Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące w „Bojar” Sp. z o.o.

§ 1. Wstęp
1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej OWS, określają zasady współpracy stron w
zakresie sprzedaży i dostawy wyrobów oferowanych przez Sprzedającego.
2. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży są integralną częścią każdej oferty, cennika bądź Umowy
współpracy. Podjęcie współpracy w zakresie dostaw stanowi równocześnie akceptację OWS.
Kupujący poprzez złożenie zamówienia u Sprzedawcy potwierdza, że zapoznał się i akceptuje
OWS.

§ 2. Warunki dostawy

1. Sprzedawca podejmuje się realizacji dostawy na podstawie zamówienia przesłanego do siedziby
Sprzedawcy w formie pisemnej – faksem lub drogą elektroniczną. Zamówienie powinno szczegółowo
określać zamawiane wyroby, wymiary oraz ich ilość. Wszelkie zmiany zamówienia również wymagają
formy pisemnej.
2. Sprzedawca może odmówić przyjęcia zamówienia w terminie 3 dni od jego otrzymania, podając
przyczyny odmowy.
3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamawiane wyroby w terminie ustalonym indywidualnie dla
danego zamówienia.
4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamawiane wyroby do siedziby Kupującego lub w inne,
wskazane przez Kupującego miejsce. Załadunek wyrobów oraz transport obciążają Sprzedawcę,
pozostałe czynności, w tym rozładunek obciążają Kupującego.
5. Sprzedawca ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotu dostawy do momentu rozpoczęcia
rozładunku wyrobów przez Kupującego. Od chwili rozpoczęcia rozładunku odpowiedzialność za
ewentualne uszkodzenie lub utratę przedmiotu dostawy ponosi Kupujący.
6. Dostawę uważa się za przyjętą bez zastrzeżeń pod względem ilościowym i bez uszkodzeń po
podpisaniu Protokołu odbioru przez przedstawiciela Kupującego. Na Kupującym spoczywa obowiązek
wskazania osób uprawnionych do podpisywania protokołów odbioru. W razie wątpliwości każda osoba
podpisująca Protokół odbioru na budowie i/lub w siedzibie Kupującego jest uważana za przedstawiciela
Kupującego.
7. Niedobór ilościowy dostarczonych wyrobów w porównaniu z ilością ujętą w Protokole odbioru powinien
być zgłaszany wyłącznie w chwili przekazania partii wyrobów poprzez dokonanie stosownego wpisu w
Protokole dostawy, pod warunkiem podpisania tego dokumentu przez przedstawicieli obu stron.
8. W przypadku nieodebrania w uzgodnionym terminie wyrobów dostarczonych Kupującemu na
warunkach EX Works Sprzedawca ma prawo:
-wystawić fakturę za dostawę wyrobów po upływie wyznaczonego na odbiór terminu, a Kupujący ma
obowiązek uregulować należność bez względu na faktyczny odbiór towaru
-obciążyć Kupującego kwotą 150zł. netto za każdy dzień opóźnienia w odbiorze jako należność z tytułu
magazynowania wyrobów po upływie terminu odbioru

W przypadku gdy Kupujący nie odbiera wyrobów dłużej niż 1 miesiąc od daty uzgodnionego odbioru,
wyraża tym samym milczącą zgodę na zniszczenie wyrobów w jego imieniu przez Kupującego, co nie
uchybia obowiązkowi zapłaty za zamówienie.

§ 3. Warunki płatności
1. Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zakupu wyrobów i usług po cenach zawartych w
aktualnym cenniku lub indywidualnie sporządzonej ofercie. Na każdej fakturze Sprzedający określa
termin i sposób zapłaty.
2. Za datę dokonania płatności przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedawcy.
3. W przypadku opóźnień w zapłacie wymagalnych faktur Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację
kolejnych zamówień do czasu uregulowania zaległości. Opóźnienia w zapłacie mogą spowodować
wydłużenie terminów dostaw kolejnych partii wyrobów, jednak bez negatywnych konsekwencji z tego
tytułu dla Sprzedającego.
4. W przypadku zamówień realizowanych przy określonym limicie kredytowym, Sprzedawca ma prawo
wstrzymać realizację kolejnych zamówień w sytuacji przekroczenia ustalonego limitu. Limit kredytowy
należy rozumieć jako sumę wymagalnych i niewymagalnych zobowiązań Kupującego wobec
Sprzedawcy.

§ 4. Gwarancja

1. Wyroby będące w ofercie Sprzedawcy produkowane są według wymagań następujących norm:
EN 1279, EN 12543, EN 1096, EN 572, EN 1863 EN 14179 i inne
2. Gwarancja udzielana jest pod warunkiem przestrzegania przez Kupującego zasad przechowywania
wyrobów określonych w § 5.pkt.1
2. Sprzedawca udziela gwarancji na okres:
 60 miesięcy na szczelność szyb zespolonych (zespolenia o kształtach prostokątnych)
 24 miesięcy na szczelność szyb zespolonych (zespolenia o kształtach nieprostokątnych
 60 miesięcy na wyroby ppoż
 24 miesięcy na pozostałe wyroby będące w ofercie Sprzedawcy
3. Niniejszą gwarancją nie są objęte następujące wyroby:
 szyby zespolone, których budowa została określona przez Kupującego i okazała się
niewłaściwa z punktu widzenia sposobu montażu i/lub użytkowania,
 wyroby wykonane na życzenie i ryzyko Kupującego wbrew standardom i zaleceniom BOJAR
Sp. z o.o.
4. Kupujący zgłasza reklamację w formie pisemnej lub elektronicznej, podając przyczynę reklamacji, numer
zamówienia, ilość i wymiary reklamowanych wyrobów.
5. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady fizyczne można zgłaszać w formie pisemnej lub elektronicznej
wyłącznie w terminie 14 dni od daty dostawy i przed montażem wyrobów, pod rygorem utraty uprawnień
z tytułu z rękojmi.
6. Sprzedawca po rozpatrzeniu zasadności reklamacji pisemnie informuje o jej uznaniu bądź odrzuceniu.
W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się do dostawy towaru wolnego od wad w
terminie uzgodnionym z Kupującym.

7. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu zareklamowanej partii towaru w terminie 14 dni od dnia
dostarczenia towaru wolnego od wad. Zwrot jest potwierdzany na dokumencie Karta odbioru szyb
reklamowanych przez kierowcę, który kopię dokumentu pozostawia Kupującemu. Brak zwrotu towaru w
ww. terminie będzie skutkował obciążeniem Kupującego kosztami pełnej wartości reklamowanego towaru
poprzez wystawienie stosownej faktury za ponownie dostarczony w ramach reklamacji towar.
8. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu gwarancji ograniczona jest do dostarczenia towaru wolnego od
wad w miejsce pierwotnej dostawy, z wyłączeniem wszelkich innych kosztów.

§ 5. Ograniczona odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe wskutek niewłaściwego użycia czy
przechowywania dostarczonych wyrobów. Wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach krytych,
suchych i przewiewnych. Wyroby należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieniowania
słonecznego.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe wskutek użycia nieodpowiednich
materiałów instalacyjno-montażowych, takich jak silikony, kleje
które mogą wejść w reakcję
chemiczną z elementami wyrobu Sprzedawcy.
3. Sprzedawca nie odpowiada za przypadki pęknięć lub innych zewnętrznych uszkodzeń fizycznych
wyrobu, powstałych lub stwierdzonych po odbiorze przez Kupującego. Sprzedawca może uznać taki
przypadek jako uzasadnioną reklamację tylko wówczas, gdy Kupujący w niepodważalny sposób wykaże,
że reklamowana wada powstała z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedawca.
4. Sprzedawca nie odpowiada za materiały powierzone. Odpowiedzialność za powstałą szkodę ogranicza
się do rażącego niedbalstwa, które Kupujący powinien wykazać.

§ 6. Stojaki

1. Stojaki służące do transportu szyb są własnością Sprzedawcy.
2. Sprzedawca dostarczając szkło na stojakach udostępnia stojaki Kupującemu na okres 14 dni licząc od
dnia dostawy.
3. Stojaki są odbierane przez Sprzedawcę na własny koszt w uzgodnionym terminie. Standardowo przy
każdej dostawie odbierane są stojaki, na których dostarczono wyroby we wcześniejszym okresie. Jeżeli
nie ma przewidywanych dostaw w bieżącym okresie, Kupujący zobowiązany jest uzgodnić ze
Sprzedawcą termin odbioru stojaków (nie dłuższy niż 21 dni od ostatniej dostawy), na który to termin
Sprzedawca podstawia samochód.
4. Stojaki odbierane są z siedziby Kupującego bądź innego uzgodnionego pomiędzy stronami miejsca.
Kupujący jest zobowiązany do załadunku stojaków na samochód Sprzedawcy.
5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia stojaka, lub też braku zwrotu w wyznaczonym terminie,
Kupujący będzie obciążany fakturą VAT na kwotę netto 1000 zł. za stojak typu L oraz 1500zł. za stojak
typu A.
6. W przypadku braku regularnej współpracy z Zamawiającym, Sprzedawca ma prawo zażądać kaucji
zwrotnej za stojaki w wysokości 1000 zł netto za stojak typu L oraz 1500zł netto za stojak typu A. Kaucja
podlega zwrotowi w terminie 14 dni od odbioru Stojaków przez Sprzedawcę.

§ 7.
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszych OWS wymagają do swej ważności formy pisemnej.
2. Poza roszczeniami określonymi w niniejszych OWS, Odbiorcy nie przysługują względem Dostawcy
jakiekolwiek dalej idące roszczenia ani roszczenia oparte na innych podstawach. W szczególności,
Odbiorcy nie przysługują roszczenia z rękojmi wynikające z wad towaru lub braków towaru (inne niż
określone w niniejszych OWS), roszczenia wynikające z nieterminowej jego dostawy, a także
roszczenia dotyczące zmiany przedmiotu dostawy, roszczenia o zmniejszenie ceny towaru, o
odszkodowanie za szkodę, za szkody osób trzecich oraz za dalsze pośrednie szkody lub utracone
korzyści.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży znajdują zastosowanie
aktualne pisemne uzgodnienia między stronami oraz właściwe przepisy prawa polskiego.
4. Strony wyłączają zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej
sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r.
5. Spory mogące wyniknąć w związku ze współpracą stron w zakresie dostaw wyrobów od
Sprzedającego będą rozstrzygane przez polski sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.

Buczki, 09/04/2021

