OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI
BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
A. Postanowienia ogólne:
I. Zawarcie umowy:
1. Niniejsze ogólne warunki dostawy stosuje się do umów dostawy i sprzedaży, w których stroną
dostarczającą towar jest BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
2. Dla potrzeb niniejszych ogólnych warunków dostawy przez Dostawcę rozumie się BGH
Polska Sp. z o.o., natomiast przez Odbiorcę - podmiot, który zamówił towary u Dostawcy.
3. W przypadku stosowania przez Odbiorcę własnych ogólnych warunków zakupu, stosuje się
wyłącznie niniejsze ogólne warunki dostawy.
4. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Odbiorcy (ustne lub pisemne, w tym faks lub e-mail),
Dostawca składa Odbiorcy ofertę.
5. Oferta Dostawcy (ustna lub pisemna, w tym faks lub e-mail) stanowi informację handlową oraz
zaproszenie do złożenia przez Odbiorcę pisemnego zamówienia (w tym faks lub e-mail).
6. Umowa szczegółowa jest zawarta z chwilą potwierdzenia przez Dostawcę przyjęcia
zamówienia do realizacji w formie ustnej lub pisemnej (w tym faks lub e-mail). Brak
odpowiedzi (milczenie) Dostawcy nie stanowi przyjęcia zamówienia do realizacji.
7. Odmowa przyjęcia zamówienia do realizacji wymaga zachowania przez Dostawcę formy
pisemnej (w tym faks lub e-mail).
8. W przypadku, gdy umowa szczegółowa zawiera postanowienia odmienne od niniejszych
ogólnych warunków dostawy, obowiązują postanowienia umowy szczegółowej.
II. Warunki płatności:
1. Cena staje się wymagalna z upływem terminu zapłaty określonego na fakturze Dostawcy, z
zastrzeżeniem ust. 5. Dostawca wystawia fakturę wraz z wydaniem towaru lub niezwłocznie po
jego wydaniu.
2. Jeżeli zostało ustalone, iż towar ma być w dyspozycji do wysyłki na zlecenie Odbiorcy w
przeciągu określonego czasu, to Dostawca jest uprawniony zafakturować towar w ostatnim
dniu terminu, w którym towar ten miał zostać odebrany.
3. Odbiorca jest zobowiązany do zapłaty ceny wskazanej na fakturze, bez prawa do odliczenia
skonta (rabatu), które może być dokonane jedynie przez Dostawcę na fakturze. Odbiorca ma
prawo do potrącenia tylko tych wierzytelności, które są bezsporne lub ustalone prawomocnym
orzeczeniem sądowym. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego
Dostawcy.
4. W przypadku przekroczenia terminu płatności zostaną naliczone odsetki ustawowe.
5. W przypadku pogorszenia sytuacji finansowej Odbiorcy po zawarciu umowy szczegółowej, w
rezultacie którego roszczenie Dostawcy o zapłatę stanie się zagrożone, wierzytelność
Dostawcy staje się natychmiast wymagalna po złożeniu Odbiorcy przez Dostawcę
odpowiedniego oświadczenia w formie pisemnej (w tym faks lub e-mail).
6. W przypadkach opisanych w ust. 5 oraz pkt A V 8, Dostawca ma prawo odwołać uprawnienie
do odbioru należności (pkt A V 7) oraz może zażądać przedpłaty za dostawy jeszcze
niedokonane.
7. Odbiorca może zapobiec skutkom prawnym wymienionym w ust. 5 i 6 oraz pkt A V 8 poprzez
złożenie zabezpieczenia w wysokości zagrożonego roszczenia Dostawcy o zapłatę. Jeżeli
Odbiorca w przypadkach opisanych w ust. 5 lub pkt A V 8, w terminie określonym na piśmie
przez Dostawcę nie uiści przedpłaty ani nie dokona innego zabezpieczenia, to Dostawca jest
uprawniony do odstąpienia od umowy, a Odbiorca nie ma prawa dochodzenia od Dostawcy
roszczeń odszkodowawczych.
III. Zabezpieczenia:
Dostawca ma prawo do zabezpieczenia swojej wierzytelności w sposób oraz w zakresie
zwyczajowo przyjętym, również wtedy, gdy wierzytelność ta jest warunkowa lub terminowa.
IV. Rozliczenia wewnątrz grupy BGH:
W związku z faktem, iż Dostawca należy do grupy BGH, Odbiorca wyraża zgodę, aby roszczenia,
które ma wobec którejkolwiek ze spółek grupy, mogły być potrącane z jego długami wobec Dostawcy.

V. Zastrzeżenie własności:
1. Wszystkie dostarczone towary pozostają własnością Dostawcy (towar zastrzeżony), aż do chwili
zapłaty ceny za towar dostarczony w ramach umowy szczegółowej.
2. W przypadku obróbki lub przeróbki przez Odbiorcę towaru zastrzeżonego - właścicielem towaru
obrobionego lub przerobionego pozostaje nadal Dostawca. Natomiast w przypadku połączenia
lub zmieszania przez Odbiorcę towaru zastrzeżonego z innymi towarami, Dostawcy przysługuje
prawo współwłasności nowo utworzonego towaru według stosunku wartości towarów połączonych
lub zmieszanych.
3. Jeżeli zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, w wyniku obróbki lub przeróbki bądź połączenia
lub zmieszania, prawo własności lub współwłasności Dostawcy wygaśnie, to Odbiorca jest
zobowiązany do przeniesienia na Dostawcę przysługującego mu prawa własności lub
współwłasności w odpowiednim zakresie, a także do nieodpłatnego przechowywania dla
Dostawcy.
4. Odbiorca jest uprawniony do dalszego zbycia towaru zastrzeżonego przy łącznym spełnieniu 3
warunków:
1) Odbiorca nie może być w zwłoce z zapłatą ceny na rzecz Dostawcy.
2) Odbiorca ma obowiązek przeniesienia do umowy zbycia klauzuli zastrzegającej prawo
własności dla Dostawcy.
3) Odbiorca ma obowiązek jednocześnie dokonać na Dostawcę cesji swojej wierzytelności o
zapłatę z tytułu dalszego zbycia towaru zastrzeżonego, w zakresie odpowiadającym
wysokości ceny – na zabezpieczenie jej zapłaty.
5. Przez dalsze zbycie towaru zastrzeżonego rozumie się zbycie go w ramach umowy sprzedaży,
umowy dostawy lub wykorzystanie w ramach umowy o dzieło. Odbiorca nie jest uprawniony
rozporządzać towarem zastrzeżonym w inny sposób.
6. Jeżeli towar zastrzeżony zostanie dalej zbyty przez Odbiorcę razem z innymi towarami, to
wierzytelność z tytułu dalszego zbycia zostanie przeniesiona na rzecz Dostawcy w stosunku
proporcjonalnym do wartości rozliczeniowej towaru zastrzeżonego i pozostałych towarów. W
przypadku dalszego zbycia towarów co do których Dostawcy przysługuje prawo współwłasności,
Odbiorca ma obowiązek przeniesienia na rzecz Dostawcy odpowiedniej części wierzytelności,
proporcjonalnie do udziału Dostawcy we współwłasności.
7. Odbiorca jest uprawniony do odbioru należności z tytułu dalszego zbycia towarów zastrzeżonych,
chyba że Dostawca odwoła jego uprawnienie w tym zakresie w przypadkach, o których mowa w
punktach A II 5 i A V 8. W takim przypadku Odbiorca jest zobowiązany - na żądanie Dostawcy do natychmiastowego powiadomienia swoich odbiorców o konieczności regulowania należności
za towar zastrzeżony bezpośrednio na rzecz Dostawcy, a także do udzielenia Dostawcy
niezbędnych informacji oraz do wydania Dostawcy dokumentów niezbędnych do odbioru
należności.
8. Jeżeli Odbiorca popadnie w zwłokę w zapłacie ceny i jeżeli zapłata znacznej części wierzytelności
Dostawcy będzie zagrożona, Dostawca jest wtedy uprawniony do zakazania Odbiorcy dalszej
obróbki dostarczonego towaru oraz do odebrania tego towaru z prawem wejścia na teren zakładu
Odbiorcy. Odebranie towaru nie jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy szczegółowej.
9. Odbiorca ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Dostawcy przed pełną zapłatą ceny o
fakcie zajęcia towaru zastrzeżonego lub o innych naruszeniach tego towaru przez osoby trzecie.
10. Jeżeli wartość istniejących zabezpieczeń przekroczy wartość wierzytelności o ponad 10%,
wówczas Dostawca jest zobowiązany - na żądanie Odbiorcy - do wydania mu zabezpieczeń,
zgodnie ze swoim własnym uznaniem.
B. Realizacja dostawy:
I. Okresy oraz terminy dostawy:
1. Okresy dostawy rozpoczynają się od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji,
jednak nie wcześniej niż po ostatecznym wyjaśnieniu wszystkich szczegółów związanych z
umową. To samo dotyczy ustalenia terminów dostawy. Dostawca zastrzega sobie prawo
przesunięcia terminu dostawy w przypadku niezawinionego przez siebie opóźnienia wywołanego
nieprzewidzianymi zakłóceniami w procesie produkcji u siebie lub dostawcy materiału wstępnego.
2. Jeżeli Odbiorca nie spełni odpowiednio wcześnie swoich zobowiązań wynikających z umowy, w
tym obowiązków współdziałania oraz obowiązków ubocznych (np. otwarcia akredytywy,
przedłożenia krajowych lub zagranicznych zaświadczeń, realizacji zaliczki itp.), wówczas terminy
oraz okresy dostawy ulegają odpowiedniemu przesunięciu, niezależnie od praw Dostawcy
wynikających ze zwłoki Odbiorcy.
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W celu ustalenia prawidłowego dotrzymania terminu oraz okresu dostawy, istotne znaczenie ma
termin wysyłki towaru z zakładu Dostawcy, o ile strony nie uzgodniły na piśmie inaczej.
W przypadku zaistnienia siły wyższej następuje zawieszenie zobowiązań stron wynikających z
umowy, a terminy i okresy dostawy ulegają odpowiedniemu przesunięciu. Do przypadków siły
wyższej zalicza się w szczególności strajk, powódź, pożar w zakładzie strony oraz działania
organów władzy o charakterze zewnętrznym, uniemożliwiające wykonanie umowy. Fakt
zaistnienia siły wyższej należy niezwłocznie zgłosić na piśmie drugiej stronie. Najwcześniej po
upływie sześciu tygodni po otrzymaniu takiego zgłoszenia, obie strony są upoważnione do
odstąpienia od umowy.
W przypadku zaistnienia zawinionej przez Dostawcę zwłoki w dostawie, Odbiorca może:
1) żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki albo
2) dokonać zakupu zastępczego oraz żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki – na
warunkach określonych w ust. 6, albo
3) odstąpić od umowy oraz żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki - po wyznaczeniu
Dostawcy odpowiedniego terminu dodatkowego do wykonania z zagrożeniem, że po jego
bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.
W przypadku zaistnienia zawinionej przez Dostawcę zwłoki w dostawie, ponosi on
odpowiedzialność za szkodę wynikłą z tego powodu, zgodnie z postanowieniami Działu C.
Odbiorca ma obowiązek udowodnić zwłokę Dostawcy. Dostawca ma obowiązek niezwłocznie
poinformować Odbiorcę o przewidywanym czasie trwania zwłoki w dostawie. Po otrzymaniu tej
informacji, Odbiorca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Dostawcę na piśmie o wysokości
przewidywanej szkody wynikłej ze zwłoki oraz o okolicznościach, z których ta szkoda wynika wraz
z uzasadniającymi je dokumentami. Jeżeli szkoda ta przekroczy 20 % wartości towaru
dotkniętego zwłoką w dostawie, wówczas Odbiorca jest uprawniony do niezwłocznego dokonania
zakupu towaru zastępczego w ilości, która nie została dostarczona, po jak najniższej cenie. W
przypadku zaoferowania możliwości kupna towaru zastępczego przez Dostawcę, Odbiorca ma
obowiązek z tej możliwości skorzystać pod rygorem prawa Dostawcy do odstąpienia od umowy.
Dostawca jest zobowiązany do zwrotu udokumentowanych kosztów dodatkowych, wynikłych z
zakupu towaru zastępczego oraz z tytułu poniesionych udokumentowanych szkód wynikających
ze zwłoki powstałej w międzyczasie. Jeżeli Odbiorca nie wywiąże się ze swoich obowiązków
zmniejszenia rozmiaru szkody, wówczas odpowiedzialność Dostawcy za udokumentowaną
szkodę wynikłą ze zwłoki jest ograniczona do 50% wartości towaru dotkniętego zwłoką.
Jeżeli dla Dostawcy dokonanie całej dostawy okaże się niemożliwe, Dostawca informuje o tym na
piśmie Odbiorcę, który ma prawo w każdej chwili od umowy odstąpić. W przypadku, gdy dla
Dostawcy niemożliwe okaże się dokonanie jedynie części dostawy, Odbiorca ma prawo odstąpić
od umowy, jeżeli ma on uzasadniony interes w odmówieniu częściowej dostawy. Jeżeli taki
przypadek nie wystąpi, to Odbiorca ma obowiązek przyjąć częściową dostawę i zapłacić cenę za
tę dostarczoną część dostawy. W pozostałych przypadkach obowiązuje dział C.

II. Wymiary, waga i jakość:
Odchylenia odnoszące się do wymiarów, wagi oraz jakości są dopuszczalne zgodnie z normą
potwierdzoną przez Dostawcę dla dostawy danych towarów lub zgodnie z obowiązującym zwyczajem i
praktyką. Podstawą do fakturowania jest określenie wagi towaru dokonane na legalizowanych wagach
Dostawcy. Udokumentowanie ciężaru towaru następuje poprzez przedłożenie dokumentu
potwierdzającego ważenie. Jeżeli ważenie jednostkowe nie jest zwyczajowo dokonywane, za
obowiązujący uznaje się łączny ciężar wysyłki. Różnice w odniesieniu do obliczeniowych ciężarów
jednostkowych zostaną proporcjonalnie na nie rozłożone.
III. Wysyłka, opakowanie i przejście ryzyka:
1. Dostawca decyduje o wyborze spedytora lub przewoźnika, a także zleca przewóz towaru na
koszt Odbiorcy, o ile strony nie uzgodnią na piśmie inaczej.
2. Jeżeli załadunek lub przewóz towarów zostanie opóźniony z przyczyn leżących po stronie
Odbiorcy, wówczas Dostawca jest uprawniony do przechowania towaru na koszt i ryzyko
Odbiorcy według zasad słuszności, a także jest uprawniony do podjęcia wszelkich niezbędnych
działań dla zachowania prawidłowego stanu towaru, jak również do zafakturowania towaru w dniu
postawienia do dyspozycji oraz dodania do faktury dodatkowo poniesionych kosztów. Ta sama
zasada obowiązuje, jeżeli w przeciągu ustalonego czasu, o którym mowa w pkt A II 2 towar
zgłoszony jako gotowy do wysyłki nie zostanie odebrany z przyczyn leżących po stronie
Odbiorcy. Przepisy ustawowe dotyczące zwłoki w odbiorze towaru pozostają niezmienione.
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Jeżeli jest to przyjęte w zwyczaju handlowym, Odbiorca ponosi koszty zapakowania i
zabezpieczenia przed rdzą towaru dostarczonego przez Dostawcę. Opakowanie, środki ochronne
oraz środki pomocnicze przy transporcie nie podlegają zwrotowi. Opakowanie dodatkowe oraz
wszelkie wymogi dotyczące ochrony specjalnej towaru np. przy długotrwałym przechowywaniu
lub magazynowaniu towaru, wymagają odrębnych pisemnych uzgodnień.
W przypadku powstania szkody w trakcie transportu, strony są zobowiązane do współdziałania w
wyjaśnieniu przyczyn jej powstania, a strona zlecająca transport ma obowiązek niezwłocznie
zawiadomić o tym właściwą instytucję w celu ustalenia przyczyn szkody.
Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Odbiorcę z chwilą
przekazania towaru spedytorowi lub przewoźnikowi, najpóźniej jednak z chwilą opuszczenia
przez towar zakładu lub magazynu Dostawcy – chyba że strony pisemnie uzgodniły inaczej.

IV. Roszczenia z tytułu wad towaru:
1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli w chwili przejścia ryzyka nie wykazuje żadnych odchyleń lub
wykazuje jedynie odchylenia, które mieszczą się w dopuszczalnych granicach, o których mowa w
pkt II. Zgodność z umową oraz brak wad towaru określane są wyłącznie na podstawie ścisłych
ustaleń dotyczących jakości oraz ilości zamówionego towaru. Dostawca ponosi odpowiedzialność
za realizację określonego celu zastosowania lub za przydatność towaru tylko wtedy, gdy zostało
to wyraźnie uzgodnione na piśmie. W pozostałych przypadkach ryzyko przydatności oraz
zastosowania towaru spoczywa wyłącznie na Odbiorcy. Po przejściu ryzyka Dostawca nie ponosi
odpowiedzialności za pogorszenie się jakości towaru, utratę lub za nieprawidłowe obchodzenie
się z towarem.
2. Dostawca ponosi odpowiedzialność za zgodność towaru z treścią specyfikacji Odbiorcy. Nie
odpowiada on natomiast za treść tej specyfikacji, która tym samym nie może stanowić podstawy
reklamacji.
3. Udzielenie przez Dostawcę gwarancji wymaga odrębnych ustaleń pisemnych.
4. Odbiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie sprawdzi otrzymanego towaru niezwłocznie
po jego odebraniu albo nie zgłosi wad towaru w formie pisemnej reklamacji niezwłocznie po tym
sprawdzeniu, a w przypadku wad ukrytych - niezwłocznie po ich wykryciu.
5. W przypadku stwierdzenia zastrzeżeń co do otrzymanego towaru, Odbiorca ma obowiązek
niezwłocznie zagwarantować Dostawcy możliwość sprawdzenia towaru objętego reklamacją.
Odbiorca ma także obowiązek - na żądanie Dostawcy i na jego koszt - udostępnić mu towar
objęty reklamacją lub jego próbkę. W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji,
Dostawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Odbiorcy kosztami przewozu oraz przeładunku
towaru, a także kosztami związanymi z pracą poniesioną z tytułu sprawdzenia zasadności
reklamacji.
6. W przypadku towaru, który zgodnie z umową został dostarczony jako towar o obniżonej jakości
(tzw. towar klasy/jakości II), Odbiorcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wad lub usterek,
które zaakceptował wcześniej przy zawarciu umowy.
7. W przypadku zaistnienia wady fizycznej towaru, Dostawca ma obowiązek - zgodnie z własnym
wyborem oraz z uwzględnieniem interesu Odbiorcy - zrealizować dostawę towaru zastępczego
albo usunąć istniejące wady dostarczonego towaru. Jeżeli dostarczenie towaru zastępczego albo
usunięcie wad nie będzie dla Dostawcy możliwe do wykonania w odpowiednim czasie, wówczas
Odbiorca ma prawo wyznaczyć Dostawcy odpowiedni dodatkowy termin na to wykonanie, a po
jego bezskutecznym upływie ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Dział C
pozostaje niezmieniony.
8. W przypadku zaistnienia wady prawnej towaru, Dostawca ma obowiązek niezwłocznego
usunięcia tej wady poprzez dostarczenie towaru zastępczego. Ustęp 7 zdanie drugie stosuje się
odpowiednio.
9. W przypadku wady fizycznej lub prawnej towaru, niezależnie od uprawnień określonych w ust. 7
lub 8, Odbiorca może żądać od Dostawcy naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia
wady, na warunkach określonych w art. 566 K.C. oraz 574 K.C.
10. Z wyjątkiem umyślnego działania, w przypadku wadliwej dostawy uprawnienia z tytułu rękojmi za
wady wygasają z upływem 1 roku od daty dostawy towaru, a w przypadku towaru zastosowanego
następnie do budynku w rozumieniu ustawy Prawo budowlane – z upływem 3 lat od tej daty.
Usunięcie wad oraz realizacja dostawy zastępczej nie powodują rozpoczęcia biegu
wzmiankowanych powyżej terminów od nowa.

C. Ogólne ograniczenia odpowiedzialności Dostawcy:
1.

2.

Jeżeli w niniejszych ogólnych warunkach dostawy nie zostało uregulowane inaczej, to Dostawca
ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą z powodu naruszenia umownych lub pozaumownych
obowiązków lub w związku z przygotowaniem do zawarcia umowy, jedynie w przypadku
umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa swoich przedstawicieli ustawowych lub osób,
którym powierzono wykonanie zobowiązania, jak również w przypadku zawinionego naruszenia
istotnych obowiązków wynikających z umowy. W przypadku zawinionego naruszenia istotnych
obowiązków wynikających z umowy, Dostawca ponosi odpowiedzialność jedynie za szkodę
typową dla umowy oraz przewidywalną. Wyjątek stanowią przypadki umyślnego działania lub
rażącego niedbalstwa przedstawicieli ustawowych Dostawcy lub osób, którym powierzono
wykonanie zobowiązania.
Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują w przypadku utraty życia,
pogorszenia stanu zdrowia lub uszkodzenia ciała.

D. Postanowienia uzupełniające:
I. Dokumenty wywozu:
Jeżeli Odbiorca, który ma swoją siedzibę poza terytorium Polski (odbiorca z terenów
zewnętrznych) lub jego pełnomocnik, odbierze towar, a następnie przewiezie lub prześle go na teren
zewnętrzny, to w takim przypadku, Odbiorca ma obowiązek przedłożyć Dostawcy dokumenty wywozu
(Delivery Note oraz list przewozowy CMR), które są niezbędne do celów podatkowych. Jeżeli
dokumenty te nie zostaną przedłożone Dostawcy, wówczas Odbiorca ma obowiązek zapłacić
odpowiednią do wartości faktury stawkę podatku VAT, obowiązującą na terenie Polski, a dotyczącą
dostaw.
II. Prawo stosowane:
1. Obowiązuje prawo polskie, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych z 11 IV 1980 r.
„o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów”.
2. W sprawach nie uregulowanych w umowie szczegółowej oraz w niniejszych ogólnych
warunkach dostawy znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności
dotyczące umowy dostawy oraz umowy sprzedaży.
III. Właściwość miejscowa sądu:
Strony zobowiązują się rozwiązywać ewentualne spory, powstałe na tle stosowania umowy
zawieranej na podstawie niniejszych ogólnych warunków, w pierwszej kolejności na drodze
polubownej. W razie braku porozumienia strony poddają spór pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego właściwego według siedziby Dostawcy.

