BD LUX Sp. z o.o.
Ogólne warunki sprzedaży i dostaw
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Przedstawione poniżej Ogólne Warunki Handlowe dotyczą wszystkich ofert, zamówień,
umów, dostaw lub innych usług firmy BD LUX Sp. z o.o. Warunki te są wiążące dla całego
teraźniejszego oraz przyszłego obrotu handlowego firmy BD LUX Sp. z o.o., zwanej dalej
zleceniobiorcą, również w wypadku, gdy np. podczas złożenia zamówienia w formie ustnej
lub telefonicznej nie nastąpiło wyraźnie powołanie się na nie. Zleceniodawca akceptuje te
warunki, jeżeli nie w inny sposób, to poprzez przyjęcie towarów oraz usług. Sprzeczne
oświadczenia zleceniodawcy nie są nieskuteczne prawnie. Ogólne Warunki Handlowe
partnera handlowego zostają stanowczo wykluczone na cały czas trwania stosunku
handlowego. Ogólne warunki może zmienić umowa zawarta pomiędzy BD LUX Sp. z o.o. a
Zleceniodawcą. Pisemna umowa dotycząca zmiany pojedynczych warunków nie odnosi się
do pozostałych warunków.
2. OFERTY ORAZ ZLECENIA:

Oferty firmy BD LUX Sp. z o.o. wydajemy zawsze w sposób niewiążący. Potwierdzenia
zlecenia wraz z załącznikami rozumie się jako przyjęte przez Zamawiającego w całej swojej
treści, jeżeli Zamawiający nie przedstawi swojego sprzeciwu w formie pisemnej. Pisemne
przedstawienie sprzeciwu musi wpłynąć do firmy BD LUX Sp. z o.o. w ciągu trzech dni od
dnia wydania potwierdzenia. Zastrzega się zgodne z przepisami handlowymi odstępstwa od
warunków dostawy oraz usług, jeżeli nie będzie to powiązane ze znaczącym odstąpieniem
od sposobu funkcjonowania oraz poziomu dostarczanej jakości. Jeżeli Zleceniodawca
nabędzie produkt w celu odsprzedaży lub wbudowania, jest on zobowiązany do zażądania
odpowiednich wymaganych dokumentów, atestów, itp. najpóźniej przy złożeniu zamówienia.
Jeżeli zobowiązanie to niezostanie wykonane Zleceniodawca zwolni firmę BD LUX Sp. z o.o.
z odpowiedzialności z tytułu pozwów i szkód. Za późniejszą dostępność owych dokumentów
nie przejmuje się gwarancji.
3. CENA ORAZ PŁATNOŚĆ:

Jeżeli nie zostało uzgodnione nic innego lub nie podaliśmy inaczej na naszym rachunku,
cena kupna płatna jest przed dostawą. Wszelkie rachunki należy zapłacić w taki sposób,
abyśmy mogli w dniu wymagalności dysponować ową kwotą. Wpływające płatności mogą,
niezależnie od wykazania celu przez zleceniodawcę, zostać naliczone na najstarszą
dostawę. Koszty obrotu płatniczego ponosi zleceniodawca. W wypadku niezachowania
terminu płatności następują, bez konieczności wystosowania monitu, skutki zwłoki. W
przypadku zwłoki jesteśmy uprawnieni do naliczenia kosztów przedprocesowych,
szczególnie opłat za monit oraz kosztów adwokackich, w zakresie zgodnym z ustawami
prawnymi, w szczególności z rozporządzeniem o najwyższych stawkach firm inkasujących
lub ustawy o taryfach adwokackich. Wyklucza się zatrzymanie płatności lub potrącenia z
powodu ewentualnych roszczeń wzajemnych przez zleceniodawcę. W wypadku
niezachowania terminu płatności lub w wypadku zwłoki, naliczamy odsetki w wysokości
aktualnej stopy procentowej odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych. Wszelkie
dodatkowe koszty, jak np. koszty ładunku, ubezpieczenia, ewentualne koszty za zezwolenie
eksportowe, przejazdowe, importowe, jak również za poświadczenia ponosi
zleceniodawca. Zleceniodawca uiszcza również wszelkiego rodzaju podatki, opłaty,
należności oraz opłaty celne.

W przypadku, gdy po zawarciu umowy wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie
ceny zamówionego towaru takie jak np. podwyższenie cła, wprowadzenie opłat celnych
dodatkowych, wprowadzenie innych obciążeń publicznoprawnych, Sprzedawca ma prawo do
odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny towaru wskazując przyczynę podwyżki.
Podwyżka nie może być wyższa niż faktyczny wzrost elementów cenotwórczych.
Uprawnienie do podwyższenia ceny towaru przysługuje również Sprzedawcy w przypadku
wzrostu kosztów produkcji lub zakupu danego towaru w stosunku do cen z chwili zawarcia
umowy. W przypadku, gdy mają zajść zmiany w materiale ( cięcie, gięcie, itp.), Sprzedawca
ma prawo wykonać to za stawkę uzgodniona w umowie sprzedaży. Ceny podawane przez
Sprzedawcę są cenami netto i powiększone zostaną o podatek od towarów i usług wg
obowiązujących stawek.
W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą ceny z jakiejkolwiek umowy sprzedaży
łączącej strony, Sprzedawca ma prawo do powstrzymania się z realizacją wszystkich
zawartych umów (w tym z wydaniem towaru) do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich
wymagalnych należności wraz z odsetkami. Jeżeli opóźnienie jakiejkolwiek płatności
względem Sprzedawcy przekroczy 30 dni Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży
bez wyznaczania terminu dodatkowego, w takim przypadku Sprzedawca ma prawo
zatrzymać wpłaconą zaliczkę za towar do wysokości 30% wartości zamawianego i
nieodebranego w terminie towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z
tych przyczyn szkodę.
W przypadku pogorszenia się kondycji finansowej Kupującego, Sprzedawcy przysługują
uprawnienia wskazane w ustępie poprzedzającym chyba, że Kupujący ustanowi na jego
rzecz dodatkowe zabezpieczenie przez niego akceptowane. Ocena kondycji finansowej
Kupującego oraz akceptowanie bądź nie dodatkowych zabezpieczeń należy wyłącznie do
Sprzedawcy.
Kupujący nie ma prawa potrącania swoich wierzytelności względem Sprzedawcy z
wierzytelności Sprzedawcy wynikających z umów sprzedaży towarów.
4. TERMINY DOSTAW:

Zleceniodawca musi zaakceptować krótkie wydłużenia terminu dostawy. W takim przypadku
nie przysługują mu roszczenia odszkodowawcze lub prawo do odstąpienia od umowy. Kary
umowne wykluczone są w każdym momencie. Nie mamy obowiązku wykonania dostawy tak
długo, jak długo zleceniodawca znajduje się w zwłoce z wymagalną płatnością lub dopóki
wszystkie szczegóły dostawy nie zostaną wyjaśnione.
5. RÓŻNICE DOSTAWY CZĘŚCIOWE:

Dostawy częściowe są dopuszczalne. Rozumiane są one jako transakcje osobne i zostają
odpowiednio zafakturowane. Dla dostaw częściowych i dostaw reszty towaru obowiązują
koszty transportu, które ponosi zleceniodawca.
6. PRZEJŚCIE RYZYKA:

Jak tylko nasz towar opuści nasz magazyn lub zakład dostarczający albo, gdy
zleceniodawca zostanie powiadomiony o gotowości do dostawy, wszystkie zagrożenia oraz
obciążenia przechodzą na niego.

7. ZWROTY:

Zwrot lub wymiana dostarczonych towarów są możliwe jedynie po udzieleniu przez nasz
uprzednio wyraźnej zgody. Powstałe w ten sposób koszty ponosi zleceniodawca. Za towary
w stanie nienagannym i niezmienionym udzielamy noty uznaniowej za materiał,
pomniejszonej o opłatę manipulacyjną wynoszącą 30 % wartości towaru. Wykonania
specjalne, towar niemagazynowany oraz przycięcia materiału nie podlegają zwrotowi.
8. GWARANCJA:

Zleceniodawcom udzielamy ustawowej gwarancji z ograniczeniem do odpowiedzialność za
błędy materiałowe, produkcyjne oraz konstrukcyjne, które zostały zgłoszone nie później niż
24 miesiące po dacie produkcji oraz przed przekazaniem użytkownikowi końcowemu.
9. WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi gasną, jeżeli prace na towarze zostały
wykonane przez osoby trzecie, nieupoważnione przez nas. W powyższym przypadku
przejmujemy, dokonując wyboru, albo usunięcie wad w stanie przydatnym do użycia na nasz
koszt lub udostępniamy towar zastępczy. Wyklucza się dalsze roszczenia.
Za szkody na towarze, wyrządzone przez osoby trzecie (podczas dostawy lub w toku
wbudowania przez klienta lub osoby trzecie) nie ponosimy odpowiedzialności. W przypadku
konieczności wykonania towaru zastępczego odpowiadamy w każdym razie tylko do
wysokości kwoty kosztów własnych.
10. REKLAMACJA Z TYTUŁU WAD

Zleceniodawca musi niezwłocznie sprawdzić, czy dostarczony towar odpowiada
uzgodnieniom umownym pod względem ilości oraz jakości, a także czy nadaje się do użycia
w uzgodnionym zakresie. Jeżeli sprawdzenie to nie zostanie podjęte wcale lub
przeprowadzone zostanie jedynie częściowo lub gdy widoczne gołym okiem wady nie
zostaną zgłoszone w przeciągu trzech dni roboczych od przejęcia towaru w formie pisemnej,
w sposób mogący zostać udowodniony, to rozumie się, że towar pod względem tych wad
wzgl. uzgodnionego obszaru zastosowania zostaje przyjęty. Ukryte wady należy zgłosić
niezwłocznie po ich wystąpieniu, najpóźniej jednak w ciągu 6 miesięcy po przejęciu towaru.
Wyklucza się reklamacje, gdy stan towaru po jego przejęciu, z jakichkolwiek powodów
zmienił się, pod wpływem przyczyn lub okoliczności, za które my nie odpowiadamy.
Reklamacje nie zwalniają z obowiązku do zachowania uzgodnionych warunków dostawy
oraz zapłaty. Wysunięcie roszczeń odszkodowawczych zakłada, że zleceniodawca będzie w
stanie dowieść, że wady występowały w momencie przekazania.
Ponosimy odpowiedzialność za wady surowców jedynie w tym zakresie, że powinniśmy
rozpoznać wady przy użyciu fachowej staranności i to tylko w ramach rękojmi naszego
dostawcy. Dla wszystkich dostarczonych wspólnie wyrobów i towarów obcych przejmujemy
jedynie tę rękojmię, która zostanie uznana na naszą korzyść przez producentów oraz
dostawców tych wyrobów oraz towarów. Poza tą rękojmią nie ponosimy odpowiedzialności
za jakiekolwiek szkody mogące być rozpoznane lub też powstające dopiero w przyszłości,
chyba że zostały one spowodowane przez nas w sposób umyślny lub rażąco niedbały. Jeżeli
nie zostało uzgodnione nic innego, roszczenia umowne, które zleceniodawca uzyskał z
powodu i w związku usługą, ulegają przedawnieniu po 6 miesiącach po dostarczeniu towaru.

11. STORNO:

Jeżeli zleceniodawcy, odstąpią od umowy w sposób nieuprawniony lub też wysuną oni
prośbę o jej rozwiązanie, możemy albo obstawać przy wypełnieniu umowy lub też zgodzić
się na jej rozwiązanie. W drugim przypadku zleceniodawcy są zobowiązani, zgodnie z
naszym wyborem, nawet przy braku winy i bez wystąpienia szkody, do zapłaty 30% kwoty
zlecenia brutto.
12. ZASTRZEŻENIE WARTOŚCI:

Do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu dostarczony towar pozostaje naszą własnością
a zleceniodawca odpowiada za wszystkie związane z tym koszty i wydatki. Nawet w
wypadku jedynie częściowej zwłoki w zapłacie mamy prawo, do odebrania towaru również
bez zgody zleceniodawcy.
W wypadku dostępu strony trzeciej do przedmiotów będących naszą własnością
zleceniodawca ma powinność poinformowania jej tym fakcie i musi zawiadomić nas
niezwłocznie o takiej okoliczności. Do momentu całkowitego spłacenia otwartych roszczeń
zleceniodawca ponosi ryzyko kolejne na zagrożenie zniszczenia, zgubienia lub pogorszenia
się stanu towaru.
13. MIEJSCE WYKONANIA I WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA SĄDU:

Jako uzgodnione miejsce wykonania uważa się miejsce siedziby zleceniobiorcy. Właściwym
miejscowo jest merytorycznie właściwy sąd dla siedziby naszego przedsiębiorstwa.

Warszawa, 02-01-2015r.

