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OGÓLNE WARUNKI DOSTAW/SPRZEDAŻY WESLING KRUSZYWA SP. Z O.O.
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Poniższe warunki realizacji sprzedaży/dostawy ("warunki") są obowiązujące dla wszystkich przyszłych oraz istniejących w
dniu 1 stycznia 2015 r., a niewykonanych, umów pomiędzy Stronami, których przedmiotem jest sprzedaż/dostawa przez
Wesling Kruszywa sp. z o.o.,(„Dostawca”), towarów określonych każdorazowo w arkuszu zamówienia, ofercie, fakturze
VAT, umowie, chyba że Strony na mocy wyraźnych postanowień pisemnej umowy od niniejszych warunków odstąpiły.
Niniejsze warunki nie znajdują zastosowania do umów zawartych przez Dostawcę z konsumentami. Z chwilą podpisania
przez Odbiorcę arkusza zamówienia, oferty, faktury VAT, umowy lub innego oświadczenia odwołującego się do niniejszych
warunków, Odbiorca uznaje niniejsze warunki za prawnie wiążące.
Towarem w rozumieniu warunków są wapno, piaski, kruszywa, mieszanki i inne towary, będące przedmiotem sprzedaży,
wymienione w arkuszu zamówienia, ofercie, umowie lub fakturze VAT.
Wszelkie oferty składane jednostronnie czy to przez Dostawcę czy Odbiorcę nie wiążą Stron do czasu ich odrębnego
pisemnego potwierdzenia przez Strony, chyba że przed pisemnym potwierdzeniem nastąpi dostawa towaru.
Dostawa towaru następuje w terminie wynikającym z uzgodnionego przez Strony harmonogramu rzeczowo-czasowego,
zwanego dalej Harmonogramem Dostaw chyba, że Strony określiły te warunki wyczerpująco w arkuszu zamówienia.
Odbiorca zobowiązany jest do przedstawienia Dostawcy projektu Harmonogramu Dostaw w formie pisemnej nie później
jednak niż w terminie 7 dni od daty podpisania przez Odbiorcę arkusza oferty/zamówienia. Nie przedstawienie przez
Odbiorcę Harmonogramu Dostaw i/lub przedstawienie projektu Harmonogramu Dostaw niemożliwego, w ocenie Dostawcy,
do realizacji, upoważnia Dostawcę do jednostronnego ustalenia Harmonogramu Dostaw, który będzie wiążący dla
Odbiorcy od dnia jego otrzymania. Termin dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn od Dostawcy niezależnych.
Każdorazowa dostawa może być realizowana w częściach.
Dostawa towaru następuje przy użyciu wyspecjalizowanych podmiotów, zwanych dalej Przewoźnikiem lub przy użyciu
środków transportu Dostawcy (według wyboru Dostawcy). Odbiór i transport towaru odbywa się na koszt Odbiorcy
doliczany dodatkowo do ceny towaru, chyba że strony inaczej ustalą na piśmie pod rygorem nieważności. Odbiór towaru
odbywa się z miejsca wskazanego przez Dostawcę.
Dostawa następuje do miejsca wskazanego przez Odbiorcę, który zobowiązany jest sprawdzić uprzednio możliwość
sprawnego i bezpiecznego rozładunku towaru.
Odbiorca zobowiązany jest do należytego przygotowania miejsca rozładunku.
Dowodem odbioru towaru jest dokument wydania zewnętrznego „WZ”, dowód ważenia, protokół odbioru lub inny
równoważny dokument np. CMR. Odbiorca zobowiązany jest dopilnować aby w miejscu i czasie odbioru towaru ww.
dokumenty zostały podpisane przez jego przedstawiciela, majstra, kierownika robót lub inną osobę upoważnioną. Jeżeli
Odbiorca nie zapewnił podpisania ww. dokumentów uznaje się że dokument wystawiony przez Dostawcę stanowi dowód
odbioru towaru w ilości, czasie i miejscu wskazanym w dokumencie.
Odbiorca zobowiązany jest zbadać towar co do jego kompletności oraz występowania wad przed rozpoczęciem
rozładunku. Ujawnienie wad towaru powinno nastąpić poprzez ich szczegółowe wskazanie na dokumencie wydania
zewnętrznego „WZ” lub w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Odbiorcy i Przewoźnika
(względnie Dostawcy). Brak na dokumencie wydania zewnętrznego „WZ” lub w protokole adnotacji dotyczących wad
towaru lub ich ilości powoduje, że wady jak i zastrzeżenia co do braków ilościowych dostarczonych towarów nie mogą być
zgłaszane w późniejszym czasie. Ewentualne późniejsze zgłoszenie wad/braków pozostaje bez wpływu na
odpowiedzialność Dostawcy.
Odbiorca oświadcza, że zapoznał się z certyfikatami, opiniami, ocenami jakości towaru będącego przedmiotem
zamówienia oraz potwierdza, że parametry towaru wskazane w ww. dokumentach w pełni odpowiadają jego potrzebom i
nadają się do wykorzystania w zamierzonym przez niego celu. Na życzenie Odbiorcy Dostawca wyda Odbiorcy kopie
stosownych orzeczeń.
Odbiorca zobowiązuje się, że w czasie dostawy obecny będzie upoważniony przedstawiciel Odbiorcy, który pisemnie
potwierdzi odbiór towaru. Dostawca lub Przewoźnik nie mają obowiązku badania czy osoba, która oświadcza, że jest
upoważnionym przedstawicielem Odbiorcy posiada stosowne pełnomocnictwo. W szczególności za upoważnionego
przedstawiciela Odbiorcy uznaje się kierownika budowy, majstra, jak również ich zastępców, lub inną osobę pełniącą
podobną funkcję.
Odmowa Odbiorcy przyjęcia/odebrania którejkolwiek z części towaru będącego przedmiotem zamówienia lub opóźnienie
takiego przyjęcia/odbioru, zwalnia Dostawcę z obowiązku dostawy/umożliwienia odbioru pozostałej jego części, z
zachowaniem prawa Dostawcy do żądania zapłaty ceny za cały towar będący przedmiotem zamówienia. W takim wypadku
Dostawca uprawniony jest dodatkowo do obciążenia Odbiorcy kosztami składowania nieodebranej części towaru za okres
do dnia pozostawania towaru w dyspozycji Dostawcy.
Towar będący przedmiotem sprzedaży pozostaje własnością Dostawcy aż do momentu całkowitego uregulowania za
niego należności. Po dostarczeniu towaru Odbiorcy, w przypadku, gdy Odbiorca nie dokona zapłaty za towar w
uzgodnionym przez Strony terminie, Dostawca ma prawo do odebrania wcześniej dostarczonego towaru lub jego części.
W takim wypadku Dostawca dodatkowo obciąży Odbiorcę kosztami transportu za zamówiony towar lub jego część. Koszt
transportu będzie w takim wypadku odpowiadał cenie ustalonej pomiędzy stronami za towar.
Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Odbiorcę z chwilą rozpoczęcia rozładunku towaru jeśli transport
odbywa się środkami Dostawcy albo z chwilą rozpoczęcia załadunku, jeśli transport odbywa się środkami transportu
innymi niż Dostawcy.
Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty ceny w ustalonym terminie lub terminie wskazanym na fakturze na rachunek
bankowy Dostawcy. Za dzień dokonania zapłaty ceny oraz przekazania przedpłaty uznaje się dzień wpływu środków
pieniężnych na rachunek bankowy Dostawcy.
W przypadku nieuregulowania zobowiązań finansowych w terminie, Dostawca ma prawo wstrzymać dostawy towaru w
dowolnym momencie, a wszelkie koszty (w tym w szczególności ew. szkodę powstałą u Odbiorcy) wynikające z takiej
sytuacji ponosi Odbiorca. Dostawa kolejnych zamówień, będzie realizowana po całkowitym uregulowaniu należności
wymagalnych za wcześniejsze Dostawy, chyba, że Dostawca postanowi inaczej.
Zapłata ceny przez Odbiorcę w drodze potrącenia i prawo zatrzymania towaru z powodu jakichkolwiek roszczeń Odbiorcy
są wyłączone.
W zależności od sytuacji finansowej Odbiorcy (ocena dokonywana jest przez Dostawcę, np. na podstawie opinii
ubezpieczyciela transakcji handlowych Dostawcy) Dostawca może uzależnić dokonywanie dalszych dostaw od dokonania
przez Odbiorcę przedpłat na poczet kolejnych dostaw do wysokości 100% wartości towaru. To samo uprawnienie
przysługuje Dostawcy w przypadku gdy opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Dostawcy przekraczają 14 dni.
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20. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Odbiorcę o więcej niż 30 dni Dostawcy przysługuje umowne prawo odstąpienia
od zawartej umowy w całości lub też w niewykonanej części – według swobodnego uznania Dostawcy. Ww. oświadczenie
o odstapieniu może być złożone w terminie 12 miesięcy od powstania opóźnienia w zapłacie. W przypadku odstąpienia
przez Dostawcę od realizacji dostaw, Dostawca uprawniony będzie do zaliczenia otrzymanej przedpłaty na poczet
niezapłaconych należności za dostawę którejkolwiek z partii towaru według własnego uznania.
21. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. W
przypadku posługiwania się przez Odbiorcę swoimi warunkami zamówienia pierwszeństwo zastosowania będą miały
warunki Dostawcy.
22. Wszelkie spory między stronami rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Gorzowie Wielkopolskim.
23. Wszelkie zmiany niniejszych warunków wymagają dla swojej ważności zgody obu Stron wyrażonej pisemnie.
24. Strony zgodnie ustalają, iż zawiadomienia przeznaczone dla Dostawcy lub Odbiorcy wysyłane będą na adres ich siedziby
lub inny wskazany w arkuszu zamówienia lub równoważnym dokumencie.
25. W przypadku gdy przedmiotem dostawy/sprzedaży jest wapno, Odbiorca oświadcza, że jest podatnikiem podatku rolnego
lub od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, a nabywane towary przeznaczy do stosowania jako nawozy, pasze
lub dodatki (surowiec) do pasz w prowadzonym przez niego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

