Ogólne Warunki Sprzedaży
Informacje wstępne:
1. Ogólne Warunki Sprzedaży („OWS”) regulują zasady
sprzedaży towarów przez spółkę działającą pod firmą
„UNIMEX” Zenon Paryska i Krzysztof Paryska Spółka
Jawna z siedzibą w Szepietowie, adres: ul. Nowy Świat 1,
18-210 Szepietowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w
Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000010867, NIP:
7220001212, Regon: 450005820 (”Sprzedający”).
W dalszej części OWS podmiot, z którym Sprzedający
planuje zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży, będzie
nazywany „Kupującym”, zaś Sprzedający i Kupujący razem
„Stronami”, lub w zależności od kontekstu osobno „Stroną”.
2. Ilekroć w niniejszych OWS występuje pojęcie „Umowa”,
należy przez to rozumieć umowę sprzedaży zawartą przez
Strony, wraz z dokumentami, które zgodnie z treścią Umowy
stanowią jej integralną część. Umowa może przybrać formę
Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji
(„Potwierdzenie”) zawierającego wszystkie istotne elementy
wcześniej złożonego zamówienia lub formę Porozumienia
handlowego („Porozumienie”) lub Protokołu z negocjacji
(„Protokół z Negocjacji”) o ile zawierają one wszystkie istotne
uzgodnione pomiędzy Stronami warunki sprzedaży
materiałów oraz prefabrykatów budowlanych oraz zostały
one podpisane w imieniu Sprzedającego przez osobę/osoby
należycie umocowane do składania oświadczeń woli.
3. OWS znajdują zastosowanie zarówno do Umów zawartych
z konsumentami, jak i przedsiębiorcami.
4. Ilekroć w niniejszych OWS mowa jest o „Konsumencie”,
należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Ilekroć w niniejszych OWS mowa jest o „Przedsiębiorcy”,
należy przez to rozumieć: osobę fizyczną, osobę prawną lub
jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości
prawnej, ale posiadającą zdolność prawną, dokonującą
czynności prawnej związanej bezpośrednio z prowadzoną we
własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. OWS stanowią załącznik do każdej Umowy.

7. Wydanie OWS stanowi także akceptację OWS.
8. Oświadczenie Kupującego o zapoznaniu się z treścią
OWS
znajdującą
się
na
stronie
internetowej
www.unimex.net.pl, jest jednoznaczne z akceptacją OWS.
9. W przypadku sprzeczności postanowień OWS
z postanowieniami Umowy lub innych dokumentów
podpisanych przez upoważnionych reprezentantów Stron
(„Inne dokumenty”), postanowienia Umowy mają
pierwszeństwo przed postanowieniami OWS i innych
dokumentów, zaś postanowienia Innych dokumentów mają
pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.
Rozdział I
Zamówienie
§1
1. Kupujący może składać zamówienia pisemnie,
za pośrednictwem poczty, za pośrednictwem faksu, poprzez
pocztę elektroniczną (e-mail) lub osobiście.
2. W przypadku złożenia zamówienia telefonicznie,
zamówienie dla swej ważności wymaga potwierdzenia
w ciągu 48 godzin, w formie wskazanej w ust. 1 powyżej.
W przypadku braku takiego potwierdzenia, zamówienie
uznaje się za niebyłe.
3. Kupujący, zamawiając u Sprzedającego materiały
i prefabrykaty budowlane, powinien posługiwać się
nomenklaturą obowiązującą u Sprzedającego.
§2
1. Sprzedający określając cenę potwierdza przyjęcie
zamówienia poprzez wskazanie ilości materiałów
/ prefabrykatów budowlanych i terminów, w jakich mają być
one dostarczone.
2. Potwierdzenie jest dostarczane Kupującemu w sposób,
w jaki złożył on zamówienie, chyba że ustalono inaczej. Wraz
z Potwierdzeniem. W przypadku zapoznania się przez
Kupującego z OWS znajdującym się na stronie internetowej
www.unimex.net.pl,
Kupujący
składa
oświadczenie
o zapoznaniu się z OWS na dokumencie WZ lub na fakturze
wystawionej przez Sprzedającego.
3. W przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami, z
którymi Sprzedający stale współpracuje, możliwe jest
zawarcie Umowy w postaci Porozumienia, lub Protokołu z
Negocjacji.

§3
1. Każda ze Stron, na żądanie drugiej Strony, obowiązana
jest dostarczyć dokument rejestracyjny działalności
gospodarczej, oraz decyzje o nadaniu numeru NIP, KRS
i REGON oraz dane osób reprezentujących stronę, w formie
poświadczonej przez siebie kserokopii.
2. Wykonanie postanowień ust. 1 powyżej, jest
równoznaczne z zapewnieniem, iż dane wynikające z tych
dokumentów są w pełni aktualne w dacie zawarcia Umowy.
3. Zapisy ust 1 i 2 niniejszego paragrafu nie dotyczy
Kupującego będącego Konsumentem.
4. W przypadku Kupującego będącego Konsumentem,
zobligowany jest on do podania swojego nr PESEL na
zamówieniu bądź bezpośrednio na dokumencie WZ lub na
fakturze wystawionej przez Sprzedającego.
4. W przypadku transakcji przekraczających łącznie
20 tyś. zł, Kupujący zarówno przedsiębiorca jak i konsument
może być zobligowany przez Sprzedającego do udzielenia
następujących zabezpieczeń:
- umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie
- weksel własny In blanco lub poręczenie wekslowe
- zastaw
- dobrowolne i notarialne poddanie się egzekucji
- wpisanie Sprzedającego na listę podwykonawców
§4
1. W przypadku, gdy Sprzedający wprowadzi możliwość
składania zamówień za pośrednictwem internetowej
platformy sprzedaży e-sprzedaż udostępnionej na stronie
internetowej www.unimex.net.pl, składanie zamówień będzie
mogło odbywać się także za pośrednictwem przedmiotowej
platformy, pod warunkiem uprzedniego zaakceptowania
osobnego regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną
(„Regulamin”).
2. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu będą
sprzeczne z OWS, postanowienia Regulaminu mają
pierwszeństwo stosowania przed niniejszymi OWS.

Rozdział II
Umowa
§1
1. Umowę pomiędzy Sprzedającym a Kupującym uznaje się
za zawartą w chwili dojścia do Kupującego Potwierdzenia
zgodnie z § 2 ust 2 rozdziału I, o ile zawiera ono wszystkie
istotne elementy zawarte wcześniej w zamówieniu
Kupującego. Umowę w formie Porozumienia lub Protokołu z
Negocjacji uznaje się za zawartą z chwilą złożenia na niej
podpisu przez prawidłowo umocowanych przedstawicieli obu
Stron, chyba że z Porozumienia lub Protokołu z Negocjacji
wynika inaczej.
2. Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy zawartej w
formie Potwierdzenia, Porozumienia lub Protokołu z
Negocjacji wymaga dla swej skuteczności formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
3. W przypadku zawarcia Porozumienia lub Protokołu z
Negocjacji Strony ustalają, że wszystkie postanowienia,
którymi chciały być związane, zostały zapisane w Umowie
lub OWS i nie są związane ofertami, warunkami lub
uzgodnieniami poczynionymi w toku wcześniejszych rozmów
i uzgodnień, o ile Umowa nie stanowi inaczej .
§2
1. Każda ze Stron może odstąpić od niewykonanej Umowy, z
tym że odstąpienie po terminie 3 dni od zawarcia Umowy nie
jest możliwe, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału VIII
OWS. Umowę uznaje się za niewykonaną, gdy nie nastąpiła
ani zapłata ceny towaru przez Kupującego na rzecz
Sprzedającego, ani wydanie towaru Kupującemu lub
upoważnionej przez niego osobie. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach Sprzedający może wyrazić
zgodę na odstąpienie przez Kupującego od Umowy również
po upływie 3 dni od zawarcia Umowy (powyższe dotyczy
tylko i wyłącznie przedsiębiorców)
2. Kupujący będący konsumentem zgodnie z art. 221 k.c.
może odstąpić od Umowy w terminie 10 dni jej zawarcia na
zasadach przewidzianych przez ustawę z dnia 2 marca
2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt
niebezpieczny.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Kupującego
będącego przedsiębiorcą, Sprzedający może dochodzić

odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w
kodeksie cywilnym.
Rozdział III
Przedmiot sprzedaży
§1
Przedmiot sprzedaży winien być określony w Potwierdzeniu,
Protokole z Negocjacji, Porozumieniu lub załączniku do
Porozumienia, według nomenklatury obowiązującej
u Sprzedającego.
§2
Do chwili uiszczenia ceny przez Kupującego
dla Sprzedającego za materiały i prefabrykaty budowlane
stanowiące przedmiot sprzedaży – własność sprzedanych
materiałów i prefabrykatów budowlanych należy do
Sprzedającego.

Rozdział IV
Wydanie towaru
§1
1. Wydanie towaru może nastąpić w magazynie
Sprzedającego lub poprzez dostarczenie towaru na adres
wskazany przez Kupującego. Jeżeli w Umowie nie
postanowiono inaczej, towar powinien być odebrany z
magazynu Sprzedającego.
2. Wydanie towaru Strony potwierdzają czytelnymi podpisami
na dokumentach magazynowych. W przypadku dostawy
towaru do Kupującego, wydanie towaru kwitowane jest
dodatkowo na dokumentach przewozowych.
3. Towar ma prawo otrzymać wyłącznie Kupujący, osoba
uprawniona do reprezentacji Kupującego lub uprawniony
przedstawiciel Kupującego, na podstawie pisemnego
upoważnienia do odbioru.

2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na
Kupującego również w sytuacji, gdy towar nie został
odebrany przez Kupującego w umówionym czasie i
miejscu, w tym także w przypadku gdy miejscem wydania
towaru jest magazyn Sprzedającego. W takiej sytuacji
ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na
Kupującego z dniem następującym po ostatnim dniu, w
którym Kupujący, zgodnie z Umową, obowiązany był do
dokonania odbioru towaru.
§3
1. Jeżeli miejscem wydania towaru jest magazyn
Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest przy wydaniu
towaru sprawdzić jego kompletność, ogólny stan techniczny
oraz dokumenty, które zgodnie z Umową mają być wydane.
2. W przypadku zastrzeżeń Kupującego co do kompletności
towaru lub jego stanu technicznego, czy też dokumentów
związanych z towarem, obie Strony sporządzają stosowny
protokół reklamacyjny.
3. Podpis Kupującego na dokumencie wydania towaru bez
sporządzenia
protokołu
reklamacyjnego
oznacza
przeprowadzenie sprawdzenia, zgodnie z § 3 ust. 1
niniejszego rozdziału OWS, oraz przyjęcie towaru bez
zastrzeżeń.
4. Jeżeli towar dostarczony jest do miejsca wskazanego
przez Kupującego, przed potwierdzeniem odbioru na liście
przewozowym Kupujący zobowiązany jest sprawdzić:
- czy towar (jeśli nie jest opakowany) lub opakowania (jeśli
towar jest opakowany) nie noszą śladów uszkodzeń
mechanicznych mogących powstać w transporcie
– stwierdzenie wymienionych faktów musi być zaznaczone
przez Kupującego na liście przewozowym, przed złożeniem
podpisu potwierdzającego odbiór towaru.

4. Pisemne upoważnienie do odbioru, o którym mowa w ust.
3 - powinno zawierać co najmniej dane teleadresowe osoby
upoważnionej oraz numer dokumentu tożsamości może
zostać doręczone Sprzedającemu także w formie mailowej
lub faksem.

5. Po dokonaniu odbioru towaru, zgodnie z procedurą
opisaną w § 3 ust. 4 niniejszego rozdziału OWS, Kupujący
zobowiązany jest sprawdzić jego kompletność, ogólny stan
techniczny oraz dokumenty, które zgodnie z Umową mają
być wydane.

§2

6. W przypadku zastrzeżeń Kupującego będącego
Przedsiębiorcą co do kompletności towaru lub jego stanu
technicznego, czy też dokumentów związanych z towarem,
sporządza on jednostronnie stosowny protokół reklamacyjny

1. Z momentem wydania towaru na Kupującego przechodzi
ryzyko jego utraty lub uszkodzenia.

i przesyła go Sprzedającemu nie później niż w terminie 3 dni
od daty odbioru towaru.
7. Sprzedający zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację
zgłoszoną przy wydaniu towaru w ciągu 30 dni od daty jej
otrzymania.
§4
1. Kupujący zobowiązany jest odebrać towar dostarczony
zgodnie z Umową, w umówionym czasie i miejscu. W
przypadku, gdy miejscem odbioru towaru jest magazyn
Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest odebrać towar w
ciągu 76 godzin od daty wskazanej w Potwierdzeniu,
Protokole z Negocjacji lub Porozumieniu.
2. W przypadku niewykonania postanowień ust. 1 powyżej,
Kupujący zobowiązany jest zapłacić:
- za składowanie materiałów oraz prefabrykatów
budowlanych w wysokości 50,00 zł netto za 1 paletę, za
każdy dzień opóźnienia w odbiorze;
- w przypadku materiałów oraz prefabrykatów budowlanych o
dużych gabarytach objętościowych oraz wagowych - 50,00
zł netto za każdy pojedynczy element za każdy dzień
opóźnienia w odbiorze;
- a w przypadku, gdy opłata ta nie pokryje faktycznie
poniesionej szkody, zapłacić odszkodowanie w pełnej
wysokości poniesionej przez Sprzedającego szkody.
3. Sprzedający w uzasadnionych przypadkach może
odstąpić od egzekwowania opłat wymienionych w § 4 ust. 1
niniejszego OWS.
§5
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w
realizacji zamówienia jeżeli opóźnienia nie wynikają z winy
Sprzedającego .

Rozdział V
Relacje finansowe
§1
1. Cena, sposób jej zapłaty, terminy płatności, waluta i numer
rachunku bankowego Sprzedającego określone są w
Umowie oraz na fakturze VAT wystawionej przez
Sprzedającego.
2. Materiały i prefabrykaty budowlane mogą zostać
niewydane Kupującemu w przypadku zalegania przez
Kupującego z płatnościami za wcześniejsze dostawy.
2. Za datę wymagalności spełnienia świadczenia przyjmuje
się datę wystawienia faktury za zamówione materiały
i prefabrykaty budowlane.
§2
1. W przypadku zamówienia przez Kupującego materiałów
i
prefabrykatów
budowlanych
niebędących
u Sprzedającego w stałej sprzedaży magazynowej,
Kupujący, na żądanie Sprzedającego, zobowiązany jest
przekazać Sprzedającemu zadatek w wysokości 30 procent
zamówionych materiałów i prefabrykatów budowlanych.
2. Do zadatku mają zastosowanie postanowienia art. 394
kodeksu cywilnego.
3. Brak przekazania zadatku w ustalonym pomiędzy
Stronami terminie, będzie uznany za rezygnację
z zamówienia.
§3
1. W celu udokumentowania wpłaty zadatku oraz dostawy
towarów, Kupującemu zostanie wystawiona faktura zgodnie z
obowiązującą w momencie dostawy „Ustawą o podatku od
towarów i usług” oraz przepisami do niej wykonawczymi.
W przypadku, gdy towar będzie wydawany partiami, na
każdą partię wystawiana będzie osobna faktura.
2. Kupującemu będącemu Konsumentem faktura zostanie
wystawiona tylko na jego żądanie.

Rozdział VI

2.

Warunki sprzedaży i dostawy betonu towarowego

3.

§1
1. Zawarcie umowy sprzedaży betonu towarowego następuje
z chwila potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez
Sprzedającego tj. przedsiębiorstwo „UNIMEX” Zenon
Paryska i Krzysztof Paryska Spółka Jawna złożonego przez
Kupującego.
2. Zamówienia winny być składane zgodnie z ustaleniami
Rozdziału I Zamówienia - § 1 i 2 niniejszego OWS.
§2
1. Wydanie betonu towarowego następuję w zakładzie
produkcyjnym Sprzedającego, a w przypadku dostawy
transportem świadczonym przez Sprzedającego – w innym
miejscu ustalonym przez strony.
2. Minimum logistyczne przewożonego betonu towarowego
wynosi 10 m3. Przy zamówieniu mniejszej ilości Kupujący
będzie obciążony kosztem pełnego kursu.
3. Czas i miejsce odbioru betonu dostarczonego transportem
Sprzedającego ustalany jest przy zamówieniu.
4. Jeżeli nie dotrzymanie ustalonych terminów dostawy
wynika z okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi
odpowiedzialności, ma on prawo opóźnić dostawę lub jej
pozostałą część lub odstąpić od realizacji dostawy pod
warunkiem niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie
Kupującego wraz z podaniem przyczyny.
5. Koszty związane z dostarczeniem betonu towarowego
pokrywa Kupujący.
6. W przypadku odmowy lub zwłoki (przestoju)
w odbiorze zamówionego betonu przez Kupującego, bądź
też utrudnienia dojazdu na plac budowy zobowiązany jest on
do wyrównania powstałej z tego tytułu szkody.
§3
Kupujący ma obowiązek odpowiedniego przygotowania
budowy przed złożeniem zamówienia:
1.

wygospodarowanie odpowiedniej ilości miejsca na
rozłożenie sprzętu (pompy do betonu),

4.

5.

utwardzenia podłoża pod pompy do betonu oraz
pojazdy przewożące beton,
usunięcia zaparkowanych samochodów celem
przejazdu
oraz
rozładunku
samochodów
z betonem, jak również rozstawienia pompy do
betonu,
zapewnienie bezpiecznej odległości pracującego
sprzętu od linii przesyłowych (elektrycznych, gazu
itp.)
uzyskanie niezbędnych zezwoleń na przejazd
ciężkich pojazdów ciężarowych, jeśli pojazdy
Sprzedającego będą musiały poruszać się
o dopuszczalnym obciążeniu mniejszym niż
całkowita masa pojazdu.

W razie niespełnienia powyższych warunków Kupujący
odpowiada za wszelkie wynikłe z tego szkody.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w
przypadku niespełnienia przez Kupującego powyższych
warunków .
§4
1. Pompa do betonu nie jest wliczona w cenę betonu
towarowego.
2. Na koszt wynajmu pompy składa się dojazd, powrót
pompy oraz czas pracy pompy na budowie zgodnie
z ustalonym zgodnie z zamówieniem.
3. Od momentu wjazdu pompy na budowę, do momentu
wyjazdu pompy z budowy liczony jest czas pracy pompy.
4. Na czas pracy pompy składa się: rozstawienie pompy,
pompowanie betonu, przestawienie pompy, mycie pompy na
budowie oraz jej składanie.
5. W przypadku, gdy przestój pompy jest spowodowany
opóźnieniem dostawy betonu towarowego, czas ten jest
odliczany od czasu prac pompy z dokładnością co do 5 minut.
Czas ten nie będzie odliczany w przypadku odmówienia
przez Kupującego dostawy betonu towarowego.
6. Czas pracy pompy zaokrąglany jest do 30 min.
§4
1. Sprzedający zapewnia o dobrej jakości oferowanych przez
siebie produktów oraz ich zgodności z obowiązującymi
normami technicznymi i branżowymi .

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wadliwie
wbudowany i pielęgnowany beton z obowiązującymi
normami technicznymi i branżowymi.
3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za beton
zmodyfikowany na budowie poprzez dolanie wody bądź
domieszek chemicznych.
4. W przypadku, gdy po wydaniu betonu towarowego
nastąpi zmiana w jej składzie Kupujący traci prawo do
reklamacji zakupionego betonu towarowego.
5. Sprzedający odpowiada za jakość betonu towarowego do
momentu dostarczenia jej na budowę.
§5
1. Reklamacje dotyczące dostarczonych produktów należy
zgłosić w formie pisemnej w siedzibie przedsiębiorstwa
Sprzedającego pod rygorem nieważności:
a. w przypadku reklamacji ilościowych w terminie 2 dni od
dnia dostawy;
b. w przypadku reklamacji jakościowych – w terminie 28 dni
licząc od chwili wbudowania betonu - zgłoszonych na
podstawie próbek przechowywanych w warunkach
laboratoryjnych zgodnie z obowiązującymi normami .
2. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Kupujący
zostanie obciążony kosztami postępowania reklamacyjnego
zgodnie z następującymi stawkami:
a. przyjazd na miejsce budowy wg. stawki ustalonej na
podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości oraz
warunków
ustalania
należności
przysługujących
pracownikowi
zatrudnionemu
w
państwowej
lub
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży
służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju
negocjacji spłaty zadłużenia – samochód o poj. pow. 900
cm3 – 0,8358 zł/netto za km. – tam i z powrotem.
b. pobranie próbek z placu budowy – kwota 100,00 zł netto
c. pomiar ilościowa dostarczonego betonu towarowego
– 100,00 zł netto.
d. ekspertyza dotycząca reklamowanego betonu towarowego
– 150,00 zł netto

Rozdział VII
Opłaty administracyjne
wynikające z celowego dochodzenia należności
§1
Sprzedawca może naliczyć Kupującemu będącemu
przedsiębiorcą następujące opłaty administracyjne związane
z celowym dochodzeniem należności:
1. Telefoniczne wezwanie do zapłaty – 20,00 zł netto,
2. Wezwanie do zapłaty – 50 ,00 zł netto,
3. Złożenie pozwu do Sądu – 100,00 zł netto ,
4. Pisma procesowe na etapie postępowania Sądowego –
100,00 zł netto ,
5. Dojazd na miejsce siedziby Kupującego celem negocjacji
spłaty zadłużenia wg. stawki ustalonej na podstawie
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29
stycznia 2013 r. w sprawie wysokości oraz warunków
ustalania należności przysługujących pracownikowi
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce
sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze
kraju oraz poza granicami kraju negocjacji spłaty zadłużenia
– samochód o poj. pow. 900 cm3 – 0,8358 zł/netto za km, tam i z powrotem.
6. Wszelkie inne czynności związane z celowym
dochodzeniem należności – 50,00 zł netto.
§2
Sprzedający zastrzega sobie prawo dochodzenia kosztów
związanych z celowym dochodzeniem należności również
na etapie postępowania Sądowego.
Rozdział VIII
Reklamacje i proces reklamacji
§1
1. Reklamacje dotyczące dostarczonych produktów oraz
betonu towarowego należy zgłosić w formie pisemnej w
siedzibie przedsiębiorstwa Sprzedającego pod rygorem
nieważności:
a. w przypadku reklamacji ilościowych w terminie 2 dni od
dnia dostawy;
b. w przypadku reklamacji jakościowych – w terminie 28 dni
licząc od chwili wbudowania betonu - zgłoszonych na

podstawie próbek przechowywanych w warunkach
laboratoryjnych zgodnie z obowiązującymi normami .
2. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Kupujący
zostanie obciążony kosztami postępowania reklamacyjnego
zgodnie z następującymi stawkami:
a. przyjazd na miejsce budowy wg. stawki ustalonej na
podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości oraz
warunków
ustalania
należności
przysługujących
pracownikowi
zatrudnionemu
w
państwowej
lub
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży
służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju
negocjacji spłaty zadłużenia – samochód o poj. pow. 900
cm3 – 0,8358 zł/netto za km. – tam i z powrotem.
b. pobranie próbek z placu budowy – kwota 100,00 zł netto
c. pomiar ilościowa dostarczonego betonu towarowego –
100,00 zł netto.
d. ekspertyza dotycząca reklamowanych prefabrykatów i
materiałów budowlanych – 150,00 zł netto.
§2
1.
Sprzedający zastrzega sobie prawo rozpatrzenia
reklamacji w momencie zapłaty przez Kupującego całej ceny
za materiały i prefabrykaty budowlane oraz beton towarowy.
2. Sprzedający zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację
zgłoszoną przy wydaniu towaru w ciągu 30 dni od daty jej
otrzymania.
Rozdział IX
Postanowienia końcowe
1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) wchodzą z
dniem 01.01.2014 r.
2. W przypadku sporów wynikających z zawarcia umowy
miedzy Sprzedającym, a Kupującym właściwym dla
rozstrzygnięcia sporów jest Sąd siedziby Sprzedającego .
3.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym OWS
zastosowanie mają przepisy prawa polskiego tj.:
- Kodeksu Cywilnego
- Kodeksu Spółek Handlowych
- Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych

- ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę
wyrządzona przez produkt niebezpieczny.
- Normy techniczne i branżowe dotyczące betonu
towarowego oraz prefabrykatów i materiałów budowlanych.

