§ 1 Postanowienia Ogólne (zakres obowiązywania)
Dostawy produktów i usług BIBUS METALS sp. z o.o. (dalej Bibus) dokonywane są wyłącznie na podstawie
poniższych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Płatności (dalej „Ogólne Warunki”). Odmienne od niniejszych ogólne
warunki zakupu Zamawiającego, których zastosowanie Bibus niniejszym wyraźnie wyłącza, nie mają zastosowania.
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§ 2 Zawarcie umowy
Informacje, cenniki oraz inne materiały reklamowe i handlowe skierowane do nieoznaczonego Zamawiającego nie
stanowią oferty, lecz jedynie zaproszenie do negocjacji.
Dostawa następuje na podstawie zamówienia i potwierdzenia jego przyjęcia przez Bibus. Zamówienie stanowi ofertę w
rozumieniu kodeksu cywilnego, a Zamawiający związany jest złożonym zamówieniem tak długo, jak długo go nie
odwoła. Zamówienia składa się w formie pisemnej, w tym także pocztą elektroniczną lub fax’em. W tej samej formie
następuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Bibus. Wyłącza się zastosowanie przepisów art.661 §1-§3 KC.
Zamówienia Zamawiającego wymagają każdorazowo pisemnego potwierdzenia ich przyjęcia przez Bibus. Wyłącza się
możliwość dorozumianego przyjęcia zamówienia przez Bibus, o którym mowa w art. 682 KC. Jeżeli potwierdzenie
przyjęcia zamówienia przez Bibus różni się od treści zamówienia złożonego przez Zamawiającego zawarcie umowy
następuje na zaproponowanych przez Bibus warunkach, jeżeli Zamawiający najpóźniej w terminie 2 dni od dnia
otrzymania tego potwierdzenia nie złoży na piśmie wyraźnego sprzeciwu.
Zawarcie Umowy dostawy następuje z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia przez Bibus przyjęcia
zamówienia, nie później jednak niż z chwilą przystąpienia do realizacji dostawy.
W przypadku złożenia do Bibus pisemnego lub ustnego zapytania ze strony Zamawiającego, Bibus przesyła
Zamawiającemu pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną wstępną ofertę opracowaną na podstawie tego zapytania,
która nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Do zawarcia umowy konieczne jest wówczas
także zamówienie i jego potwierdzenie przez Bibus.
Współpracownicy Bibus, przedstawiciele handlowi Bibus i inne osoby zajmujące się sprzedażą produktów Bibus nie są
upoważnione do zwolnienia Bibus z wymogu pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, do uzgadniania
warunków odmiennej treści, ani też do składania gwarancji dotyczącej właściwości produktów.
§ 3 Cechy produktów
W granicach przyjętych w stosunkach handlowych lub mieszczących się w ramach normalnej produkcji zastrzega się
możliwość wystąpienia nieznacznych odchyleń produktów co do masy, ciężaru lub innych ich właściwości względem rycin,
rysunków, miar, wag i pozostałych danych technicznych. Dostawy zwiększone lub zmniejszone w granicach do 10 % uważa
się za zgodne z umową.
Produkty Bibus przeznaczone są do tzw. normalnego użytku, a w szczególności nie są przeznaczone do używania w
warunkach nietypowych, specjalnych, niebezpiecznych czy też w warunkach nadmiernej eksploatacji.
Bibus nie ponosi odpowiedzialności za przydatność zamówionych produktów dla osiągnięcia zamierzonego przez
Zamawiającego celu gospodarczego (rodzaj działalności gospodarczej, warunki użytkowania, itp.), wychodząc z założenia, że
Zamawiający w sposób właściwy ocenił warunki eksploatacji produktu i odpowiednio dobrał produkty do zamierzonego celu.
Bibus ponosi odpowiedzialność za posiadanie przez produkty określonych cech lub za przydatność dostarczanych produktów
do pożądanych przez Zamawiającego celów, wyłącznie pod warunkiem, iż udzielił Zamawiającemu pisemnego zapewnienia,
że produkt posiada określone cechy albo że jest on przydatny do tych celów.
§4 Dostawa produktów
O ile w umowie nie ustalono inaczej, dostawa/odbiór następuje według zasady Ex Works zgodnie z INCOTERMS 2010.
Terminy dostaw należy traktować jako orientacyjne. Termin dostawy liczony jest od dnia potwierdzenia przyjęcia
zamówienia przez Bibus, nie wcześniej jednak niż od dnia przekazania Bibus przez Zamawiającego wszystkich
dokumentów i informacji niezbędnych do należytej realizacji dostawy i uregulowania przez Zamawiającego wszelkich
ewentualnych zaległości płatniczych wobec Bibus, a jeśli uzgodniono płatności przed wykonaniem dostawy wraz z
dokonaniem umówionych wpłat.
Dopuszczalne są dostawy i fakturowanie częściowe.
Bibus dołoży wszelkiej staranności, by zachować terminy dostaw, jednakże nie odpowiada za opóźnienie w dostawie w
przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej lub innych nieprzewidywalnych, nadzwyczajnych i niezawinionych
przez Bibus okoliczności, które uniemożliwiają terminowe wykonanie zobowiązania. Dotyczy to w szczególności
okoliczności takich jak np. problemy z zaopatrzeniem w surowce, zakłócenia pracy zakładu spowodowane w
szczególności przez ogień, wodę, awarie urządzeń produkcyjnych i maszyn, niedobór materiałów, energii, utrudnienia
lub brak możliwości transportu, i to również w przypadku, gdy okoliczności te wystąpią u dostawców Bibus lub ich
poddostawców. W powyższych przypadkach Bibus uprawniony jest do przesunięcia terminu dostawy o okres trwania
przeszkody oraz o odpowiedni okres niezbędny do wznowienia dostaw, o czym powiadomi Zamawiającego. W
powyższych przypadkach Zamawiającemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze wobec Bibus, w
tym także kary umowne.
Bibus zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru dostawy. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru dostawy
produktów w terminie wskazanym przez Bibus. W razie nie wywiązania się przez Zamawiającego z obowiązku
terminowego odbioru zamówionych produktów, Bibus ma prawo obciążyć Zamawiającego karą umowną za każdy
rozpoczęty tydzień w wysokości 0,5%, nie więcej jednak niż łącznie 10% ceny za nieodebrany produkt. Powyższe nie
ogranicza prawa do dochodzenia w stosunku do Zamawiającego dalej idących roszczeń odszkodowawczych.
§ 5 Cena i zapłata
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Wszystkie podane przez Bibus ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. W braku odmiennych
postanowień umowy, podana cena jest ceną produktu Ex Works zgodnie z INCOTERMS 2010.
W przypadku opóźnienia z zapłatą płatności przez Zamawiającego, Bibus ma prawo do wstrzymania pozostałych
dostaw i uzależnienia ich dokonania od uregulowania przez Zamawiającego wszystkich jego wymagalnych zobowiązań
wobec Bibus, a także do należytego zabezpieczenia płatności za przyszłe dostawy. W przypadku nie zrealizowania przez
Zamawiającego w/w wymogów w terminie 14 dni, Bibus może – bez wyznaczania dodatkowych terminów - odstąpić od
umowy w zakresie wszystkich lub niektórych przyjętych do tej chwili, a nie zrealizowanych zamówień. W przypadku
skorzystania z prawa odstąpienia, Zamawiający zwróci poniesione przez Bibus i udokumentowane nakłady. Nie narusza
to prawa do dochodzenia przez Bibus dalej idących roszczeń odszkodowawczych.
Wszelakie wzrosty ceny, za które Bibus nie jest odpowiedzialny (np. dodatki stopowe, wzrost ceł importowych, zmiany
kursów wymiany walut itd.) ponosi Zamawiający.
§ 6 Rękojmia
Odpowiedzialność Bibus z tytułu rękojmi wygasa z upływem 6 miesięcy od dnia wydania produktu.
Odpowiedzialność Bibus z tytułu rękojmi obejmuje wyłącznie wady istniejące już przed przejściem ryzyka na Zamawiającego
lub wady powstałe z przyczyn tkwiących uprzednio w dostarczonym produkcie. Ciężar dowodu w tym zakresie ponosi
Zamawiający. Odpowiedzialność Bibus nie obejmuje wad, o których Zamawiający wiedział lub mógł się przy zachowaniu
należytej staranności dowiedzieć w chwili wydania produktu.
Bibus odpowiada wyłącznie za wadę produktu zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel wyraźnie w
umowie oznaczony albo wynikający z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu Bibus
zapewnił Zamawiającego, albo jeżeli rzecz została Zamawiającemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady
fizyczne). Odpowiedzialność za wady w szerszym zakresie jest wyłączona.
Bibus nie odpowiada w ramach rękojmi za cechy i właściwości produktów, o czym mowa w § 3, ani za uszkodzenia
mechaniczne produktów, w tym powstałe w transporcie (w przypadku odbioru własnego realizowanego przez Zamawiającego
lub wynajętego przez niego przewoźnika) oraz w wyniku niewłaściwego rozładunku, a także szkody powstałe w wyniku
niewłaściwego lub niestarannego montażu, użytkowania, konserwacji lub przechowywania produktu przez Zamawiającego lub
osoby trzecie jak również powstałe wskutek dokonywania napraw lub przeróbek przez osoby nieupoważnione. Ponadto
roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi są wyłączone w przypadku nieistotnych odchyleń od uzgodnionych cech i
właściwości produktów (w szczególności kolorze, wyglądzie, wymiarach), nieistotnego zmniejszenia przydatności do użytku
oraz naturalnego zużycia.
Zamawiający zobowiązuje się do starannego zbadania produktów w chwili ich odbioru pod względem ilościowym, zgodności
ze specyfikacją techniczną określoną w umowie oraz pod kątem ewentualnych widocznych wad. Sprawdzeniu podlega
również załączana dokumentacja techniczna produktów. Po zbadaniu produktów podpisany zostanie dokument jego wydania.
Wszelkie reklamacje jakościowo - ilościowe Zamawiający winien zgłosić w formie pisemnej najpóźniej w ciągu 24 godzin od
wydania produktów, zaś w przypadku wad jakościowych ukrytych, których Zamawiający nie mógł wykryć pomimo
starannego zbadania przy odbiorze, winien on zgłosić w formie pisemnej w terminie 24 godzin od ich wykrycia
W przypadku uzasadnionej reklamacji Bibus wymieni produkt na wolny od wad. Bibus ma prawo odmówić usunięcia wad lub
dostawy produktu wolnego od wad, jeśli związane jest to z niewspółmiernie wysokimi kosztami. Koszty są niewspółmierne
wysokie wówczas, gdy przekraczają 40% wartości netto produktu, co do którego zgłoszone zostały roszczenia z tytułu
rękojmi.
W przypadku uznania reklamacji za niezasadną wszelkie koszty z tego tytułu wynikłe, w tym koszty transportu ponosi
Zamawiający. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty za produkty bądź za jego część.
Wyłącza się zastosowanie 567 k.c.
§ 7 Odpowiedzialność odszkodowawcza

1. Bibus odpowiada jedynie za szkody wyrządzone Zamawiającemu umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa, będące

2.

1.
2.

3.

normalnym, możliwym do przewidzenia i bezpośrednim następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania. Odpowiedzialnością Bibus nie są objęte utracone korzyści, szkody pośrednie (np. wynikające z umowy łączącej
Zamawiającego z jego kontrahentem) lub straty produkcyjne.
Ograniczenie odpowiedzialności Bibus określone w ust. 1 obowiązuje odpowiednio w odniesieniu do roszczeń
odszkodowawczych innych niż z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności do roszczeń z
tytułu czynów niedozwolonych, z wyjątkiem roszczeń z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny oraz szkód na osobie.
§ 8 Postanowienia końcowe
Właściwe dla zawartej umowy sprzedaży jest prawo polskie.
Jeżeli Zamawiający pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Bibus przyjęcie przez Zamawiającego niniejszych
Ogólnych Warunków Dostawy i Płatności przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich
pozostałych zamówień i umów dostawy, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.
Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów mogących wyniknąć z tytułu umów zawartych w oparciu o
niniejsze Warunki jest rzeczowo właściwy Sąd powszechny dla siedziby Bibus. Niezależnie od tego Bibus może pozwać
Zamawiającego przed Sądem właściwym dla miejsca siedziby Zamawiającego.
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