Ogólne warunki sprzedaży
1. Oferta:
Podstawą oferty jest obowiązujący w dacie jej złożenia Cennik. Za skutki niewłaściwego doboru rodzaju betonu/zaprawy dla przeznaczonego celu lub za skutki niewłaściwego określenia ilości w
zamówieniu odpowiedzialność ponosi wyłącznie Kupujący.
2. Dostawa i odbiór:
- Zamawianie betonu będzie następowało pisemnie z podaniem rodzaju betonu/zaprawy, miejsca
wbudowania, ewentualnych dodatków i domieszek, żądanej ilości i godziny dostawy, przewidywanego
tempa odbioru, parametrów pompy do betonu oraz wszelkich innych właściwości charakterystycznych,
jakie musi posiadać zamówiony towar. Konieczne jest złożenie zamówienia z wyprzedzeniem
3
przynajmniej dwudniowym, zaś przy dostawach przekraczających 50 m z wyprzedzeniem minimum
trzydniowym. Zamówienie jest ważne po pisemnym potwierdzeniu przez Sprzedającego w zakresie
możliwych godzin dostawy.
- Jeżeli nie zawinione przez Sprzedającego okoliczności utrudniają lub opóźniają wykonanie przyjętych zamówień, to jest on upoważniony do poinformowania o tym Kupującego i zaproponowania mu
nowego terminu dostawy.
- Jeżeli nie zawinione przez Sprzedającego okoliczności uniemożliwiają wykonanie dostawy,
Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy w całości lub części.
- Okolicznościami nie zawinionymi przez Sprzedającego są w szczególności: decyzje władz
uniemożliwiające częściowo lub całkowicie realizację zobowiązania, zakłócenia w ruchu zakładu
produkcyjnego spowodowane awarią lub okolicznościami siły wyższej, strajk o zasięgu ogólnym,
zakłócenia w pracy z powodu zmian dotychczasowych stosunków politycznych i gospodarczych, na
które Sprzedający nie miał wpływu, brak potrzebnych do produkcji materiałów i surowców, powstały z
wyłącznej winy ich dostawców, opóźnienia w transporcie w wyniku zakłóceń komunikacyjnych, których
Sprzedający nie mógł przewidzieć ani im zapobiec.
- Za dostarczenie Sprzedającemu niewłaściwych lub niepełnych danych objętych zamówieniem
odpowiedzialny jest Kupujący.
- Droga dojazdowa dla pojazdu z betonem/zaprawą musi być dobrana przez Kupującego tak, aby
pojazd ten mógł dotrzeć w ustalone przez strony miejsce, poruszając się po trasach zdatnych do
przejazdu ciężkich pojazdów ciężarowych. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, wówczas Kupujący
odpowiada za wszelkie wynikłe stąd szkody.
- Rozładunek pojazdu musi odbywać się niezwłocznie po jego przyjeździe na plac budowy w sposób
nie zagrażający pojazdowi lub jego obsłudze.
- Maksymalny czas rozładunku betonomieszarki wynosi 30 minut. Powyżej tego czasu za każde
rozpoczęte pół godziny rozładunku naliczona zostanie ryczałtowa opłata w wysokości 150 zł netto +
VAT.
- Czas pracy pompy do betonu liczony jest od momentu przybycia na teren budowy do czasu
wyjazdu, łącznie z przestawieniami, myciem i złożeniem pompy.
- Osoby podpisujące dowód dostawy uznane są jako upoważnione wobec Sprzedającego do
odbioru betonu/zaprawy i do potwierdzenia zgodności dostawy z zamówieniem pod względem ilości,
jakości i rodzaju.
- W przypadku odmowy przyjęcia, spóźnionego przyjęcia lub niewłaściwego przyjęcia już
wyprodukowanego betonu, Kupujący jest zobowiązany niezależnie od zapłaty ceny kupna
wytworzonego produktu do zapłaty odszkodowania wraz z opłatą recyklingu betonu. Kupujący
odpowiada jako dłużnik za prawidłowy odbiór betonu/elementów betonowych i zapłatę ceny kupna od
momentu wyprodukowania betonu.
- Kupujący (odbiorca) ma prawo zgłosić reklamację ilościową tylko faksem lub mailem na adres
wytwórni. Reklamacje nie zgłoszone natychmiast (do pół godziny) nie będą rozpatrywane.
Przedstawiciel betoniarni w osobie kierownika wytwórni lub zastępcy ma obowiązek przyjechać na
miejsce zdarzenia i dokonać wspólnie ważenia betonowozu lub jeżeli to możliwe wspólnego obmiaru.
Strony zgodnie przyjmują, że reklamacje o jakich mowa w tym punkcie zgłoszone inaczej niż wg
powyższej procedury nie będą rozpatrywane. Jeżeli jakość betonu lub ilość wg odbiorcy w momencie
dostaw nie jest zgodna z zamówieniem, a przedstawiciel betoniarni w osobie kierownika lub zastępcy
nie przyjechał na miejsce zdarzenia w ciągu 1 godziny, należy odesłać beton do wytwórni na koszt
sprzedającego.
- Ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia betonu/zaprawy przechodzi na Kupującego z chwilą odbioru towaru lub z chwilą gdy odbiór ten był możliwy, a nie nastąpił na skutek okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

- W przypadku, gdy towar nie jest dostarczany do miejsca odbioru transportem Sprzedającego,
ryzyko to przechodzi na Kupującego z chwilą odbioru towaru z zakładu produkcyjnego Sprzedającego.
- Sprzedający zapewnia, że betony i zaprawy oferowane według Cennika są wytwarzane zgodnie z
obowiązującymi dla tego rodzaju towarów warunkami technicznymi i dostarczane do miejsca odbioru,
lub wydawane przez Sprzedającego w stanie zupełnym i nienaruszonym. Jeżeli zamawiający nie
podał konsystencji betonu, należy przyjąć że jest to konsystencja S2.
- Odpowiedzialność Sprzedającego za jakość towaru wygasa, jeżeli Kupujący lub osoba działająca
w jego imieniu miesza beton/zaprawę z dodatkami, wodą, betonem/zaprawą pochodzącymi z placu
budowy, albo też w inny sposób zmienia lub poleca zmieniać właściwości zakupionego
betonu/zaprawy.
- Kupujący może na własną odpowiedzialność dostarczyć i dozować własne dodatki do betonu, takie
jak (opóźniacz, przyspieszacz, mikrozbrojenie, włókna polipropylenowe, barwnik). Kupujący ma
obowiązek maksymalnie w 2 dni po zakończeniu betonowania odebrać dodatki zostawione w
depozycie u Sprzedającego. W przypadku braku odbioru, Sprzedający może obciążyć kupującego
kwotą 20 zł za każdą godzinę pozostawienia w depozycie.
- Jeżeli w czasie pomiędzy podpisaniem umowy dostawy, a jej realizacją lub przyjęciem
zamówienia, a jego realizacją ulegną podwyższeniu koszty własne produkcji, zwłaszcza ceny
surowców, transportu i energii, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odpowiedniej zmiany ceny
jednostkowej towaru.
- Dostawca (Sprzedający) udziela odbiorcy (Kupującemu) limitu kredytowego w maksymalnej
wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Jeśli zatem wartość towarów i usług
odebranych przez Odbiorcę przekroczy uzgodniony limit, będzie on zobowiązany do uregulowania
swoich zobowiązań bez względu na uzgodniony termin zapłaty. W przypadku przekroczenia
ustalonego limitu, termin płatności ulega odpowiedniemu skróceniu i zobowiązania za wszystkie
najdawniej zrealizowane dostawy o wartości przekraczającej limit stają się natychmiast wymagalne, a
ponadto SPRZEDAJĄCY jest uprawniony niezwłocznie wstrzymać dostawy.
- W przypadku opóźnień w płatnościach Dostawca może odstąpić od umowy, a winę za odstąpienie
ponosi odbiorca.
- Obowiązkiem kupującego jest monitorowanie kredytu kupieckiego (zadłużenia).
- Jeżeli sprzedaż towaru Kupującemu następuje partiami w dacie umówionej, to pozostaje on
własnością sprzedającego aż do całkowitej zapłaty ceny towaru.
- W razie zwłoki w zapłacie nalicza się odsetki w ustawowej wysokości.
- Złożenie reklamacji nie ma wpływu ani na obowiązek płatności, ani na jej termin.
- Przez złożenie zamówienia lub przyjęcie złożonej przez Sprzedającego oferty, Kupujący wyraża
zgodę na treść niniejszych Ogólnych Warunków Dostaw oraz na fakt, że stanowić one będą integralną
część umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Stronami w dowolnej formie.
- Spory między stronami umowy, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie będzie rozstrzygał
właściwy miejscowo i rzeczowo sąd.

