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Wysogotowo 01.07.2011

Ogólne Warunki Umów Dostawy wersja 1.05
§1
1.

Ogólne Warunki Umów Dostawy, zwane dalej Warunkami albo OWUD, stanowią integralną częścią Umowy
sprzedaży/dostawy zawartej pomiędzy V-bud Walkiewicz Sp. z o.o. w Wysogotowie, zwanym dalej "Sprzedawcą", a
przedsiębiorcą zwanym dalej "Kupującym", z którym Sprzedawca zawiera umowę sprzedaży.

2.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży/dostawy jest złożenie przez Kupującego stosownego Zamówienia, zawierającego
szczegółową specyfikację zamawianych wyrobów, ich ilość oraz sugerowany termin i dokładne miejsce dostawy, wraz ze
wskazaniem osoby upoważnionej do odbioru dostarczanych towarów.

3.

Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza akceptacje niniejszych Warunków.

4.

Niedopuszczalne jest wprowadzenie przez Kupującego jakichkolwiek zmian do niniejszych Warunków na składanym
zamówieniu.

5.

Warunki mają zastosowanie we wszystkich kontaktach handlowych z Kupującym, nawet wtedy, gdy Umowy wyraźnie się
do nich nie odwołują, chyba że odmienne ustalenia zostały uzgodnione przez Sprzedawcę i Kupującego pisemnie, w
sposób szczególny dla określonej umowy lub obsługi realizacji określonego kontraktu. W takim wypadku odmienne
postanowienia szczególne mają pierwszeństwo wobec niniejszych Warunków, zaś postanowienia Warunków stosują się
w takim zakresie, w jakim nie są sprzeczne z postanowieniami szczególnymi umowy.

§2
Oferta, zamówienie, potwierdzenie, upoważnienie.
1. Oferta Sprzedawcy nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie jest wiążąca.
2. Zamówienie Kupującego musi zawierać imię i nazwisko oraz co najmniej 7 ostatnich cyfr nr Pesel osoby upoważnionej do
odbioru zamówionych towarów. Jeżeli Kupujący nie wskaże osoby upoważnionej do odbioru zamówionych towarów,
a dostawa jest realizowana w inne miejsce niż siedziba kupującego, Sprzedawca może odmówić realizację złożonego
zamówienia chyba, że Kupujący złożył Sprzedawcy stałe upoważnienie do odbioru zamawianych towarów, .Zamówienie
Kupującego wymaga potwierdzenia przez Sprzedawcę.
3. O ile nie uzgodniono lub nie określono inaczej w umowie szczegółowej, faks wysłany z nr ..................................................
oraz e-mail wysłany z adresu ................................................................................................................................. również
oznacza formę pisemną oraz e-mail nie wymaga podpisu elektronicznego. Kupujący oświadcza, że posiadając umocowanie
prawne do składania oświadczeń woli oświadcza, że wszystkie zamówienia oraz upoważnienia osób do odbioru towaru
złożone zgodnie z warunkami określonymi w zdaniu poprzednim uznaje za działania własne i przyjmuje za nie pełną
odpowiedzialność, tym samym ureguluje wszystkie należności wobec Sprzedawcy, wynikające ze złożonych upoważnień
oraz realizacji zamówień za pomocą powyższych nr fax'ów oraz adresów e-mail.
4. Umowa jest zawarta w chwili, gdy Kupujący otrzyma Potwierdzenie Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 4. Potwierdzenie
zamówienia następuje w takiej samej formie jak zostało złożone zamówienie albo poprzez e-mail.

V-bud Walkiewicz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą 62-081 Wysogotowo k/Poznania ul. Bukowska 8, NIP 781-17-10-331, Regon 634350947
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, Krajowy Rejestr Sądowy- Rejestr Przedsiębiorców nr 0000113742

V-bud Walkiewicz Sp. z o.o.
62-081 Wysogotowo k/Poznania ul. Bukowska 8
tel. 061 895 95 00, fax 061 895 95 03
www.v-bud.pl

5. Jeśli Kupujący ma jakiekolwiek zastrzeżenia do treści Potwierdzenia Zamówienia, winien w ciągu jednego dnia roboczego
zawiadomić o tym pisemnie Sprzedawcę. Natomiast jeżeli dostawa ma być zrealizowana w terminie krótszym niż 12 godzin
powyższy termin do złożenia zastrzeżeń przez Kupującego wynosi 2h (dwie godziny). Niedotrzymanie tego warunku
oznacza, że Umowa została zawarta zgodnie z Potwierdzonym Zamówieniem.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w treści Zamówienia.

§3
Terminy dostaw, dostawy
1. Dokumentami dostawy są: list przewozowy, CRM, dokument WZ, faktura VAT, paragon.
2. Terminy dostaw zamówionych wyrobów wynikają z Potwierdzenia Zamówienia. Dalsze zmiany dyspozycji Kupującego
dotyczące instrukcji transportowych, opakowania itp. mogą powodować: zwłokę w dostawie stosowną do
zadysponowanych zmian oraz obciążenie Kupującego dodatkowymi kosztami. To samo obowiązuje, jeśli jakiekolwiek
szczegóły Umowy i/ lub wykonania muszą być wyjaśniane lub uzgadniane, lub gdy Kupujący jest w zwłoce w dostarczeniu
Sprzedawcy: specyfikacji, wzorców, próbek, rysunków, świadectw itp., niezbędnych do wykonania Umowy.
3. Dostawy częściowe są dozwolone, o ile w Umowie nie zastrzeżono inaczej.
4. Jeśli towar nie został dostarczony Kupującego w ciągu 3 dni po awizowaniu wysyłki przez Sprzedawcę, Kupujący
zobowiązany jest powiadomić o tym Sprzedawcę w ciągu 3 dni roboczych, pod rygorem utraty praw do dochodzenia
odszkodowania z tytułu niewykonania przez Sprzedawcę umowy dostawy.

§4
Siła wyższa
Jeśli wystąpią okoliczności pozostające poza kontrolą Sprzedawcy i Kupującego, w szczególności takie jak zakłócenia w
produkcji lub transporcie towarów spowodowane przez strajki, lokauty, awarie fabryki lub urządzeń powodujące brak
dostępności zamówionych towarów, zagrożenie lokalne lub narodowe, międzynarodowe spory handlowe, zastosowanie się
do żądań władz lokalnych lub narodowych, dostawa może być odpowiednio opóźniona lub zatrzymana, za powiadomieniem i
do czasu przywrócenia normalnych warunków.

§5
Przejście ryzyka
Z chwilą wydania towaru osobie upoważnionej przez Kupującego, na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z
towarem oraz ryzyko jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

§6
Ceny
1. Ceny, w wysokości ustalonej w Potwierdzeniu Zamówienia albo w wyniku uprzednich ustaleń, są rozumiane jako ceny
netto.
2. Koszt transportu jest każdorazowo podany na Potwierdzeniu Zamówienia. Jeżeli na Potwierdzeniu zamówienia nie
podano kosztów transportu, przyjmuje się, że koszt transportu jest wliczony w cenę towaru. Cena nie obejmuje: opłat
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celnych, ubezpieczenia zawartego na żądanie Kupującego, podatku VAT - jeżeli nie jest wyszczególniony na potwierdzeniu
zamówienia.

3. Jeżeli w terminie dostawy, na miejscu dostawy wskazanym przez Kupującego nie będzie osoby upoważnionej do odbioru
zamówionego towaru, zamówiony towar zostanie zawrócony do Sprzedawcy, a Kupujący zostanie obciążony kosztami
transportu w wysokości brutto 3,00zł ( trzy złote ) za każdy kilometr trasy dostawy. Trasa dostawy liczona jest od miejsca
załadunku ( magazyn Sprzedawcy albo magazyn producenta) do miejsca dostawy oraz trasa powrotna. Po zapłaceniu
powyższych kosztów transportu Kupujący może na własny koszt odebrać zamówiony towar z miejsca wskazanego przez
Sprzedawcę.
4. Opłaty bankowe nie są wliczone w cenę i są ponoszone przez Kupującego.

§7
Warunki płatności
1. O ile w Umowie nie określono inaczej, faktury są płatne bez potrąceń w ciągu 30 dni od daty sprzedaży określonej na
fakturze VAT przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze lub paragonie. W przypadku określenia formy zapłaty
Gotówka, Kupujący zobowiązany jest zapłacić za dostarczony towar przed rozpoczęciem rozładunku
2. Jeśli płatna jest więcej niż jedna faktura, Sprzedawca jest upoważniony do określania kolejności zaliczenia płatności, nawet
przy odmiennych dyspozycjach Kupującego.
3. Sprzedawca jest upoważniony do wstrzymania dostaw, jeśli Kupujący jest w zwłoce z płatnością.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo naliczania ustawowych odsetek za zwłokę w zapłacie ceny od dnia wymagalności
należności.
5. Faktury, paragony są wymagalne i płatne w pełnej wymagalnej wysokości, po uwzględnieniu potraceń wynikających z
zaakceptowanych przez Sprzedawcę faktur VAT-korekta. Niedopuszczalne jest dokonywanie potrąceń z kwoty faktury
tytułem innych roszczeń niż wskazane w zdaniu poprzednim.

§8
Transfer własności towaru
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności towaru do chwili zapłacenia pełnej ceny przez Kupującego.
2. Zużycie, obróbka lub połączenie dostarczonego towaru, może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy Kupujący zapłaci całą
należność za towar.

§9
Reklamacje
1. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia otrzymanego towaru. Jeśli towar jest niewłaściwy lub ilość nie jest zgodna z
listami przewozowymi, dokumentem WZ, fakturą VAT lub ze specyfikacjami - zwanymi dalej "Dokumentami Dostawy",
Kupujący odpowiednią adnotację musi nanieść na dokument dostawy.
2. Każde widoczne uszkodzenia i/ lub wady zewnętrzne, które mogą być łatwo rozpoznane, tzn. w sposób nie wymagający
dodatkowych testów lub pomiarów - tj. uszkodzenia towaru powiązane z uszkodzeniem opakowania, zalanie towaru, -
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muszą być zgłoszona pisemnie Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania towaru. Jeśli Kupujący nie
dopełni powyższego obowiązku, dostawa będzie uważana za przyjętą bez zastrzeżeń co do tych wad. Wszystkie zgłoszone
reklamacje nie spełniające powyższych zastrzeżeń, będą realizowane i następnie uwzględnione, pod warunkiem uznania
reklamacji przez producenta, głównego dystrybutora.
3. Zgłoszenie wad fizycznych tkwiących w strukturze towaru odbywa się na zasadach kodeksu cywilnego.
4. Montaż lub dalsze przetwarzanie otrzymanego towaru bez wstępnego sprawdzenia jego jakości, wyklucza dalsze
roszczenia.
5. Reklamowany towar winien być odesłany Sprzedawcy niezwłocznie. O ile nie uzgodniono inaczej, towar reklamowany,
jeżeli reklamacja jest uznana przez Sprzedawcę, zostanie wymieniony na towar bez wad w ciągu 7 dni. Termin określony
w zdaniu poprzednim może zostać wydłużony w sytuacji, gdy wymiana dotyczy towaru importowanego, bądź
niedostępnego czasowo u producenta.

§ 10
Rękojmia
1. Sprzedawca udziela 12 miesięcy rękojmi na dostarczany towar liczonej od daty dostawy towaru, pod warunkiem, że towar
jest używany i przechowywany właściwie oraz w sposób zgodny z jego właściwościami technicznymi i przeznaczeniem.
2. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem
stosowania towaru.
3. Jeżeli na towar dostarczony przez Sprzedawcę jest udzielana Gwarancja Producenta szczegółowe warunki gwarancji są
określone w karcie gwarancyjnej lub specyfikacji technicznej.

§ 11
Zmiana OWUD
1. Zmiany Ogólnych Warunków Umów Dostawy wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji.
2. Każda nowa wersja OWUD jest oznaczona odpowiednim nr. Na dokumencie dostawy każdorazowo zamieszczona jest
aktualna wersja OWUD.
3. Za dzień publikacji uważa się zamieszczenie nowych OWUD na stronie internetowej Sprzedawcy, tj. www.v-bud.pl oraz
wywieszenia treści OWUD w lokalach handlowych Sprzedawcy.
4. Niniejszym upoważniam firmę V-bud Walkiewicz Sp. z o.o. ul. Bukowska 8 ; 62-081 Wysogotowo do przetwarzania i
archiwizowania - tylko w celu wykonania umowy dostawy- moich/ naszych danych osobowych ( w tym danych z dowodu
osobistego ) oraz danych osobowych umieszczanych na dokumentach zamówień - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r o ochronie danych osobowych.

...........................................
podpis Kupującego
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