
 

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE 
PGP „BAZALT” SA W WILKOWIE 

ZAKŁAD PREFABRYKACJI BETONOWEJ 
 

 

I. Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejsze ogólne warunki handlowe (OWH) stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 § 1 k.c. 

i mają zastosowanie do umów sprzedaży i dostawy prefabrykatów z betonu oraz pozostałych wyrobów 
betonowych wytwarzanych i sprzedawanych przez PGP „Bazalt” SA w Wilkowie, Wilków 100, 59-500 
Złotoryja, zwanego dalej Dostawcą. 

2. Niniejsze OWH są dostępne na stronie internetowej www.bazalt.pl i mają zastosowanie do wszystkich 
umów sprzedaży i dostawy zawieranych z przedsiębiorcami, zwanymi dalej Odbiorcami. 

3. Jakiekolwiek odstępstwa od niniejszych OWH obowiązują wówczas, gdy zostały ustalone w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

                   II. Zawarcie umowy 

 
1. Jeżeli nie ustalono inaczej umowa zostaje zawarta, gdy Dostawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do 

realizacji lub zrealizuje dostawę.    
2. Zamówienie powinno zawierać: rodzaj i ilość zamawianego towaru, adres dostawy oraz proponowany 

termin dostawy, a także pełną nazwę, adres siedziby, REGON, NIP i numer KRS  Zamawiającego (o ile 
dotyczy). Do zamówienia należy dołączyć dokumenty potwierdzające dane przedsiębiorcy. 

3. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe stanowią załącznik do umowy i są jej integralną częścią. 
 

                    III. Ceny i warunki płatności 

 
1. Ceny wskazywane w ofertach są cenami netto i należy doliczyć do nich podatek od towarów i usług w 

obowiązującej wysokości. 
2. Podane ceny obowiązują loco Dostawca, o ile nie ustalono inaczej. 
3. W sytuacji, gdy w okresie pomiędzy zawarciem umowy, a realizacją dostawy znacząco wzrośnie cena 

energii, surowców lub koszty pracy, wówczas strony ustalają ceny ponownie w drodze negocjacji. W 
przypadku niedojścia do porozumienia każda ze stron może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty 
doręczenia drugiej stronie żądania zmiany ceny. Negocjacje cen oraz odstąpienie od umowy następuje w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej Odbiorca zobowiązany jest do uregulowania należności wynikających 
z faktur w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Datą zapłaty jest data wpływu środków na 
rachunek bankowy Dostawcy. W przypadku opóźnienia w płatności, Dostawcy przysługują odsetki 
ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

5. Dostawca uprawniony jest do żądania przedpłaty od Odbiorcy lub ustanowienia zabezpieczenia przez 
Odbiorcę. 

6. W przypadku zaległości płatniczych powyżej 14 dni Dostawca ma prawo według własnego uznania 
wstrzymać realizację dostaw lub zażądać zaliczki od Odbiorcy lub zabezpieczenia wierzytelności przez 
Odbiorcę. 
 

 

 

 



 

           IV. Dostawa i odbiór towaru 

 

1. Dostawa towaru może nastąpić transportem Dostawcy lub Odbiorcy. Jeżeli nie ustalono środka 
transportu, o jego wyborze decyduje Dostawca. 

2. O ile strony nie ustaliły inaczej, dostawa towarów następuje na koszt Odbiorcy. 
3. Jeżeli towar jest dostarczany przez Dostawcę na miejsce wskazane w zamówieniu Odbiorca jest 

zobowiązany zapewnić drogi dojazdowe oraz niezwłoczne rozładowanie towaru. Standardowy czas 
rozładunku towarów wynosi maksymalnie do 2 godzin. Czas liczony jest od momentu zgłoszenia przez 
kierowcę osobie upoważnionej gotowości do rozładunku. Odbiorca zobowiązany jest do zbadania towaru 
oraz dokonania jego odbioru ilościowego i jakościowego w dniu dostawy. 

4. Przy odbiorze własnym transportem Odbiorca ma obowiązek zbadania towaru oraz dokonania jego 
odbioru ilościowego i jakościowego, a także zgłoszenia ewentualnych wad przed opuszczeniem zakładu 
Dostawcy. 

5. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Odbiorcy jest zobowiązana do potwierdzenia dokonania 
odbioru na dokumencie WZ oraz przedłożenia umocowania do dokonania odbioru towaru, o ile stosowne 
upoważnienie nie zostało już przedłożone. W przypadku wątpliwości co do treści upoważnienia przyjmuje 
się, że obejmuje ono upoważnienie do zbadania towaru oraz dokonania jego odbioru ilościowego i 
jakościowego, a także zgłoszenia ewentualnych wad. 

6. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Odbiorcę z chwilą wydania towaru Odbiorcy - przed 
rozpoczęciem rozładunku, bądź z chwilą wydania towaru przewoźnikowi Odbiorcy.  

7. Terminy dostawy/odbioru są uzgadniane telefonicznie pod nr tel. 76 - 8784266 wew. 21. 
8. Do czasu dokonania pełnej zapłaty za dostarczony towar pozostaje on własnością Dostawcy. 

 
        V. Rękojmia i warunki reklamacji 

 
1. Towar produkowany przez Dostawcę odpowiada charakterystyce wskazanej w deklaracjach Dostawcy 

właściwych dla danego rodzaju towarów. 
2. Zasady postępowania z towarem, w szczególności dotyczące rozładunku, składowania, montażu znajdują 

się w umieszczonych na stronie www.bazalt.pl instrukcjach dotyczących danego rodzaju towarów. 
3. Odbiorca nabywa uprawnienia z tytułu rękojmi z chwilą wydania mu towaru pod warunkiem pełnej i 

terminowej zapłaty.  
4. Wszelkie wady widoczne muszą być zgłoszone Dostawcy w terminie wskazanym w pkt IV.3 oraz IV.4 

niniejszych OWH, zaś wady ukryte w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Odbiorca może złożyć 
reklamację wyłącznie w formie pisemnej kierowaną na adres siedziby Dostawcy.  

5. W przypadku niezgłoszenia przez Odbiorcę reklamacji we wskazanych wyżej terminach i formie, Odbiorca 
traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru.  

6. Roszczenia Odbiorcy z tytułu rękojmi nie mogą przekroczyć wartości netto reklamowanego towaru. 
7. W przypadku zgłoszenia reklamacji dotyczącej ukrytych wad Dostawca w terminie 21 dni od daty 

otrzymania reklamacji dokona komisyjnych oględzin towaru w miejscu ich wbudowania, a następnie 
rozpatrzy reklamację. Jeżeli zaistnieje konieczność dokonania dodatkowych ekspertyz termin 
rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony.  

8. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną wadliwy towar może zostać wymieniony na nowy wolny 
od wad lub w uzgodnieniu z Odbiorcą przeceniony i przekwalifikowany na wyrób pozagatunkowy. 
Wszelkie dalej idące roszczenia zostają wyłączone. 

9. Ostateczna decyzja w zakresie sposobu załatwienia reklamacji wymaga zatwierdzenia przez Zarząd PGP 
„BAZALT” SA w Wilkowie.  

10. Zwrot zakupionych towarów może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Dostawcy, w przeciwnym 
wypadku Dostawca nie odpowiada za powstałe koszty i inne szkody tym spowodowane.  

11. W przypadku wbudowania przez Odbiorcę towarów z widocznymi wadami Dostawca nie ponosi kosztów 
związanych z ich demontażem i ponownym wbudowaniem. 

12. Rękojmią nie są objęte odchylenia w wymiarach podane w Katalogu Wyrobów PGP „BAZALT” SA w 
Wilkowie. 



 

13. Rękojmia nie dotyczy wyrobów pozagatunkowych. 
14. Rękojmia nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego rozładunku, transportu na 

budowie, składowania, wbudowania towarów, montażu oraz użytkowania niezgodnie ze sztuką 
budowlaną lub instrukcjami Dostawcy, o których mowa w pkt V.2. 

15. Roszczenia Odbiorcy wynikające z rękojmi przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wydania 
towaru. 

 

 
      VI. Postanowienia końcowe 

 
1. Dostawca nie przyjmuje zwrotu towaru. 
2. Strony nie odpowiadają za częściowe lub całkowite niewykonanie zamówienia na skutek 

nieprzewidzianych awarii podstawowych zespołów produkcyjnych oraz na skutek siły wyższej.  
3. Przez siłę wyższą rozumie się okoliczności nadzwyczajne wywołane przez siły przyrody lub takie zdarzenia 

jak strajki, niepokoje, wojnę katastrofę itp. a powodujące skutki na które strony nie mają wpływu.  
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy, której załącznik stanowią niniejszej 

Ogólne Warunki Handlowe, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze 
względu na siedzibę Dostawcy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


