ALU-S.V. Sp. z o. o.
55-095 Mirkow, Długołęka, ul. Wrocławska 33d
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY i DOSTAW ALU - S.V. Spółka z o.o. w Mirkowie

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw, zwane w dalszej części OWSiD stanowią ogólne
warunki umów w rozumieniu art. 384 kc i są stosowane przez ALU – S.V., Spółka z o.o. z siedzibą w
Długołęcę zwanego dalej Sprzedawcą/Dostawcą do dokonywanych przez niego transakcji, których
przedmiotem będzie sprzedaż/dostawa towarów stanowiących przedmiot działalności handlowej
Sprzedawcy na rzecz dowolnego podmiotu, który dokonuje zakupu w celu związanym z działalnością
gospodarczą tj. nie jako konsument w rozumieniu art. 384 § 3 kc oraz art. 22 kc
OWSiD stanowią integralną część Umów oraz zamówień i obowiązują obie strony Umowy, jeśli nie
uzgodnią one pisemnie wyraźnie odmiennych postanowień. Wszelkie zmiany, dodatkowe uzgodnienia,
zawieszenia lub wypowiedzenia wymagają pisemnej zgody ALU - S.V. Spółka z o.o.

W odniesieniu do wszystkich naszych ofert oraz dostaw obowiązują następujące
Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw ALU – S.V., Spółka z o.o.

I. Oferta, zawarcie umowy
1) Oferty składane przez Sprzedającego obowiązują przez okres 30 dni od daty otrzymania oferty
przez Kupującego, chyba że uzgodniono inaczej. Oferta przestaje obowiązywać, jeżeli Kupujący nie
przyjmie oferty bezwarunkowo, składając w ciągu 30 dni pisemne zamówienie.
2) Zamówienie jest wiążące dla Sprzedającego a umowa dochodzi do skutku jedynie w przypadku
pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego, w sposób określony w niniejszych OWSiD
bądź jeżeli Sprzedający dostarczy zamówione produkty Kupującemu.
Specyficzne warunki nabycia oraz odrębne ustalenia ustne wymagają pisemnego potwierdzenia
Sprzedawcy.
3) Niezgodność z prawem, nieważność lub niewykonalność, któregokolwiek z postanowień zawartych
w niniejszych OWSiD nie ma wpływu na zgodność z prawem, ważność i wykonalność pozostałych
postanowień niniejszych OWSiD.
II. Ryzyko szkody na towarze
Najpóźniej z chwilą wydania towaru z magazynu Sprzedawcy lub postawienia towaru do dyspozycji
Kupującego, przechodzą na Kupującego rzeczy sprzedanej korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz
niebezpieczeństwo przypadkowej utraty uszkodzenia, zniszczenia rzeczy lub pozbawienia jej wartości
bez względu na przyczynę, która spowodowała szkodę chyba, że uzgodniono inaczej.
III. Dostawa
1) W przypadku uchybienia terminowi dostawy towaru przez Sprzedawcę/Dostawcę zobowiązuje się
on do wyznaczenia dodatkowego terminu dostawy w terminie nie dłuższym niż 20 dni od daty
uchybienia, który to dodatkowy termin jest wiążący dla Sprzedawcy. Uchybienie terminowi dostawy nie
powoduje powstania po stronie Kupującego roszczeń wobec Sprzedawcy.
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2) W sytuacji opóźnienia w realizacji dostawy wskutek okoliczności zawinionych przez Sprzedawcę
Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy po wyznaczeniu Sprzedawcy odpowiedniego terminu
dodatkowego i jego bezskutecznym upływie. Wyłącza to inne roszczenia Kupującego wobec
Sprzedawcy chyba, że chodzi o działanie umyślne lub poważne zaniedbania ze strony Sprzedawcy.
3)
W przypadku, gdy towar dostarczany jest za pośrednictwem niezależnego Przewoźnika
odpowiedzialność za towar przechodzi na Kupującego w momencie wydania towaru Przewoźnikowi,
jeżeli był on zaangażowany przez Kupującego.
4) Kupujący jest obowiązany opłacić wszelkie koszty poniesione przez Sprzedającego z powodu nie
odebrania dostawy przez Kupującego albo
(a) w dniu określonym w fakturze bądź na potwierdzeniu Sprzedającego albo
(aa) gdy produkty są gotowe do odbioru, jeżeli Sprzedający powiadomił Kupującego na piśmie
o takiej gotowości, a Kupujący nie odebrał dostawy w ciągu 7 dni, ale nie później niż w dniu
podanym w pkt.(a), o ile nie ustalono inaczej na piśmie
5) Dopuszczalne są dostawy częściowe (partiami).
6) Jeżeli w wyniku działania siły wyższej, lub innych zdarzeń i okoliczności nadzwyczajnych, na które
Sprzedawca nie ma wpływu i za które odpowiedzialności nie ponosi dojdzie do ograniczenia działań
Sprzedawcy, termin dostawy wydłuża się o czas trwania takiego ograniczenia. Kupujący musi być
poinformowany o takim ograniczeniu. Jeżeli takie ograniczenie trwa ponad dwa miesiące Sprzedawca
jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży. Kupujący jest uprawniony w takiej sytuacji do
odstąpienia od umowy, jeżeli zapłaci Sprzedawcy poniesione przez niego koszty w wyniku
przygotowania dostawy.
IV. Cena, forma zapłaty, terminy zapłaty
1) Obowiązują ceny zawarte w cennikach Sprzedającego w dniu zawarcia Kontraktu, o ile inaczej nie
ustalono na piśmie.
2) Podane ceny są cenami netto.
3)
Ceny oparte są na aktualnych kosztach cen materiałów podstawowych, pomocniczych,
wynagrodzeń, płac, kosztów transportu oraz podatków i innych danin publicznych. W przypadku
wzrostu w zakresie wyżej wymienionych czynników cenowych w okresie pomiędzy dniem
potwierdzenia zamówienia a terminem faktycznej dostawy, Sprzedawca zastrzega sobie uprawnienie
do stosownego zwiększenia ceny poprzez dokonanie korekty cenowej w zakresie bezpośrednio
odzwierciedlającym zmiany.
4) Kupujący zobowiązany jest dokonać pełnej płatności wartości faktury w ciągu 14 dni od daty
wystawienia faktury, chyba że ustalono inaczej na piśmie.
5) W przypadku bezskutecznego upływu terminu płatności Sprzedawcy przysługuje uprawnienie do
naliczenia z tytułu opóźnienia odsetek umownych w podwójnej wysokości odsetek ustawowych.
6) W sytuacji niedotrzymania warunków płatności, nieuregulowania należności lub powstania
okoliczności, które obniżają wiarygodność Kupującego, po stronie Kupującego powstaje obowiązek
natychmiastowego uregulowania wszystkich należności wobec Sprzedawcy.
W sytuacji wyżej określonej w razie następnej dostawy Sprzedawca jest również uprawniony do
domagania się dokonania płatności z góry, w gotówce lub do zażądania gwarancji zapłaty ceny kupna.
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Sprzedawca w razie bezskutecznego upływu dodatkowego terminu zapłaty jest również uprawniony
do odstąpienia od umowy sprzedaży. Sprzedawca nie traci przy tym uprawnienia do rekompensaty
poniesionych szkód.
7) Przez zapłatę, jak i przez datę płatności rozumie się wpływ kwoty odpowiadającej pełnej kwocie
ceny wraz z ewentualnymi innymi należnościami na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę
lub zapłatę tej kwoty w gotówce lub w kasie Sprzedawcy.
8) W przypadku przymusowego dochodzenia należności przypadających Sprzedawcy/Dostawcy z
tytułu zawartych przez niego umów sprzedaży/dostawy, wszelkie koszty windykacji prowadzonej na
rzecz Sprzedawcy/Dostawcy jako wierzyciela obciążają windykowanego dłużnika.
V. Zastrzeżenie prawa własności
1)
Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności towaru będącego przedmiotem umowy
sprzedaży/dostawy do momentu uregulowania przez Kupującego wszelkich zobowiązań wynikających
ze stosunków handlowych ze Sprzedawcą.
W razie gdy w świetle prawa obowiązującego w miejscu siedziby Kupującego niniejsze zastrzeżenie
prawa własności jest bezskuteczne, Kupujący jest zobowiązany poinformować o tym fakcie
Sprzedawcę składając jednoznaczne oświadczenie. W tym przypadku Kupujący zobowiązany jest
zaoferować Sprzedawcy równoznaczne zabezpieczenie. Sprzedawca w tym przypadku może żądać
również wniesienia przedpłaty.
2)
Zastrzeżenie prawa własności do momentu uregulowania wobec Sprzedawcy wszelkich
zobowiązań, o którym mowa w pkt. 1 obowiązuje również w przypadku, gdy Kupujący rozpoczął
wykorzystywanie dostarczonego towaru lub już go wykorzystał. W przypadku przetworzenia towaru
lub jego połączenia albo pomieszania z innymi rzeczami, uważać się będzie, że Sprzedawca stał się
właścicielem całej rzeczy powstałej z przetworzenia, połączenia lub pomieszania.
3) Na wypadek zbycia towaru na rzecz innego odbiorcy Kupujący przelewa niniejszym wierzytelności
przysługujące mu względem tego odbiorcy na rzecz Sprzedawcy. Sprzedawca niniejszym przelew ten
przyjmuje. W sytuacji zbycia towaru na rzecz osób trzecich Kupujący przyjmuje do wiadomości, że
zbycie towaru nie zwalnia go z odpowiedzialności za zapłatę ceny wobec sprzedawcy.
4) Wystawienie weksla przez Kupującego nie oznacza zaspokojenia roszczeń Sprzedawcy z tytułu
zapłaty ceny oraz nie powoduje przeniesienia prawa własności ze Sprzedawcy na Kupującego.
VI. Tolerancje
Wyroby dostarczane są z tolerancjami określonymi w dokumentacji technicznej. Jeśli nie ustalono
inaczej, tolerancje wymiarów określa norma PN-EN 22768-1:1999. Dla profili aluminiowych ciętych na
życzenie Kupującego przyjmuje się stałą tolerancję +0 -2 mm.
VII. Odpowiedzialność za wady
1) Kupujący jest zobowiązany do zapewnienia warunków, w których używanie towaru, jak i jego
przechowywanie odbywa się zgodnie z jego prawidłowym przeznaczeniem oraz z instrukcjami
Sprzedawcy.
Towar musi być przechowywany w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu, w miejscu, które jest
odpowiednio zabezpieczone przed kradzieżą towaru, jego zniszczeniem, uszkodzeniem lub innym
pogorszeniem własności dostarczonego towaru.
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Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wady towaru spowodowane niedopełnieniem powyższych
obowiązków przez Kupującego.
Kupujący jest zobowiązany do dokonania oględzin dostarczonego towaru jak najszybciej po przejściu
odpowiedzialności za szkody powstałe w towarze na Kupującego.
Kupujący jest zobowiązany poinformować sprzedawcę o wadach w ilości dostarczonego towaru
natychmiast po dokonaniu oględzin dostarczonego towaru.
Pozostałe wady towaru Kupujący jest zobowiązany zgłosić Sprzedawcy natychmiast po stwierdzeniu
takich wad w wyniku oględzin dostarczonego towaru, ewentualnie po tym jak Kupujący w wyniku
dołożenia wszelkich starań mógł stwierdzić wady podczas oględzin, które powinien przeprowadzić
zgodnie z powyższym zapisem.
2) Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczy
sprzedanej. Nie obejmuje wad powstałych po przejściu niebezpieczeństwa na Kupującego.
Wady, które obejmuje gwarancja Kupujący jest zobowiązany zgłosić Sprzedawcy w okresie
gwarancyjnym.
3) Kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia stwierdzonych wad Sprzedawcy bądź za pośrednictwem
listu poleconego doręczonego na adres Sprzedawcy lub telefonicznie, faksem, ewentualnie pocztą
elektroniczną.
Jeżeli Kupujący nie dopełni obowiązku związanego z oględzinami towaru w wyżej podanym terminie
lub nie zgłosi wad Sprzedawcy w terminie i trybie przewidzianym powyżej, wygasa prawo Kupującego
do roszczeń za wady dostarczonego towaru w stosunku do Sprzedawcy.
VIII. Rękojmia za wady towaru
W zakresie rękojmi za wady towaru w pozostałym zakresie zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.
IX. Siła wyższa
1) W przypadku zaistnienia siły wyższej, Strony są zwolnione z zobowiązań wynikających z umowy
oraz z OWSiD w czasie trwania takich okoliczności.
2) Strona narażona na działanie siły wyższej nie jest odpowiedzialna za spowodowane tym
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Wykonanie umowy może być zawieszone w całości
lub w części w razie i na czas działania siły wyższej.
Strona narażona na działanie siły wyższej może również z tego względu odstąpić od umowy, bez
prawa żądania odszkodowania przez drugą Stronę.
Strona będąca narażona na powyższe działania zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania
o tym drugiej Strony. Strony podejmą współpracę, aby zminimalizować skutki spowodowane
zaistnieniem siły wyższej.
X. Postanowienia ogólne
1) Jeżeli Sprzedawca realizuje dostawę na podstawie rysunków Kupującego, Sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich w razie ewentualnego naruszenia praw autorskich.
2) Nieważność poszczególnych postanowień niniejszych OWSiD a także umowy sprzedaży nie
powoduje nieważności pozostałych postanowień umowy sprzedaży lub niniejszych OWSiD.
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3) Miejscem realizacji wszelkich obowiązków wynikających z umowy sprzedaży oraz niniejszych
OWSiD jest adres Sprzedawcy.
4) Do rozstrzygania wszelkich mogących wyniknąć pomiędzy stronami sporów mogących wiązać się
ze stosunkami opartymi na zawieranych przez strony umowach sprzedaży lub innych umowach, do
których zastosowanie znajdowałyby niniejsze OWSiD, wyłącznie właściwy będzie Sąd powszechny
właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
5) Stosunki prawne powstałe na mocy umowy sprzedaży oraz na podstawie niniejszych OWSiD
kierują się porządkiem prawnym Rzeczpospolitej Polskiej.
6)
W kontraktach międzynarodowych - stosunkach importu - exportu strony obowiązują
międzynarodowe reguły dostaw Incoterms (Międzynarodowe Reguły Wykładni Terminów Handlowych
Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu – ICC) chyba, że uzgodniono odmienne warunki dostaw i
sprzedaży.
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