OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Obowiązujące w BEWA sp.z o.o. sp.K.
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§1
Postanowienia ogólne
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej w skrócie OWS, stanowią integralną część każdej umowy dostawy wyrobów lub usług zawartej w trybie
ofertowym, negocjacji lub przetargu (aukcji), w których dostawcą, wykonawcą, podwykonawcą lub sprzedającym jest spółka „BEWA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka Komandytowa” z siedzibą w Wiechlicach, ul. Przemysłowa 16, 67 – 300 Szprotawa, NIP 924-190-54-92, REGON 362053830,
zwaną dalej Sprzedawcą.
Odstępstwa od niniejszych OWS wymagają formy pisemnej zatwierdzonej przez zarząd Sprzedawcy lub osób posiadających stosowne pełnomocnictwo.
Ewentualna sprzeczność któregokolwiek postanowienia OWS z bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa nie powoduje nieważności pozostałych postanowień
OWS.
Sprzedający może żądać od Zamawiającego dostarczenia m.in. kopii lub odpisów dokumentów, tj.:
a)
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
b)
zaświadczenie o nadaniu NIP,
c)
zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego Regon,
d)
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami,
e)
zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami,
f)
zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy – osoby fizycznej, a w przypadku spółek - osoby upoważnionej do jej reprezentacji,
g)
zaświadczenie zawierającego aktualny rachunek bankowy Zamawiającego,
h)
upoważnienia do wystawiania faktur Vat bez podpisu Zamawiającego.
i)
bilans oraz rachunek wyników lub innych dokumentów potwierdzających wyniki finansowe Zamawiającego.
§2
Zasady realizacji zamówień
Złożenie zamówienia przez Zamawiającego jest równoznaczne z przyjęciem bez zastrzeżeń, warunków zawartych w złożonej przez Sprzedawcę ofercie. W
razie wprowadzenia przez Zamawiającego do oferty, zmian lub zastrzeżeń, zamówienie zostanie przyjęte do realizacji jedynie po wyraźnej pisemnej akceptacji
tych zmian lub zastrzeżeń przez Sprzedającego, a termin realizacji wyrobów objętych ofertą wydłuża się o czas niezbędny do akceptacji tych zmian .
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych OWS. Inne warunki i/lub postanowienia nie są wiążące, chyba że zostały zaakceptowane
przez Sprzedającego w formie pisemnej.
Zamawiający zobowiązany jest doręczyć Sprzedawcy zamówienie na dostawę wyrobu podpisane przez osoby umocowane zgodnie z obowiązującymi u
Zamawiającego zasadami reprezentacji.
Treść zamówienia powinna bezwzględnie zawierać:
a)
numer oferty związanej (dotyczącej zamówienia)
b)
dane Zamawiającego (nazwa, siedziba, osoba upoważniona do reprezentacji, NIP, REGON, nr rachunku bankowego),
c)
nazwę i ilość zamawianego wyrobu lub usługi,
d)
miejsce dostawy, jeżeli jest inne niż siedziba Zamawiającego,
e)
czytelny podpis składającego zamówienie (w wypadku gdy składającym zamówienie jest osoba nie występująca w dokumencie rejestracyjnym
Zamawiającego, to winna być upoważniona do składania zamówień na podstawie pisemnego upoważnienia załączonego do zamówienia),
f)
numer telefonu i faksu do osoby odpowiedzialnej za zamówienie,
g)
zamówienia podpisane przez osobę nieupoważnioną do składania zamówień mogą nie być przyjęte do realizacji do czasu usunięcia opisanej wady.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo powstrzymania się od realizacji zamówienia, tj. wstrzymania dostaw, wstrzymania sprzedaży kolejnych partii wyrobów lub
wstrzymania prac w przypadku gdy:
a)
Zamawiający zalega z zapłatą faktur za już dostarczone wyroby lub zrealizowane usługi,
b)
wobec Zamawiającego zostało wszczęte postępowanie, upadłościowe lub restrukturyzacyjne,
c)
Zamawiający złożył wniosek o wszczęcie postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego lub restrukturyzacyjnego,
d)
Sprzedawca powziął informacje o istotnym pogorszeniu się kondycji finansowej Zamawiającego,
e)
wartość salda przekroczy limit przyznany Zamawiającemu przez Sprzedającego, udzielony kredyt kupiecki lub ubezpieczenia należności.
f)
zajdą okoliczności uzasadniających wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym.
Wstrzymanie realizacji zamówienia z powodów, o których mowa w ust. 5 zwalnia Sprzedawcę z jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej, z tytułu
kar umownych, oraz innych ewentualnych negatywnych konsekwencji względem Zamawiającego.
Sprzedawca i Zamawiający mogą odstąpić od umowy na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
§3
Ceny
Ceny netto wyrobów i/lub usług oferowanych przez Sprzedawcę są zawarte w ofercie.
Do ceny netto wyrobu i/lub usług doliczany jest podatek VAT według obowiązujących stawek.
O ile z treści oferty nie wynika inaczej, oferty sporządzone przez Sprzedawcę w formie pisemnej i przesłane pocztą, faxem, pocztą elektroniczną są wiążące
przez okres 30 dni od dnia ich sporządzenia bez względu na datę ich otrzymania przez Zamawiającego.
Jakiekolwiek inne uzgodnienia w zakresie okresu związania oferty są bezskuteczne i niewiążące dla stron.
Jeżeli oferta nie stanowi inaczej wymienione w ofercie ceny jednostkowe mają ważność tylko w połączeniu z zamówieniem na cały zakres objęty ofertą.
§4
Warunki dostaw
Termin dostawy określony w ofercie obowiązuje na dzień sporządzenia oferty i jest określony na podstawie bieżących planów produkcyjnych , Sprzedawca
pozostawia sobie prawo do zmiany terminów realizacji określonych w ofercie , w przypadku zmiany planów produkcyjnych tj .przyjęcia do realizacji innego
zlecenia produkcyjnego, zamówienia w okresie pomiędzy złożeniem oferty do Zamawiającego a udzieleniem przez Zamawiającego zamówienia.
Zamówienia dotyczące pierwszej partii wyrobów lub usług są zależne od rodzaju oraz ilości określonej jako ,,pierwsza patia wyrobów’’ i będą realizowane w
terminie ustalonym w ofercie lub na podstawie pisemnych uzgodnień pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym. Termin realizacji rozpoczyna się od dnia
potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego pod warunkiem, że dokonane zostały wszelkie niezbędne uzgodnienia techniczne i handlowe.
Realizacja dostaw pozostałych wyrobów lub usług następuje według obustronnie ustalonego i zatwierdzonego przez obie strony ,przed rozpoczęciem dostaw,
harmonogramu dostaw. Sprzedawca pozostawia sobie prawo do zmian konstrukcji, parametrów technicznych elementów wchodzących w skład oferowanych
wyrobów jeżeli nie mają one wpływu na funkcjonalność oraz parametry techniczne na wyrób objęty ofertą.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonych terminów realizacji zamówienia bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku
wystąpienia nadzwyczajnych, niezależnych od niego okoliczności, a w szczególności:
a)
zmiany konfiguracji, parametrów technicznych, wyposażenia , wielkości, ilości zamawianych wyrobów w stosunku do wyrobów objętych ofertą,
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
b)
konieczności wykonania nowych obliczeń, receptur, dokumentacji technicznej, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
c)
zamówienia dotyczącego wyrobów o dużych gabarytach lub wadze wymagających dodatkowej kontroli lub wykonania dodatkowej dokumentacji
technicznej lub konieczności znalezienia indywidualnych rozwiązań technicznych,
d)
zamówienia dotyczącego wyrobów indywidualnych o znacznym skomplikowaniu konstrukcyjnym , gdzie zachodzi konieczność wykonania
dodatkowego wyposażenia niezbędnego do wykonania zamówionych wyrobów,
e)
wystąpienia awarii,
f)
konieczności uzyskania urzędowych zezwoleń np. transportowych w skutek których może dojść do opóźnienia terminów dostaw
g)
wystąpienia zakłóceń transportowych.
h)
w sezonie zimowym tj. od 15 listopada do 30 kwietnia
i)
w przypadku nagłej zmiany prawa, np. wprowadzenia świąt państwowych, poza obowiązującymi w dniu sporządzania harmonogramu realizacji
dostaw.
j)
wystąpienia siły wyższej rozumianej w szczególności jako: strajk, wojna, epidemia, decyzje władz administracyjnych, samorządowych, pożar,
powódź i inne klęski żywiołowe,
k)
inne nie zawinione przez Sprzedawcę przyczyny.
Wyrób jest wydawany osobie odbierającej zamówienie wyłącznie po przedstawieniu upoważnienia, wystawionego przez Zamawiającego. Upoważnienie musi
zawierać: imię i nazwisko odbierającego oraz numer dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem.
Czytelne podpisanie przez osoby upoważnione do odbioru wyrobu w imieniu Zamawiającego faktury lub dokumentu WZ stanowi jednocześnie pokwitowanie
wydania wyrobu Zamawiającemu. Zamawiający zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli kompletności wydanego wyrobu i jego opakowania oraz
pisemnego wskazania ewentualnych braków lub uszkodzeń pod rygorem utraty roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.
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W przypadku dostawy wyrobu do Zamawiającego wydanie wyrobu następuje z rozpoczęciem jego rozładunku. Obowiązek rozładunku wyrobu obciąża
Zamawiającego, a jego zakończenie winno nastąpić w ciągu dwóch godzin od chwili podstawienia samochodu do rozładunku. W przeciwnym razie Zamawiający
zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z przestojem pojazdu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w
trakcie rozładunku wyrobu.
W przypadku odbioru wyrobu przez Zamawiającego wydanie wyrobu następuje z rozpoczęciem jego załadunku na środek transportu Zamawiającego.
Obowiązek załadunku wyrobu spoczywa na Sprzedającym. Natomiast stosowne zabezpieczenie wyrobu w czasie transportu obciąża Zamawiającego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego rozbieżności pomiędzy dokumentami potwierdzającymi dostawę a stanem faktycznym, Zamawiający powinien
niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji Sprzedającego.
Wydanie wyrobu Zamawiającemu lub przewoźnikowi daje podstawę do wystawienia faktury VAT w tym dniu, w którym nastąpiło wydanie wyrobu.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania wysyłki wyrobu bez uprzedzenia w momencie nie wywiązywania się przez Zamawiającego z zobowiązań
finansowych dotyczących poprzednich dostaw.
§5
Warunki płatności
Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ceny sprzedaży za zamówione wyroby w terminie ustalonym przez obie strony.
W przypadku płatności przelewem za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
Jeżeli Zamawiający nie zapłaci całości lub części ceny sprzedaży w ustalonym terminie płatności, Sprzedawca uprawniony jest do żądania odsetek ustawowych
za każdy dzień opóźnienia.
W przypadku nieokreślenia przez Zamawiającego na poleceniu zapłaty tytułu danej płatności, Sprzedający jest uprawniony do zaliczenia danej płatności na
poczet wymagalnego długu Zamawiającego wobec Sprzedającego, a jeżeli jest kilka długów wymagalnych – na poczet najdawniej wymagalnego.
W przypadku płatności dokonywanych przez Zamawiającego z opóźnieniem, Sprzedający jest uprawniony, bez względu na odmienną dyspozycję
Zamawiającego, zaliczyć daną płatność w pierwszej kolejności na związane z nią odsetki za opóźnienie.
Nie jest dopuszczalne potrącenie przez Zamawiającego wierzytelności przysługujących mu wobec Sprzedającego ze wzajemnymi wierzytelnościami
Sprzedającego wobec Zamawiającego bez pisemnej zgody Sprzedającego, chyba że wierzytelności Zamawiającego zasądzone są prawomocnym wyrokiem
sądowym. 0
§6
Zastrzeżenie prawa własności
Własność wyrobu przechodzi na Zamawiającego:
a)
przy zapłacie gotówką – po wpłacie gotówki do kasy Sprzedawcy,
b)
przy płatności przelewem - po dacie wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Do czasu zaistnienia zdarzeń, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wyrób stanowi własność Sprzedawcy i może być przez niego odebrany, jeżeli
Zamawiający zalega z zapłatą należności mimo pisemnego wezwania do zapłaty w wyznaczonym mu dodatkowym terminie.
Wszelkich zaliczek lub przedpłat uiszczonych przez Zamawiającego na poczet przyszłych dostaw nie uważa się za zadatek w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
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§7
Gwarancja- rękojmia
Okres gwarancji sprzedanych przez Sprzedawcę wyrobów wynosi 12 miesięcy od dnia wydania wyrobu z magazynu Zamawiającemu lub przewoźnikowi, chyba
że oferta stanowi inaczej.
Gwarancja obowiązuje tylko wobec Zamawiającego.
Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski.
Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym wyrobie.
Przez złożenie podpisu na Karcie Załadunkowej Zamawiający potwierdza zgodność z zamówieniem ilości i asortymentu odebranego wyrobu i zrzeka się
dochodzenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń. Po złożeniu podpisu opisanego powyżej, Odbiorca nie może także reklamować widocznych uszkodzeń
mechanicznych dostarczonego wyrobu.
Gwarancja wydłużona jest o czas obsługi gwarancyjnej.
Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych w sprzedawanych Zamawiającemu wyrobach w przypadku, gdy wady te powstały w wyniku błędnej
konstrukcji, wadliwego surowca lub wykonania; w innych przypadkach odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne wyrobów zostaje
wyłączona.
Sprzedawca nie odpowiada za wady, uszkodzenia wyrobu wynikłe wskutek:
a)
napraw, konserwacji lub obsługi wykonanej przez osoby nieupoważnione,
b)
nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji,
c)
przechowywania wyrobów niewłaściwych warunkach,
d)
wprowadzania we własnym zakresie modyfikacji , przeróbek lub ingerencji w wyrób bez uzyskania pisemnej zgody Sprzedawcy,
e)
niestosowania się do instrukcji rozładunku, obsługi ,eksploatacji wyrobów przekazanych przez Sprzedawcę,
f)
stosowania niewłaściwych urządzeń, zawiesi transportowych ,przyrządów podczas rozładunku ,przemieszczania oraz montażu wyrobów,
Gwarancja i rękojmia , o której mowa w ust.7, wygasa w razie uszkodzenia wyrobów w skutek działania siły wyższej oraz w razie uszkodzeń lub zniszczeń
wynikających z zaniedbania, braku nadzoru, złego wykorzystania, nieprzestrzegania zasad postępowania z wyrobem oraz wykonywania napraw przez osoby
trzecie nie działające na zlecenie Sprzedawcy.
Warunki gwarancji są zachowane, jeżeli Zamawiający powiadomi Sprzedawcę na piśmie o wadach niezwłocznie, lecz nie późnej niż w ciągu 7 dni od daty
ujawnienia się wady, szczegółowo opisując zakres ujawnionych wad, okoliczności ich wystąpienia oraz rodzaj dostarczonego przez Sprzedawcę wyrobu.
W przypadku, gdy naprawa nie będzie możliwa Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wyrób na nowy wolny od wad, w terminie wspólnie ustalonym.
W przypadku, jeżeli reklamacja okaże się bezzasadna Zamawiający wyraża zgodę na obciążenie go kosztami przejazdu, pracy pracowników Sprzedawcy,
ekspertyz, przesyłek i innymi uzasadnionymi kosztami, jakie poniósł Sprzedawca.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Zamawiającego powstałe w okresie od wystąpienia wad do ich usunięcia.
Poza odpowiedzialnością z tytułu gwarancji lub rękojmi Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód związanych z dostarczonym wyrobem po
jego dostarczeniu Zamawiającemu.
§8
Odpowiedzialność Sprzedającego
Odpowiedzialność Sprzedającego wynikająca z Umowy i OWS jest ograniczona do winy umyślnej.
Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkodę Kupującego powstałą wskutek siły wyższej.
Sprzedający nie ponosi również odpowiedzialności za szkodę Kupującego powstałą w związku z nieprzewidywalnym zawieszeniem lub wstrzymaniem
działalności produkcyjnej i handlowej Sprzedającego oraz w związku z niewypłacalnością lub upadłością Sprzedającego.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za korzyści utracone przez Kupującego
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§9
Zwroty
Zwrot wyrobu może odbywać się tylko i wyłącznie po wcześniejszych ustaleniach i po pisemnej zgodzie Sprzedawcy.
Zwracany wyrób musi być nieużywany, nieuszkodzony, wolny od wad, z kompletem dokumentów.
Zwrot wyrobu następuje na koszt Zamawiającego i pod warunkiem wpłaty uzgodnionej kwoty rekompensaty.
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§ 10
Postanowienia końcowe
Wszelkie spory mogące wyniknąć między Stronami w związku z realizacją zawartej pomiędzy nimi umowy, której integralną część stanowią niniejsze OWS,
rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
W przypadku wyłączenia z OWS któregokolwiek z postanowień na podstawie zawartej odrębnie umowy określonej w § 1 ust. 2, pozostałe zachowują pełną
ważność i moc prawną.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w OWS. Zmiany postanowień zaczynają wiązać drugą stronę od chwili, gdy zostały jej doręczone w
sposób zwyczajowo przyjęty w stosunkach handlowych między stronami, jeżeli Zamawiający niezwłocznie po doręczeniu mu zawiadomienia o wniesionej do
OWS zmianie nie wyrazi sprzeciwu wobec tej zmiany w formie pisemnej.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych OWS, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Szprotawa 05.11.2018

Prezes Zarządu
Piotr Białkowski

