Ogólne warunki sprzedaży BELOS-PLP S.A.
1. Obowiązywanie Ogólnych Warunków Sprzedaży BELOS-PLP S.A.
a/ Niniejsze warunki sprzedaży obowiązują̨ dla wszystkich umów sprzedaży, dostawy
oraz wszelkich innych umów zawieranych przez BELOS – PLP S.A. jako
sprzedającego, w tym w stosunku do wszelkich zamówień realizowanych lub
potwierdzonych przez BELOS – PLP S.A.
b/ Jakiekolwiek zmiany, odstępstwa lub postanowienia sprzeczne z niniejszymi
warunkami zawarte w zamówieniu Kupującego albo uzgodnione ustnie wymagają dla
swej ważności wyraźnego pisemnego potwierdzenia przez BELOS – PLP S.A., w
przeciwnym razie będą uważane za bezskuteczne.
2. Przyjęcie zamówienia (zawarcie umowy)
a/ W przypadku obowiązywania pomiędzy stronami umowy ramowej niniejsze
warunki obowiązują o ile Kupujący przy zawarciu umowy ramowej został o nich
poinformowany. Uważa się, że Kupujący został poinformowany o treści i
obowiązywaniu niniejszych warunków jeżeli zostały one dołączone do umowy
ramowej lub w umowie tej znalazła się wzmianka o umieszczeniu treści warunków na
stronie internetowej BELOS-PLP S.A..
b/ Złożenie zamówienia przez Kupującego nie jest równoznaczne z zawarciem
umowy sprzedaży, chyba, że zostanie ono zaakceptowane w formie pisemnej przez
BELOS – PLP S.A. Niniejsze warunki obowiązywać będą o ile w oświadczeniu o
przyjęciu zamówienia zamieszczona zostanie wzmianka o ich obowiązywaniu, a ich
treść zostanie dołączona do oświadczenia albo w oświadczeniu o przyjęciu
zamówienia zamieszczona zostanie wzmianka o umieszczeniu treści warunków na
stronie internetowej sprzedającego.
c/ Złożenie przez Kupującego zamówienia na podstawie oferty BELOS – PLP S.A.
lub prowadzonych uzgodnień i otrzymanie od BELOS – PLP S.A. pisemnego
potwierdzenia przyjęcia tego zamówienia oznacza, że Kupujący wyraził zgodę na
niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, o ile w ofercie sprzedającego lub w
oświadczeniu o przyjęciu zamówienia umieszczona została wzmianka o niniejszych
warunkach lub zostały one dołączone do oferty lub oświadczenia.
d/ Jeżeli z warunków zamówienia złożonego przez Kupującego wynika konieczność
rozpoczęcia realizacji tego zamówienia przez BELOS – PLP S.A. jeszcze przed
otrzymaniem przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, niniejsze
Ogólne Warunki Sprzedaży uważa się za zaakceptowane przez Kupującego z chwilą
rozpoczęcia realizacji zamówienia przez BELOS – PLP S.A. pod warunkiem, że
Kupujący w swym zamówieniu zamieścił odpowiednie oświadczenie o akceptacji
niniejszych warunków.
3. Ceny
Ceny podane przez BELOS – PLP S.A. w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia
obowiązują tylko do danego zamówienia. Ceny nie zawierają podatku VAT, który
zostanie naliczony wg obowiązujących przepisów.
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4. Warunki płatności
a/ Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny za zamówione towary w wysokości
i w terminie określonym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, chyba, że strony na
piśmie uzgodnią inne warunki.
b/ Za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego BELOS – PLP S.A.
c/ W przypadku nieterminowej realizacji zobowiązań BELOS – PLP S.A. ma prawo
naliczyć ustawowe odsetki w obowiązującej aktualnie wysokości.
5. Zdolność kredytowa Kupującego
a/ BELOS – PLP S.A. ma prawo w każdym czasie samodzielnie ocenić zdolność
kredytową Kupującego. BELOS – PLP S.A. ma prawo w dowolnym momencie
zażądać z góry zapłaty całości lub części wierzytelności wynikającej z umowy.
b/ W przypadku nie wypełnienia przez Kupującego któregokolwiek z warunków
umowy, w tym w szczególności warunków dotyczących płatności, BELOS – PLP S.A.
zastrzega sobie prawo wstrzymania dalszych dostaw lub odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy wszelkie niezapłacone wierzytelności stają się
natychmiast wymagalne.
6. Prawo własności towarów
a/ Towar pozostaje własnością BELOS – PLP S.A. aż do momentu całkowitej zapłaty
ceny określonej na fakturze. Kupujący ponosi odpowiedzialność za jego utratę od
momentu otrzymania towaru do dnia zapłaty całości ceny.
b/ Kupujący zobowiązany jest do oznakowania i oddzielnego przechowywania
towarów będących własnością BELOS-PLP S.A.
7. Warunki dostaw
a/ Towary dostarczane są na warunkach EX WORKS wg INCOTERMS 2000 (tzn. na
bazie loco magazyn Sprzedawcy, bez opakowania).
b/ Belos-PLP S.A. zastrzega sobie prawo do doliczenia do ceny dodatkowej kwoty
netto (+ VAT) na pokrycie zwiększonych kosztów dostaw specjalnym transportem
wymaganym przez klientów.
8. Wysyłka
a/ BELOS – PLP S.A. dołoży wszelkich starań, aby dostawa nastąpiła w
uzgodnionym terminie.
b/ Opóźnienie w dostawie z jakiejkolwiek przyczyny nie rodzi po stronie
BELOS – PLP S.A. odpowiedzialności za szkodę względem Kupującego, chyba, że
opóźnienie powstało z winy umyślnej BELOS – PLP S.A.

Strona 2 z 5

Ogólne warunki sprzedaży BELOS-PLP S.A.
c/ BELOS – PLP S.A. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane
działaniem siły wyższej, przez którą rozumie się w szczególności wojnę, pożar,
zamieszki, rozruchy, wypadki i inne wydarzenia będące poza kontrolą.
9. Straty i uszkodzenia w transporcie
Jeżeli BELOS – PLP S.A. w potwierdzeniu zamówienia zobowiązał się do
dostarczenia towaru na własny koszt, Kupujący zobowiązany jest zgłosić firmie
kurierskiej i BELOS – PLP S.A. całkowitą lub częściową utratę, braki lub
uszkodzenia w transporcie na piśmie w ciągu 5 dni od otrzymania towaru lub w
przypadku utraty przesyłki – w ciągu 5 dni od daty, w której miała zostać
dostarczona. Niewywiązanie się z powyższych zobowiązań skutkuje powstaniem po
stronie Kupującego odpowiedzialności za wszelkie straty i uszkodzenia w
transporcie.
10. Pakowanie
Wyroby są pakowane standardowo w kartony do 31 kg lub w europalety z
nadstawkami do 1 tony (ilość nadstawek zależna od wysokości załadunku).
Europalety wraz z nadstawkami są osobno fakturowane, jednocześnie istnieje
możliwość ich zwrotu na koszt Kupującego.
11. Gospodarowanie opakowaniami w Zespole Magazynów
a/ Ustala się okres przejściowy pół roku, tj. do 31.08.2020 r., na przyjmowanie palet i
nadstawek bez cech.
b/ Przyjmowane będą opakowania tylko z cechą oraz nieuszkodzone.
12. Zasady dotyczące przyjęcia zwracanych opakowań:
a/ Wymagane jest, by informacja od Kupującego o planowanym zwrocie opakowań
była przedstawiona na dzień przed dostawą.
b/ Zwrot opakowań bez awizacji oraz dokumentów jest niemożliwy do realizacji.
c/ Dostawa opakowań jest możliwa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7-14.
d/ Każda dostawa musi posiadać dokument potwierdzający ilość i rodzaj zwracanych
opakowań oraz odwoływać się do zamówień bądź WZ, za pośrednictwem, których
zostały dostarczone.
e/ Niezbędne jest takie formowanie dostawy, by rozładunek nie stanowił zagrożenia
dla pracowników rozładowujących samochód ze zwrotami.
f/ Opakowania uszkodzone nie podlegają zwrotowi, a ich koszty zostaną fakturowane
na zwracającego do 2 dni od dostawy.
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13. Specyfikacje

Belos-PLP S.A., w związku z prowadzeniem polityki badań i rozwoju,
zastrzega sobie prawo zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia.
14. Testy i inspekcje
Wszelkie testy lub kontrole określone przez Kupującego w zamówieniu będą
odbywały się w zakładach BELOS – PLP S.A.
15. Odpowiedzialność BELOS – PLP S.A.
a/ Dostarczony towar jest wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi w Polsce
przepisami, normami dotyczącymi bezpieczeństwa produktu i środowiska oraz
jakości. Dostarczony towar jest nowy i zgodny z warunkami zamówienia.
b/ BELOS – PLP S.A. nie ponosi względem Kupującego odpowiedzialności z tytułu
rękojmi za wady dostarczonego towaru.
c/ BELOS – PLP S.A. może udzielić Kupującemu gwarancji jakości zgodnie z
warunkami gwarancji określonymi w Karcie Gwarancyjnej dołączonej do Deklaracji
Zgodności.
d/ BELOS-PLP S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z umowy
lub pozaumownych, chyba, że szkoda została wyrządzona przez BELOS-PLP S.A.
umyślnie.
16. Cofnięcie zamówienia (odstąpienie od umowy)
a/ Kupujący nie może cofnąć zamówienia (odstąpić od umowy) z powodu opóźnień
w dostawie lub z jakichkolwiek innych powodów bez uprzedniego pisemnego
powiadomienia BELOS – PLP S.A. o takim zamiarze i wyznaczenia dodatkowe min.
14-dniowego terminu realizacji.
b/ W każdym przypadku Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia towaru i zapłaty za
towar uprzednio wysłany zgodnie z zamówieniem i potwierdzeniem oraz do
zapłacenia kosztów cofnięcia zamówienia wynikających z poniesionych nakładów
lub zobowiązań finansowych BELOS – PLP S.A., powstałych w związku z
rozpoczęciem procesu produkcji towarów, będących przedmiotem zamówienia,
powiększonych o karę umowną w wysokości 10% utraconego zysku.

Strona 4 z 5

Ogólne warunki sprzedaży BELOS-PLP S.A.
17. Prawo właściwe i arbitraż
a/ Umowa podlega prawu polskiemu.
b/ Wyłączone jest stosowanie Konwencji wiedeńskiej z dnia 11 kwietnia
1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
c/ Wszelkie spory wynikające z umowy będą rozpatrywane przez Sąd Arbitrażowy
przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.
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