

www.barwasystem.pl

e-mail: barwasystem@barwasystem.pl



FH 19 PP02 wyd. 2

OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY
§1
Postanowienia ogólne
1. Ogólne warunki umowy sprzedaży są integralną częścią każdej umowy (zwanej dalej „Umową”), której
przedmiotem jest wyprodukowanie i/lub sprzedaż towaru (zwanego dalej „Towarem”), zawartej pomiędzy Barwa System
Sp. z o.o. (zwanej dalej „Wykonawcą”), a zamawiającym (zwanym dalej „Zamawiającym”).
2. Osobami upoważnionymi do zawierania umowy w imieniu Zamawiającego są osoby ujawnione w Krajowym
Rejestrze Sądowym, jako umocowane do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego, lub przez osoby
legitymujące się stosownym pełnomocnictwem, a w przypadku osób fizycznych – one same, lub ich pełnomocnicy,
legitymujący się stosownym pełnomocnictwem.
3. W przypadku niezgodności pomiędzy Umową a Ogólnymi warunkami umowy sprzedaży, pierwszeństwo
mają postanowienia tej pierwszej, pod warunkiem, że została zawarta w formie pisemnej. W przypadku nieważności lub
bezskuteczności niektórych postanowień Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, pozostałe postanowienia pozostają w
mocy.
4. W braku odmiennych postanowień, do Umów, których przedmiotem jest wyprodukowanie oraz sprzedaż
konkretnie oznaczonego przez Zamawiającego towaru, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące umowy
o dzieło, a do Umów, których przedmiotem jest sprzedaż gotowego Towaru, przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące
umowy sprzedaży.

§2
Zawarcie Umowy
1. Umowa zawarta zostaje poprzez złożenie zamówienia (zwanego dalej „Zamówieniem”), na podstawie
aktualnego Cennika lub zaakceptowanej oferty, zawierającej ponadto informację, czy Towar znajduje się w bieżącej
sprzedaży, czy produkowany jest na specjalne zlecenie.
2. Zamówienie może być przesłane faksem, pocztą lub pocztą elektroniczną. W przypadku pozostawania
Zamawiającego w stałych stosunkach handlowych z Wykonawcą zamówienie może być złożone telefonicznie. Gdy
zamówienia przekracza kwotę 30.000 zł Zamawiający powinien przesłać oryginał zamówienia listem poleconym w
terminie tygodnia od jego złożenia.
3. Wraz z zamówieniem, Zamawiający zobowiązany jest przedstawić aktualny odpis z Krajowego Rejestru
Sądowego lub stosowny dokument pełnomocnictwa, potwierdzający uprawnienie osoby składającej zamówienie do
reprezentowania Zamawiającego. W przypadku pozostawania Zamawiającego w stałych stosunkach handlowych z
Wykonawcą, Zamawiający nie ma obowiązku przedstawiania wyżej wymienionych dokumentów – za wystarczające
uważa się oświadczenie o aktualności uprzednio przedstawionych dokumentów.
4. Wykonawca potwierdzi na piśmie faxem lub pocztą elektroniczną złożenie zamówienia (w formie dokumentu
„Potwierdzenie przyjęcia zamówienia” lub faktury pro forma) w terminie jednego dnia roboczego. Jeżeli zamawiający nie
zgłosi zastrzeżeń do „Potwierdzenia przyjęcia zamówienia” lub faktury pro forma w terminie jednego dnia, Umowę
uważa się za zawartą. Jeżeli uczyni to z zastrzeżeniami, uważa się to za nowe zamówienie złożone przez Zamawiającego.
Wykonawca może także odmówić realizacji Zamówienia, o czym poinformuje Zamawiającego w terminie jednego dnia
roboczego od złożenia Zamówienia.
5. Po dokonaniu przez Wykonawcę potwierdzenia złożenia Zamówienia, wszelkie zmiany Zamówienia,
proponowane przez Zamawiającego, wymagają zgody Wykonawcy.
6. Termin realizacji Zamówienia, forma odbioru przedmiotu Zamówienia oraz ewentualne usługi dodatkowe
(montaż) będą każdorazowo przedmiotem odrębnych ustaleń.
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§3
Prawa i Obowiązki Stron
1. Warunkiem rozpoczęcia realizacji Zamówienia na produkcję towaru jest wpłacenie przez Zamawiającego
zaliczki w wysokości 30% wartości Zamówienia. W przypadku Zamówienia, którego przedmiotem jest sprzedaż
gotowego towaru, warunkiem realizacji Zamówienia jest wpłacenie przez Zamawiającego całej należności z góry.
1.1. Wykonawca zastrzega sobie prawo do żądania tytułem zabezpieczenia jego roszczeń, zestawu lub zestawu
rejestrowego, hipoteki, weksla (w tym także weksla in blanco), poręczenia, akredytywy, gwarancji bankowej
nieodwołalnej, bezwarunkowej, płatnej na pierwsze żądanie na podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy, oraz
cesji wierzytelności lub cesji praw z tytułu bankowej lokaty terminowej.
1.2. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, iż własność towaru przejdzie na Zamawiającego dopiero po
uregulowaniu całości ceny (zastrzeżenie prawa własności). Zamawiający przyjmuje do wiadomości, iż zwłoka w zapłacie
za dostarczony materiał może łączyć się z koniecznością demontażu zainstalowanych towarów i ich zwrotem.
Zamawiający w takim wypadku zobowiązany będzie do zwrotu Wykonawcy wszelkich związanych z tym kosztów, jak
również kosztów wynikających z uszkodzeń towarów powstałych podczas montażu i demontażu.
2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy Zamawiający stał się niewypłacalny, lub jego majątek uległ
znacznemu zmniejszeniu, Wykonawca może powstrzymać się z realizacją Umowy do czasu otrzymania pełnego
wynagrodzenia, bez względu na uzgodniony w Umowie termin.
3. Zapłata powinna nastąpić w momencie określonym w Umowie. Za dzień zapłaty uważa się dzień zapłaty
gotówką, lub dzień, w którym należność znajdzie się na koncie bankowym Wykonawcy.
4. Jeżeli zapłata nie nastąpi w określonym terminie, Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek ustawowych za
każdy dzień opóźnienia.
5. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w dokonaniu zapłaty, Wykonawca ma prawo domagania się
wszystkich, niezaspokojonych jeszcze wierzytelności Wykonawcy z tytułu Umów zawartych z kupującym, także tych,
których termin płatności jeszcze nie nastąpił.
6. W przypadku wadliwości dostarczonego Towaru Zamawiający może domagać się z tytułu rękojmi wyłącznie
dostarczenia odpowiedniej ilości Towaru tego samego rodzaju pozbawionego wad. Wykonawca może zwolnić się od tego
obowiązku zwracając Zamawiającemu uiszczone przez niego należności, lub obniżając przewidzianą w Umowie
należność do wysokości uzgodnionej z Zamawiającym.
7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca ponosi względem
Zamawiającego odpowiedzialność jedynie za szkody będące normalnym następstwem własnego zawinionego działania
lub zaniechania, jednakże jedynie do wysokości równej całkowitej należności przewidzianej w Umowie.
8. Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Wykonawcy o wadach zamówionego Towaru,
niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu Umowy za pośrednictwem Protokołu Reklamacyjnego, umieszczonego na
stronie internetowej Wykonawcy, w terminie 5 dni roboczych od stwierdzenia wady, stwierdzenia niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy. Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia.
9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne powstałe po wydaniu przewoźnikowi
lub innej osobie towaru z magazynu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy transport do miejsca przeznaczenia odbywa się za
pomocą pojazdów będących własnością Wykonawcy, kiedy to odpowiedzialność za uszkodzenia mechaniczne
przechodzi na Zamawiającego w momencie wydania mu, lub upoważnionym przez niego osobom, towaru.
10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli wydanie towaru jest niemożliwe lub opóźnione z przyczyn
od niego niezależnych. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o przyczynach opóźnienia lub
niemożliwości dostawy, chyba że okoliczności utrudniają takie zawiadomienie. Jeżeli okres opóźnienia przekracza 30 dni
każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez prawa do żądania jakiegokolwiek odszkodowania. Jeżeli
Umowa przewidywała wydanie towaru częściami, ewentualne odstąpienie od Umowy dotyczy tylko i wyłącznie
opóźnionej części świadczenia.
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11. W przypadku gdy Zamawiający nie odbiera zamówionego towaru lub odmawia jego przyjęcia w ustalonym
terminie, Wykonawcy przysługuje prawo umieszczenia towaru w magazynie Wykonawcy na koszt i ryzyko
Zamawiającego oraz żądanie od niego kosztów transportu.
12. Zastrzeżenia techniczne:
12.1. Wykonawca zastrzega, że towar dostarczany na podstawie różnych zamówień może różnić się odcieniami,
mimo tego samego koloru RAL i w związku z tym Zamawiający nie będzie miał wobec Wykonawcy żadnych roszczeń z
tego tytułu.
12.2.Wykonawca zastrzega, że różne towary dostarczane w ramach tego samego zamówienia mogą różnić się
odcieniami, ze względu na różne partie dostawy surowca od producenta. W przypadku zamówienia kilku różnych
produktów lub produktów różniących się rozkrojem lub grubością blach, mogą wystąpić minimalne różnice w odcieniach
tego samego koloru RAL.
12.3. Ze względu na złożoność procesów technologicznych Wykonawca nie gwarantuje zgodności odcieni
kolorów w kolejnych dostawach czy domówieniach produktów. W celu uniknięcia różnic odcieni i zachowania
jednolitości koloru, Zamawiający powinien przed zawarciem umowy sprzedaży bądź dostawy, uzgodnić z Wykonawcą
w formie pisemnej szczegóły partii blachy na ten sam obiekt. W przypadku zawarcia porozumienia Wykonawca
zobowiązany jest wyprodukować towar z jednej partii materiału od tego samego producenta surowca. W przeciwnym
wypadku Wykonawca zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w odcieniu koloru. Tym samym
Wykonawca ostrzega przed samowolnym łączeniem elementów pochodzących z różnych partii produkcji bądź różnych
dostaw.

§4
Postanowienia Końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych Umową oraz Ogólnymi Warunkami Umowy Sprzedaży, mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednich ustaw.
2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.
Zamawiający zobowiązuje się przed zwróceniem do sądu skorzystać z procedury reklamacyjnej, o której mowa w §3
pkt. 8 Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży.
3. W przypadku zmian w Ogólnych warunkach umowy, do wszystkich zawartych przed terminem zmiany
Umów stosują się postanowienia powyższych Ogólnych Warunków Sprzedaży. Wykonawca zobowiązuje się
powiadomić wszystkich pozostających z nim w stałych stosunkach handlowych przedsiębiorców o zmianie Ogólnych
Warunków Umowy Sprzedaży.
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