OGÓLNE WARUNKI
SPRZEDAŻY I DOSTAWY
STAL-BUD Sp. z o.o.
NIP: 548-22-47-077, REGON 072317270, KRS: 0000759205
ul. Wiślańska 26, 43-430 Skoczów
§ 1 [zakres regulacji, post. ogólne]
•
Niniejsze ogólne warunki (dalej: OW) regulują zasady współpracy pomiędzy STAL-BUD, a innymi podmiotami
prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży i dostawy towarów (dalej: kontrahent).

•

Niniejsze OW udostępniane są przez STAL-BUD na swojej stronie internetowej, pod adresem: www.stal-bud.com.pl.

•

Niezależnie od postanowienia ustępu poprzedzającego, STAL-BUD doręczy kontrahentowi OW w przypadku
zawierania z nim pierwszej umowy sprzedaży lub dostawy.
§ 2 [zawarcie umowy]
•
Zawarcie umowy następuje na skutek złożenia przez kontrahenta zamówienia i jego przyjęcia do wykonania przez
STAL-BUD.
•
Wyłącza
się
dopuszczalność
przyjęcia
złożenia
przez
STAL-BUD konkludentnego oświadczenia o przyjęciu zamówienia do realizacji.
•
Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i podstawę zawarcia umowy w trybie o
jakim mowa w ustępie poprzedzającym, jeżeli stanowi wystarczającą podstawę dokonania przez STAL-BUD
sprzedaży lub realizacji dostawy, tj. określa wszystkie konieczne elementy umowy.
§ 3 [Oferty, wzorce, ceny]
•
STAL-BUD nie stosuje kierowania wiążących ofert bez dookreślania ich adresatów, tj. poprzez reklamy, wystawy lub
inne ogłoszenia.
•
Materiały o jakich mowa w ustępie poprzedzającym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego
i w związku z tym na ich podstawie nie zostają zawarte z kontrahentami umowy.
•
Wszelkie wyliczenia ilości towaru wykonywane przez STAL-BUD na podstawie dokumentacji i informacji
otrzymanej od Zamawiającego mają wyłącznie charakter orientacyjny.
§ 4 [zamówienie]
•
Zamówienie dla swojej ważności powinno zwierać określenie kontrahenta, w sposób przewidziany przez właściwe
przepisy – w tym w szczególności sposób umożliwiający właściwe fakturowanie.
•
Dokonywanie wszelkich zmian w zamówieniu, od momentu potwierdzenia przez STAL-BUD jego realizacji,
wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
•
Zamówienie uważa się za złożone:
•
f a x – z momentem doręczenia czytelnego zamówienia na numer faxu zadeklarowany przez STAL-BUD na
swojej stronie internetowej,
•
m a i l – z momentem potwierdzenia jego otrzymania osobną wiadomością mailową,
•
t e l e f o n – z momentem potwierdzenia przez STAL-BUD fax’em bądź mailem faktu jego złożenia,
•
l i s t e m p o l e c o n y m – z momentem faktycznego doręczenia przesyłki

§ 5 [związanie ofertą cenową]
W przypadku złożenia przez STAL-BUD oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w której to zobowiązał się
sprzedać lub sprzedać i dostarczyć towar za określoną ceną – STAL-BUD jest związany ofertą w zakresie ceny przez 7 dni od
dnia jej złożenia, chyba, że pomiędzy chwilą złożenia oferty, a chwilą jej przyjęcia nastąpi zmiana cen surowców bądź towarów
koniecznych do realizacji zamówienia.
§ 6 [zaliczka]
Warunkiem podjęcia się przez STAL-BUD wykonania zamówienia jest zapłata zaliczki w umówionym terminie, w wysokości
nie niżeszj niż 50% wartości netto zamówienia.
§ 7 [sposób opakowania]
•
STAL-BUD opakowuje i dostarcza sprzedawane towary w sposób właściwy, tj. wynikający z utrwalonego zwyczaju
oraz z rodzaju sprzedawanego i dostarczanego towaru.
•
W przypadku posłużenia się przez STAL-BUD paletami wielorazowego użytku, pobierana będzie kaucja według
ustalonego cennika.
•
Kaucja jest zwracana po dokonaniu przez kontrahenta zwrotu nieuszkodzonych palet.
§ 8 [zwroty towarów]
•
Wyłącza się możliwość zwrotu towarów, jeżeli:
•
towar
nie
znajduje
się
w
stałej
ofercie
STAL-BUD,
•
został zamówiony/sprowadzony na zamówienie klienta,
•
Zwroty każdorazowo będą dokonywane pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez STAL-BUD.

§ 9 [rękojmia i gwarancja]
•
Odpowiedzialność STAL-BUD z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej w wyniku umowy
zawartej pomiędzy podmiotami gospodarczymi w trybie art. 558 § 1 KC zostaje ograniczona do terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi wygasa z chwilą przekroczenia przez towar nią objęty
granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
•
W przypadku gdy nabywcą towaru jest przedsiębiorca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej – odpowiedzialność STAL-BUD z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy
sprzedanej zostaje wyłączona z chwilą wydania towaru takiemu nabywcy.
•
W przypadku sprzedaży rzeczy na rzecz osób fizycznych, które nabywają towar w celu niezwiązanym z działalnością
zawodową lub gospodarczą (towar konsumpcyjny) zastosowanie mają przepisy ustawy o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej.
•
STAL-BUD pozostaje odpowiedzialny z tytułu wad ilościowych rzeczy sprzedanej, tj. różnicy pomiędzy złożonym
skutecznie zamówieniem, a faktycznie dostarczonym towarem. W takim przypadku kontrahent obowiązany jest
zgłosić wadę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia objęcia przedmiotu dostawy lub sprzedaży
w posiadanie.
•
STAL-BUD w porozumieniu z gwarantem (producentem) może pośredniczyć w realizacji roszczeń z tytułu gwarancji
– jeżeli producent jej udzielił. Pośrednictwo o jakim mowa nie oznacza przystąpienia STAL-BUD do zobowiązań w
miejsce lub obok gwaranta.
•
STAL-BUD nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania i zaniechania gwaranta (producenta), a odnoszące
się w szczególności do udzielonej gwarancji, w tym do zmiany jej treści, warunków lub procedury gwarancyjnej.
Wszelkie spory i niejasności w wskazanym wyżej zakresie kontrahent obowiązany jest rozwiązywać
i wyjaśniać bezpośrednio z gwarantem.
•
Odpowiedzialność STAL-BUD z tytułu gwarancji jest ograniczona do gwarancji udzielonej przez gwaranta i
wymagalna na takich samych warunkach jak gwarancja gwaranta.
§ 9 [zapis prorogacyjny/ wybór prawa]
•
Strony postanawiają poddać wszelkie spory związane z wykonaniem umów objętych niniejszymi OW sądowi
powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę STAL-BUD.
•
Strony postanawiają poddać stosunki objęte niniejszym OW prawu polskiemu (wybór prawa).
•
W przypadku gdy umowa pozostaje w sprzeczności z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostawy obowiązujące dla
stron są Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy
OŚWIADCZENIE KONTRAHENTA
Niniejszym oświadczam, że akceptuję postanowienia niniejszych OW jako określających warunki współpracy:
Firma:
adres\siedziby:
____________________________________________________
NIP: ___________________ REGON/KRS: ______________

Osoba uprawniona do reprezentacji:
imię: ___________________ nazwisko: __________________
pełniona funkcja: ____________________________________

