OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE
ART. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej OWH) mają zastosowanie do sprzedaży towarów przez
B&B BARTNIK BIENIEK Spółka Jawna z siedzibą w Zaczerniu (zwaną dalej Sprzedającym), adres:
Pogwizdów Nowy 1A/7, 36-062 Zaczernie, Polska - wpisanej do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w
Rzeszowie pod numerem KRS: 0000663884, NIP: 5170379975.
§ 2. OWH nie mają zastosowania do konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
§ 3. Przyjmuje się, że podpisanie umowy lub złożenie przez Kupującego zamówienia na towary
oferowane przez Sprzedającego, niezależnie od formy zamówienia, oznacza przyjęcie i akceptację
niniejszych OWH bez zastrzeżeo przez Kupującego.
§ 4. W przypadku, gdy Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedającym a
OWH zostały przyjęte przez Kupującego w trybie wskazanym w art. 1 § 3 OWH przyjmuje się, że
obowiązują one w ciągu całego czasu pozostawania w stałych stosunkach handlowych przez strony.
§ 5. Podpisując umowę lub składając zamówienie, Kupujący potwierdza że zamawiany towar jest
adekwatny do zamierzonego przez niego celu.

ART. 2. ZAWARCIE UMOWY
§ 1. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez podpisanie przez obie strony tekstu umowy, bądź w
trybie złożenia, uzgodnienia i przyjęcia oferty, o których mowa w art. 2 § 3 - § 7 OWH.
§ 2. Umowa zawarta poprzez podpisanie przez obie strony tekstu umowy, obowiązuje od dnia
podpisania umowy, bądź od innego terminu wskazanego w tej umowie przez strony.
§ 3. Zawarcie umowy poprzez złożenie, uzgodnienie i przyjęcie oferty wymaga, by Kupujący
każdorazowo złożył Sprzedającemu w formie pisemnej poprzez pocztę elektroniczną zamówienie
określające cenę, rodzaj i ilośd zamawianego towaru oraz termin ich dostawy. Przyjmuje się, że
zamówienie jest złożone przez osobę upoważnioną do składania zamówieo w imieniu Kupującego.
§ 4. Dla swojej skuteczności każde zamówienie musi byd niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 5 dni
roboczych, potwierdzone poprzez pocztę elektroniczną przez osobę upoważnioną do reprezentacji
Sprzedającego.
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§ 5. Kupujący, bez zgody Sprzedającego, nie może anulowad ani zmienid prawidłowo
potwierdzonego zamówienia.
§ 6. Wszelkie zmiany warunków zamówienia dla swojej skuteczności wymagają zachowania
procedury wskazanej w § 3 i § 4.
§ 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędów popełnionych przez Kupującego w
treści złożonego zamówienia.
§ 8. Kupujący nie może dokonad przelewu wierzytelności wynikających z zawartej umowy sprzedaży,
bez zgody Sprzedającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

ART. 3. TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

§ 1. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna swój bieg z dniem wskazanym w umowie albo
potwierdzeniu zamówienia.
§ 2. Terminy realizacji zamówienia oraz inne warunki sprzedaży mogą ulec zmianie, także po
złożeniu przez Kupującego zamówienia towaru, w szczególności na skutek siły wyższej oraz innych
niezależnych od Sprzedającego okoliczności, a także na skutek zmiany sytuacji rynkowej i aktualnych
warunków handlowych związanych między innymi ze stosunkami Sprzedającego z podmiotami
współpracującymi w zakresie wykonywania przez Sprzedającego umów. Sprzedający zobowiązuje się
poinformowad Kupującego o każdej sytuacji wpływającej na warunki sprzedaży.

ART. 4. DOSTAWA, ODBIÓR TOWARU, REKLAMACJE

§ 1. Odbiór i dostawa towaru następuje w magazynie Sprzedającego.
§ 2. W przypadku, gdy przewóz zamówionego towaru organizuje Kupujący, wybrany przez niego
przewoźnik musi zostad przed wysyłką zgłoszony do Sprzedającego oraz przez niego zaakceptowany.
Koszt przewozu pokrywa Kupujący.
§ 3. Kupujący zobowiązany jest odebrad zamówiony towar w umówionym terminie. Nieodebranie
towaru nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny i nie wpływa na termin jej zapłaty.
§ 4. W chwili odbioru przesyłki organizowanej przez Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany do
dokładnego sprawdzenia stanu opakowania zewnętrznego w obecności przewoźnika. W przypadku
stwierdzenia przez Kupującego zewnętrznych uszkodzeo przesyłki lub zastrzeżeo co do ilości
dostarczonego towaru lub zawartości przesyłki, Kupujący zobowiązany jest sporządzid w obecności
kuriera protokół szkody uwzględniający opis i zdjęcia przesyłki.
B&B Industrial Services Sp. z o.o.
35-211 Rzeszów
Ul. M. Reja 12/111
KRS: 0000527251, NIP: 5170367618
Tel.17 859 32 37

W tym samym dniu, z dwóch jednakowych egzemplarzy podpisanych przez przewoźnika, jeden należy
wysład do Sprzedającego w formie elektronicznej oraz pisemnej.
§ 5. Kupujący może zgłosid Sprzedającemu w ciągu 3 dni od daty otrzymania towaru reklamację
ilościową. W przypadku jej uwzględnienia Sprzedający uzupełni ilośd towaru w najbliższym możliwym
terminie, przy czym przewóz związany z uwzględnieniem reklamacji odbędzie się na koszt
Sprzedającego.

ART. 5. CENA I ZASADY PŁATNOŚCI

§ 1. Sprzedaż towarów następuje w/g cen obowiązujących na dzieo potwierdzenia zamówienia
objętych ofertą cenową Sprzedającego. W przypadku braku objęcia ofertą cenową towaru, którego
dotyczy dane zamówienie, sprzedaż następuje za cenę uzgodnioną przez strony na piśmie, bądź w
formie elektronicznej.
§ 2. Wskazane w ofercie cenowej lub uzgodnione przez strony ceny obowiązują wyłącznie dla
realizacji danego zamówienia, chyba że strony pisemnie postanowią inaczej.
§ 3. Wszystkie ceny ustalone i udostępnione przez Sprzedającego są cenami netto.
§ 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen określonych w ofercie cenowej w przypadku
zmian kursów walut i innych czynników kształtujących cenę. W takim przypadku Kupujący zostanie
poinformowany w potwierdzeniu zamówienia o aktualnej cenie zamówionego towaru.
§ 5. Formą płatności jest przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany na
fakturze. Koszty obrotu bankowego ponosi wyłącznie Kupujący.
§ 6. Chwilą zapłaty ceny jest dzieo uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
§ 7. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny, Sprzedający nalicza odsetki ustawowe za opóźnienie
w transakcjach handlowych i ma prawo wstrzymad kolejne dostawy towaru do czasu uregulowania
ceny powiększonej o należne odsetki, liczone za cały okres opóźnienia w zapłacie.
§ 8. Wyłącza się możliwośd dokonywania przez Kupującego jednostronnych potrąceo wierzytelności
z wierzytelnościami z tytułu ceny, które przysługują Sprzedającemu.

ART. 6. ZWROT TOWARU

§ 1. Sprzedający dopuszcza zwrot zakupionego towaru na zasadach określonych poniżej.
§ 2. Zwrotowi może podlegad wyłącznie towar:
B&B Industrial Services Sp. z o.o.
35-211 Rzeszów
Ul. M. Reja 12/111
KRS: 0000527251, NIP: 5170367618
Tel.17 859 32 37

a.) w stanie pierwotnym tj. towar w stanie nienaruszonym w stosunku do stanu w jakim wydano go z
magazynu Sprzedającego (Stan Pierwotny);
b.) w stanie umożliwiającym przywrócenie do Stanu Pierwotnego, przy czym wszelkie koszty
związane z przywróceniem do Stanu Pierwotnego pokrywa Kupujący.
§ 3. Zgłoszenia towaru do zwrotu wraz z podaniem przyczyny zwrotu, należy dokonad za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@bibis.pl. Podstawą rozpoczęcia procedury
zwrotu towaru jest oryginał dowodu zakupu - faktury VAT, a dostarczenie towaru do Sprzedającego
wymaga jego uprzedniej zgody wyrażonej w formie elektronicznej.
§ 4. Sprzedający rozpocznie procedurę zwrotu towaru niezwłocznie po jego przekazaniu przez
Kupującego i zostanie ona zakooczona nie później niż w ciągu 30 dni od daty jego otrzymania.
§ 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towaru w sytuacji gdy:
a.) nie ma możliwości przywrócenia towaru do Stanu Pierwotnego;
b.) towar został wycofany z oferty Sprzedającego (obowiązującą ofertę produktową stanowi lista
Sprzedającego opublikowana na www.bibis.pl).
c.) towar został wyprodukowany w wersji specjalnej nie podlegającej standardowej rotacji towaru.
§ 6. Ostateczną decyzję odnośnie przyjęcia lub odmowy zwrotu towaru podejmuje Sprzedający, w
terminie wskazanym w § 4, o czym zawiadamia Kupującego drogą elektroniczną lub pisemną.
§ 7. O ile zwrot towaru nie wynika z winy Sprzedającego, to koszty związane z transportem towaru
do magazynu Sprzedającego ponosi Kupujący.
§ 8. Towar przesłany, bez dopełnienia wymogów, o których mowa w §2 i §3 niniejszego artykułu nie
zostanie przyjęty do magazynu Sprzedającego.

ART. 7. KORESPONDENCJA – ADRES

§ 1. Wszelka korespondencja pomiędzy Sprzedającym a Kupującym odbywająca się za
pośrednictwem poczty elektronicznej jest uznawana za wywołującą skutki prawne pod warunkiem, że
wiadomośd będzie zawierad następujące elementy: adres e-mail nadawcy, data i godzina wysłania
wiadomości, imię i nazwisko nadawcy. Wiadomości anonimowe będą uznane za nieskuteczne.
§ 2 Zamówienia w formie elektronicznej należy kierowad na adres mailowy Sprzedającego:
office@bibis.pl
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ART. 8. SIŁA WYŻSZA

§ 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązad wynikających z umowy sprzedaży towarów, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązao jest spowodowane okolicznościami, na które Sprzedający nie miał wpływu, mimo
zachowania należytej staranności (siła wyższa). Za okoliczności, o których mowa w powyższym zdaniu
uznaje się w szczególności: działania sił przyrody, zaburzenia życia zbiorowego, w tym strajki i
rozruchy, działania urzędowe, niezrealizowane dostawy kooperacyjne od dostawców Sprzedającego i
inne niemożliwe do przewidzenia, nieuchronne i poważne w skutkach zdarzenia. Wystąpienie takich
zdarzeo zwalnia Sprzedającego z obowiązku dotrzymania zobowiązao w zawartych umowach na czas
trwania zakłócenia i w zakresie jego oddziaływania. Sprzedający zobowiązuje się poinformowad
Kupującego o zaistniałej sytuacji, w miarę możności niezwłocznie oraz zrobid wszystko co w jego
mocy, aby wypełnid zobowiązania w oparciu o zasadę dobrej wiary, na tyle na ile pozwolą mu na to
warunki zaistniałej sytuacji.

ART. 9. POSTANOWIENIA KOOCOWE

§ 1. Zmiany OWH dokonywane przez Sprzedającego nie wymagają sporządzenia aneksu, a także
wywołują skutki od chwili ich przesłania Kupującemu.
§ 2. W przypadku sprzeczności postanowieo OWH z postanowieniami zawartej z Kupującym umowy,
zastosowanie znajdują postanowienia umowy, przy czym nie wyłącza to stosowania pozostałych
postanowieo OWH, które nie pozostają sprzeczne z treścią umowy.
§ 3. Wszelkie spory wynikające lub związane z zawartymi umowami podlegają wyłącznie jurysdykcji
sądów polskich. Sądem właściwym do rozpoznania sporów jest sąd miejscowo i rzeczowo właściwy
dla miasta Rzeszowa.
§ 4. W sprawach nieuregulowanych OWH zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w
szczególności ustawy - Kodeks cywilny i ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
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