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OGÓLNE WARUNKI DOSTAW ORAZ PŁATNO CI ALU-S.V., Sp. z o.o.
W odniesieniu do wszystkich naszych ofert oraz dostaw obowi zuj nast puj ce
„Ogólne warunki dostaw oraz płatno ci ALU-S.V., Sp. z o.o.”
1. Oferty
Wszystkie nasze oferty s dla nas niezobowi zuj ce,
chyba, e w niniejszych warunkach podano inaczej.
2. Zawarcie umowy
Umowa kupna/sprzeda y jest zawierana jedynie w
wyniku pisemnego potwierdzenie zamówienia przez
sprzedawc , w sposób okre lony w niniejszych
warunkach ogólnych. Specyficzne warunki nabywcy oraz
odr bne ustalenia ustne wymagaj
pisemnego
potwierdzenia sprzedawcy.
3. Ryzyko szkody na towarze
Ka de ryzyko wyst pienia szkody na towarze, czyli
ryzyko jego zagubienia, zniszczenia, uszkodzenia lub
pozbawienia warto ci bez wzgl du na przyczyn , która
spowodowała dan szkod , przechodzi na nabywc
najpó niej wtedy, kiedy towar opu ci magazyn
sprzedawcy, lub kiedy towar na podstawie umowy jest
przekazany nabywcy do dyspozycji, za wyj tkiem
przypadków, kiedy zostały ustalone inne warunki za
po rednictwem odpowiedniej klauzuli handlowej zgodnej
z Incoterms (Mi dzynarodowa Izba Handlowa).
4. Terminy dostaw
a) Potwierdzony termin dostawy jest wyra eniem
najlepszych zamiarów sprzedawcy, nie jest jednak
prawnie zobowi zuj cy. Niedotrzymanie terminu
dostawy nie jest powodem powstania jakichkolwiek
roszcze nabywcy, a w szczególno ci roszcze z
tytułu braku realizacji lub opó nienia terminu realizacji
dostawy. Trwaj ce ponad trzy miesi ce przeszkody w
realizacji dostawy spowodowane sił
wy sz
uprawniaj sprzedawc do odst pienia od umowy
kupna/sprzeda y, przy jednoczesnym wykluczeniu
jakichkolwiek roszcze ze strony nabywcy.
b) Dopuszczalne s dostawy sukcesywne (partiami).
c) Je li w wyniku działania siły wy szej, lub innych
zdarze i okoliczno ci nadzwyczajnych, na które
sprzedawca nie ma adnego wpływu, dojdzie do
ograniczenia działa sprzedawcy, termin dostawy
wydłu a si o czas trwania takiego ograniczenia.
Nabywca
musi
by
o
takim
ograniczeniu
poinformowany. Je li ograniczenie takie trwa ponad
dwa miesi ce, sprzedawca jest uprawniony do
odst pienia od umowy kupna/sprzeda y. Nabywca w
takim przypadku jest uprawniony do odst pienia od
umowy kupna/sprzeda y, je li zapłaci sprzedawcy
koszty, które powstały po stronie sprzedawcy w
wyniku przygotowania dostawy dla nabywcy.
d) W przypadku opó nienia w realizacji dostawy, które
było zawinione przez sprzedawc , nabywca ma prawo
stosownego przedłu enia terminu dostawy towaru. W
przypadku bezskutecznego upłyni cia tego terminu
nabywca jest uprawniony do odst pienia od umowy
kupna/sprzeda y. Jakiekolwiek inne roszczenia
nabywcy w stosunku do sprzedawcy s wykluczone,
je li nie chodzi o działanie umy lne, lub powa ne
zaniedbanie ze strony sprzedawcy.
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5. Ceny, forma zapłaty, termin zapłaty
a) Sprzedawca jest uprawniony do stosownego
zwi kszenia ceny, je li po dniu potwierdzenia
zamówienia dojdzie do zmiany cen materiałów
podstawowych lub pomocniczych, wynagrodze lub
płac, kosztów transportu lub podatków i opłat
publicznych.
b) Je li nabywca nie płaci uzgodnionej, co do wysoko ci i
terminu zapłaty, ceny kupna, jest zobowi zany
zapłaci sprzedawcy odsetki karne, które s naliczane
od ustalonego dnia zapłaty a
do zupełnego
uregulowania całej kwoty zadłu enia.
c) W rezultacie niedotrzymania warunków płatno ci,
nieuregulowania
nale no ci
lub
powstania
okoliczno ci, które obni aj wiarygodno
nabywcy,
powstaj obowi zek natychmiastowego uregulowania
wszystkich nale no ci w stosunku do sprzedawcy. W
takim przypadku sprzedawca, w razie nast pnej
dostawy, jest równie uprawniony do domagania si
dokonania płatno ci z góry, w gotówce, lub do
za dania gwarancji dokonania zapłaty ceny kupna.
Sprzedawca, w razie bezskutecznego upłyni cia
przedłu onego
terminu
zapłaty, jest równie
uprawniony
do
odst pienia
od
umowy
kupna/sprzeda y. W wyniku tego sprzedawca nie traci
prawa do rekompensaty poniesionych szkód.
d) Pod poj ciem zapłaty rozumie si wpłyni cie kwoty
odpowiadaj cej pełnej kwocie ceny zakupu wraz z
ewentualnymi innymi nale no ciami na rachunek
bankowy sprzedawcy, lub zapłat tej kwoty w gotówce
w kasie sprzedawcy.
6. Zastrze enie prawa własno ci
Prawo własno ci do cało ci dostarczonego towaru
przechodzi na nabywc dopiero w momencie pełnej
zapłaty ustalonej ceny kupna za dany towar. Za moment
zapłaty uwa a si wpłyni cie kwoty odpowiadaj cej
pełnej kwocie ceny zakupu wraz z ewentualnymi innymi
nale no ciami na rachunek bankowy sprzedawcy, lub
zapłat tej kwoty w gotówce w kasie sprzedawcy.
Zastrze enie prawa własno ci obowi zuje równie w
przypadku, kiedy nabywca rozpocz ł wykorzystywanie
dostarczonego towaru, lub ju go wykorzystał, do czasu
wywi zania si
przez nabywc
ze wszystkich
zobowi za
w stosunku do sprzedawcy. Płatno
dokonana za po rednictwem weksla jednak nie oznacza
zaspokojenia roszcze sprzedawcy oraz nie powoduje
przeniesienia prawa własno ci ze sprzedawcy na
nabywc . Nale no ci (ewentualnie zwi zane z
wykorzystywanym lub ju wykorzystanym towarem)
nabywcy
wynikaj ce
z
dalszej
odsprzeda y
dostarczonego towaru lub z innego tytułu prawnego
odnosz cego si do dostarczonego towaru, nabywca ju
teraz ceduje na sprzedawc w celu zaspokojenia
roszcze sprzedawcy zwi zanych z zapłat pełnej kwoty
ceny zakupu przez nabywc .
Je li na podstawie prawa, pod którego jurysdykcj
znajduje si przedmiot dostawy, nie jest mo liwe
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zastrze enie prawa własno ci, ale mo liwe jest
wykorzystanie
innych
praw
umo liwiaj cych
zabezpieczenie nale no ci sprzedawcy pod k tem
dokonania zapłaty ceny kupna za dostarczony towar,
sprzedawca jest uprawniony do wykorzystania
wszystkich tego typu praw. Nabywca jest zobowi zany
do współdziałania przy realizacji kroków, które s
niezb dne do zabezpieczenia i realizacji zastrze enia
prawa własno ci lub innych praw wymienionych wy ej.
W przypadku, kiedy nabywca zwleka z zapłat ceny
kupna, a sprzedaj cy przyst pi do egzekwowania prawa
zwi zanego z mo liwo ci
wyst pienia o zwrot
dostarczonego towaru, wyst pi z wnioskiem o zapłat
ceny kupna, lub b dzie domagał si innych swoich praw
w stosunku do nabywcy, np. praw wynikaj cych z
udzielonych gwarancji lub cesji nale no ci, nie stanowi
to podstawy do odst pienia przez nabywc od umowy.

7. Rozm rové tolerance
Výrobky dodáváme s tolerancemi dle technické
dokumentace. Není-li stanoveno jinak, dodáváme
výrobky s tolerancemi dle SN ISO 2768. U hliníkových
profil ezaných dle požadavk zákazníka je tolerance
jednotná: +0 -2mm.
8. Odpowiedzialno za wady
Nabywca jest zobowi zany do zapewnienia warunków,
w których manipulacja towarem oraz przechowywanie
towaru odbywa si zgodnie z instrukcjami sprzedawcy.
Towar musi by przechowywany w oryginalnym i
nienaruszonym opakowaniu, w miejscu, które jest
odpowiednio zabezpieczone przed kradzie
towaru,
przed jego uszkodzeniem lub zniszczeniem, lub innym
pogorszeniem własno ci dostarczonego towaru.
Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wady towaru
spowodowane niedopełnieniem powy szego obowi zku
nabywcy.
Nabywca jest równie zobowi zany do dokonania
ogl dzin dostarczonego towaru jak najszybciej po
przej ciu odpowiedzialno ci za szkody powstałe na
towarze na nabywc .
Nabywca jest zobowi zany poinformowa sprzedawc
o wadach w ilo ci dostarczonego towaru natychmiast po
dokonaniu ogl dzin dostarczonego towaru.
Pozostałe wady towaru nabywca jest zobowi zany
zgłosi sprzedawcy natychmiast po stwierdzeniu takich
wad w wyniku ogl dzin dostarczonego towaru,
ewentualnie po tym, jak nabywca w wyniku doło enia
wszelkich stara miał wady stwierdzi podczas ogl dzin,
które powinien przeprowadzi zgodnie z powy szym
zapisem.
Wady, które obejmuje gwarancja jako ci, nabywca jest
zobowi zany
zgłosi
sprzedawcy
w
okresie
gwarancyjnym. Odpowiedzialno sprzedawcy za wady,
które obejmuje gwarancja jako ci, nie powstaje, je li
takie wady zostały spowodowane po wyst pieniu ryzyka
za szkody powstałe na towarze w wyniku działa
zewn trznych i nie zostały spowodowane przez
sprzedawc lub osoby trzecie, przy pomocy których
sprzedawca realizował swoje zobowi zania.
Nabywca
jest
zobowi zany
do
zgłoszenia
stwierdzonych wad sprzedawcy b d za po rednictwem
listu poleconego dor czonego na adres sprzedawcy, lub
telefonicznie, faxem, ewentualnie poczt elektroniczn .
Je li nabywca nie dopełni swojego obowi zku
zwi zanego z ogl dzinami towaru w wy ej podanym
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terminie, lub nie zgłosi wad sprzedawcy w
terminie i w trybie przewidzianym powy ej, wygasa
prawo nabywcy do roszcze za wady dostarczonego
towaru w stosunku do sprzedawcy.
Nabywca
jest
zobowi zany
do
umo liwienia
sprzedawcy dokonania kontroli reklamowanego towaru
w terminie wskazanym przez sprzedawc . Je li nabywca
nie dopełni swoich obowi zków, wygasa prawo nabywcy
w stosunku do sprzedawcy, co do odpowiedzialno ci za
wady dostarczonego towaru.

9. R kojmia za wady towaru
R kojmi za wady towaru reguluj odpowiednie zapisy
Kodeksu Handlowego.
10. Postanowienia ogólne
a) Je li sprzedawca realizuje dostaw na podstawie
rysunków nabywcy, sprzedawca nie odpowiada za
roszczenia osób trzecich w razie ewentualnego
naruszenia praw autorskich.
b) Niewa no poszczególnych postanowie niniejszych
ogólnych warunków dostaw oraz płatno ci, a tak e
umowy kupna/sprzeda y nie powoduje uniewa nienia
pozostałych postanowie umowy kupna/sprzeda y lub
niniejszych ogólnych warunków dostaw oraz płatno ci.
c) Miejscem
realizacji
wszystkich
obowi zków
wynikaj cych z umowy kupna/sprzeda y oraz z
niniejszych ogólnych warunków dostaw oraz płatno ci
jest adres sprzedawcy.
d) Wszystkie spory powstałe na podstawie niniejszej
umowy oraz pozostaj ce w zwi zku z ni b d
ostatecznie rozstrzygane przez S d Powszechny
wła ciwy dla siedziby sprzedawcy.
e) Stosunki prawne powstałe na mocy umowy
kupna/sprzeda y oraz na podstawie niniejszych
ogólnych warunków dostaw oraz płatno ci kieruj si
porz dkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.
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