OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAZY
WYTWÓRNI OPAKOWAŃ BLASZANYCH „BECZKOPOL” SP. Z O. O

W niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
Sprzedający: Wytwórnia Opakowań Blaszanych „Beczkopol” sp. z o. o z siedzibą w Łasinie.
Kupujący: nabywca produktu
Produkt: wyrób Sprzedającego
Niniejsze Warunki Sprzedaży maja zastosowanie do wszystkich złożonych ofert cenowych, ofert
i przetargów, wszystkich przyjętych zamówień oraz regulują wszelką sprzedaż przez
Sprzedającego na rzecz Kupującego, chyba że wyraźnie uzgodniono odmiennie na piśmie w
odrębnej umowie. Sprzedający uznaje za nieważne wszelkie odmienne warunki proponowane
przez Kupującego, takie odmienne warunki są nieważne i nie maja żadnego skutku, chyba że
znajdują się w pisemnej umowie podpisanej przez Strony.

1. CENY I PŁATNOŚCI
1) Ceny transakcyjne są cenami netto, nie obejmują obowiązujących podatków, akcyzy, ceł
ani innych opłat nałożonych w kraju Kupującego.
2) W przypadku opóźnień w płatnościach zastosowanie będą miały maksymalne stopy
procentowe dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa.
3) Płatności będą dokonywane zgodnie z terminami, z procedurami uzgodnionymi odrębnie
pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, po otrzymaniu faktury VAT.
4) W przypadku niewypłacalności lub uzasadnionych obaw dotyczących stabilności
finansowej bądź zdolności kredytowej Kupującego, problemów z płatnością lub
opóźnienia poprzedniej płatności Sprzedającemu przysługuje, w zakresie dopuszczalnym
przez prawo, prawo do: (i) realizacji pozostałych dostaw wyłącznie na podstawie
przedpłaty lub gwarancji zapłaty; (ii) korekty przedmiotowych warunków płatności; (iii)
uznania, ze wszystkie faktury do zapłaty musza zostać niezwłocznie opłacone.
5) Klientowi nie przysługuje prawo do potrącania żadnych kwot dochodzonych z tytułu
należności do Sprzedającego.
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2. WARUNKI DOSTAWY
1) Jeżeli nie uzgodniono inaczej na piśmie, dostawa towarów jest realizowana i odbierana na
terenie Sprzedającego zgodnie z formułą FCA (INCOTERMS 2010).
2) Ryzyko przechodzi na Kupującego zgodnie z obowiązującą regułą INCOTERMS.
3) W przypadku dostaw, jeżeli transport jest organizowany przez Sprzedającego, Kupujący
zapewni bezpieczny i właściwy dostęp do miejsca rozładunku oraz wyjazd z takiego
miejsca, celem uniknięcia opóźnień w dostawie. Dodatkowo, Kupujący zapewni
odpowiednią infrastrukturę do rozładunku Produktów (zapewniając w uzasadnionych
przypadkach obecność przedstawiciela Kupującego).
4) Kupujący zapewni rozładunek produktów maksymalnie do 3 h od momentu zgłoszenia
gotowości do rozładunku.
3. WARUNKI PRZECHOWYWANIA I UŻYTKOWANIA
1) Wszystkie produkty należy przechowywać z zamkniętymi korkami w przypadku otworów
technologicznych muszą one być zabezpieczone zaślepkami.
Bębny OH muszą być zamknięte wiekiem z uszczelką i zabezpieczone pierścieniem
zaciskowym.
2) Produkt musi być przechowywany w magazynach suchych, pod dachem z dala od
wilgotnej i pozbawionej lotnych związków chemicznych atmosferze.
3) Przechowywanie produktu na odkrytym terenie jest dopuszczalne na twardym gruncie na
pochyleniu odprowadzającym wodę tylko po pisemnej zgodzie Sprzedawcy.
Ten sposób przechowywania powoduje utratę gwarancji ze względu na możliwość korozji
produktu.
4) Warunki piętrzenia pustych i pełnych produktów zależą od rodzaju i konstrukcji
produktu. Informację o piętrzeniu produktu sprzedawca podaje kupującemu na jego
wniosek dla konkretnego produktu.
5) Dla produktu OH/ISO OH przeznaczonego do materiałów ciekłych, produkt powinien być
napełniony przez otwór od zamknięcia w wieku i otwierany dopiero przez użytkownika
końcowego. Jeżeli wieko zdejmowane zostanie otwarte wcześniej to wymagania produktu
zgodne z certyfikatem UN nie mogą być dalej gwarantowane.
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4. PROCEDURA REKLAMACJI
1) Roszczenia Kupującego z tytułu wadliwych Produktów wygasają po upływie jednego (1)
roku od daty dostawy Produktów.
2) Rękojmia jest wyłączona, nie dotyczy to Kupujących będących osobami fizycznymi.
3) Uznaje się, ze Kupujący zrzekł się swoich uprawnień do złożenia wszelkich reklamacji
dotyczących Produktów zawartych w jakiejkolwiek dostawie, jeżeli reklamacje takie nie
zostaną złożone Sprzedającemu na piśmie, z precyzyjnym opisem wad, w terminie
piętnastu (15) dni roboczych:
•

od dostawy w przypadku wad widocznych lub błędnej ilości

•

od ujawnienia wad w przypadku wad ukrytych.

4) W przypadku uznania przez Sprzedającego reklamacji jakościowej, Sprzedający jest
zobowiązany, wg swego wyboru, do:
a) wymiany wadliwego Towaru na wolny od wad, na koszt Sprzedającego, w terminie
uzgodnionym przez Strony,
b) zmniejszenia wartości Produktu odpowiednio do wady, po uprzednim pisemnym
uzgodnieniu wielkości zmniejszenia ceny z Kupującym.
5. GWARANCJA I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1) Sprzedający gwarantuje Kupującemu, że w momencie dostawy Produkty będą wolne od
wad materiałowych i wykonawczych i będą zgodne ze specyfikacjami.
2) Gwarancja obowiązuje tylko przy pierwszym użyciu produktu.
3) Sprzedający nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do jakichkolwiek produktów,
które były przedmiotem nadużyć, niewłaściwego użycia, zaniedbania, zmiany
przeznaczenia, niewłaściwego przechowywania lub obsługi, narażenia na wilgoć,
atmosferę żrącą, w tym przechowywania lub użytkowania produktów niezgodnie z pkt. 4
niniejszych Warunków.
4) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za dobór odpowiedniej farby malowania
wewnętrznego dla nalewanego towaru, ten obowiązek ciąży na Kupującym.
Żaden przedstawiciel Sprzedającego nie jest upoważniony do takiego ustalenia.
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Sprzedający, na podstawie rekomendacji odporności farb wewnętrznych może
rekomendować rodzaj zastosowanej farby. Sprawdzenie faktycznej odporności

farby

należy do Kupującego.
5) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za dobór grupy ( I, II, III) oraz rodzaju
opakowania odpowiedniego do rodzaju oraz klasy zagrożenia pakowanego towaru
zgodnie z odpowiednimi przepisami ADR, IATA, RID i ADN, obowiązek ten ciąży na
Kupującym. Żaden przedstawiciel Sprzedającego nie jest upoważniony do takiego
ustalenia.
6) Kupujący jest zobowiązany do przedsięwzięcia wszelkich możliwych środków, w celu
zminimalizowania szkody związanej z użyciem wadliwego produktu. Sprzedający nie
ponosi odpowiedzialności w zakresie szkody, która mogłaby być zmniejszona, w
przypadku nie podjęcia przez Kupującego stosownych środków.
7) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady produktów:
a) które powstały w trakcie transportu w przypadku odbioru produktów transportem
Kupującego;
b) które powstały w wyniku nieprawidłowego składowania u Kupującego lub u
podmiotu trzeciego, po sprzedaży produktu Kupującemu;
c) które powstały w wyniku niewłaściwego lub błędnego zastosowania Produktów.
8) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Kupujący udzieli swemu klientowi dalej
idących uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji na produkty.
9) Roszczenia regresowe z tytułu reklamacji klientów na produkty Sprzedającego, Kupujący
zobowiązany jest udokumentować protokołem reklamacji oraz dowodami uznania
roszczeń swojego klienta, a także dowodami na okoliczność sposobu załatwienia
reklamacji, które to dokumenty Kupujący przesyła listem poleconym lub e-mailem za
potwierdzeniem odbioru do Sprzedającego, celem jego rozpatrzenia.
10) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego ani nie naruszy warunków
umowy przez opóźnienie w wykonaniu lub niewykonanie jakichkolwiek obowiązków,
jeżeli takie opóźnienie lub niewykonanie miało przyczyny pozostające w uzasadniony
sposób poza kontrola Sprzedającego, takie jak trudności w uzyskaniu surowców, siły
roboczej, paliwa, części lub maszyn, awaria zasilania, awaria maszyny bądź siła wyższa
zdefiniowana w pkt. 6 niniejszych Warunków.
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11) W zakresie maksymalnie dopuszczalnym przez prawo, niezależnie od tego, czy
roszczenie wynika z odpowiedzialności deliktowej, jakiegokolwiek zaniedbania,
odpowiedzialności

obiektywnej,

naruszenia

gwarancji,

wadliwości

produktów,

niewykonania umowy czy odpowiedzialności wynikającej z innej podstawy prawnej,
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie ani
wynikowe ani z tytułu utraty zysków, przychodów i reputacji niezależnie od tego, czy
Sprzedającego poinformowano o możliwości wystąpienia takich szkód.
12) Odpowiedzialność Sprzedającego zostaje ograniczona do wysokości kwoty ubezpieczenia
OC produktu.
6. SIŁA WYŻSZA
1) Siła wyższa oznacza którekolwiek z następujących zdarzeń: zdarzenie losowe; uderzenie
pioruna, gwałtowna wichura, powódź, pożar, trzęsienie ziemi, eksplozja, cyklon, fala
pływu, obsunięcie się ziemi; strajki, lokauty, przemysłowe lub pracownicze spory lub
trudności, wojna wypowiedziana lub nie wypowiedziana, rewolucja lub działanie
wrogów publicznych, sabotaż, zamieszki, powstania, rozruchy wewnętrzne; ograniczenia
w dostawie energii lub wody, promieniowania, epidemie, pandemie, stan epidemiczny
lub stan zagrożenia epidemicznego, nieprzewidziane

i niezależne od Sprzedającego

opóźnienia w dostawach materiałów przez kontrahentów itp.,
2) Jeżeli strona nie ma możliwości w całości lub części wypełnić swoich obowiązków
zgodnie z Umową na skutek Siły wyższej, musi natychmiast powiadomić drugą stronę,
podając: (a) Siłę wyższą; (b) obowiązki, jakich nie może wykonać z jej powodu; i (c)
przewidywany okres trwania Siły wyższej.
3) Po tym powiadomieniu oraz w czasie trwania Siły wyższej, obowiązki, które nie mogą
być wykonane z powodu Siły wyższej będą zawieszone.
4) W razie wystąpienia siły wyższej, Strony przystąpią w dobrej wierze do rozmów celem
uzgodnienia dalszego toku postępowania, w szczególności ewentualnej renegocjacji albo
rozwiązania Umowy.
5) Jeśli okoliczności siły wyższej będą trwać nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, to każda ze
Stron może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu
wypowiedzenia, nie ponosząc odpowiedzialności z tytułu rozwiązania Umowy.
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7. PRAWO WŁAŚCIWE I WŁASCIWOŚĆ SĄDÓW
1) Niniejsze Warunki oraz wszelkie zobowiązania umowne lub pozaumowne wynikające z
nich lub z nimi związane są interpretowane zgodnie z prawem polskim. Konwencja
Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Wiedeń, 11
kwietnia 1980 r.) jest wyraźnie wyłączona.
2) Sądy powszechne w miejscu, w którym Sprzedający ma swoja siedzibę, maja wyłączną
jurysdykcje w zakresie wszelkich sporów wynikających z niniejszych Warunków.
Łasin, 24 sierpień 2021 r.
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