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Preambuła 
 
Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów obowiązują we wszystkich 
spółkach grupy BERGER w Polsce (dalej „Zamawiający”) i są 
integralną część każdej/ego Umowy / Zamówienia / Zlecenia. 
Wszelkie nawiązanie do ofert lub propozycji Dostawcy, zarówno 
wiążących jak i niewiążących, nie oznaczają przyjęcia żadnych 
warunków i zastrzeżeń w tych dokumentach, jeżeli ich akceptacja 
nie została jasno wyrażona w Umowie / Zamówieniu / Zleceniu. 
 
1. Podstawa udzielenia zlecenia 
Otrzymana/e Umowa / Zamówienie / Zlecenie oparta/e jest 
wyłącznie na niniejszych warunkach zakupów. Wszelkie inne 
warunki zakupów tracą w tym przypadku swą ważność. Dla 
Zamówień / Zleceń na dostawę materiałów budowlanych 
obowiązują dodatkowo normy i przepisy prawne wydane 
specjalnie dla danego typu wyrobu. 
Obowiązujące są tylko Umowy / Zamówienia / Zlecenia składane 
w formie pisemnej mailem lub faksem. 
 
2. Ceny 
Umówione ceny są cenami stałymi, uwzględniając jednocześnie 
dostawę we wskazane przez Zamawiającego miejsce oraz 
dodatkowe koszty ubezpieczenia, bądź opakowania i jego zwrotu. 
Ustalone ceny obowiązują dla całego okresu umowy dostawy. W 
przypadku zmiany zakresu dostawy, ceny zawarte w Umowie / 
Zamówieniu / Zleceniu pozostają wiążące. W przypadku 
zmniejszenia wartości Umowy / Zamówienia / Zlecenia nie 
przysługuje prawo do żądania odszkodowania, bądź wypełnienia 
w całości warunków umownych. 
 
3. Wysyłka, przechodzenie ryzyka dostaw 
Wyznaczone przez nas miejsce wydania towarów jest 
jednocześnie miejscem dostawy i miejscem spełnienia 
świadczeń. Wszelkie korzyści i ciężary oraz niebezpieczeństwo 
utraty bądź uszkodzenia towaru przechodzą na nas z momentem 
odbioru towarów przez osobę uprawnioną do działania w imieniu 
Zamawiającego w wyznaczonym miejscu. Odnosi się to również 
do warunku dostawy „loco budowa”. Jakakolwiek wysyłka z 
wyłączeniem warunku EXW odbywa się na ryzyko Dostawcy. W 
przypadku braku ustaleń jako miejsce wykonania świadczeń 
uznaje się siedzibę Zamawiającego. Miejscem wykonania 
płatności jest siedziba Zamawiającego. 
 
4. Przesyłka 
Każda dostawa powinna być potwierdzona stosownym dowodem 
dostawy, uwzględniając rodzaj, ilość oraz wagę materiałów w 
rozbiciu na poszczególne rodzaje. Dla dostaw zrealizowanych 
bez uwzględnienia powyższych postanowień obowiązują nasze 
wewnętrzne wyliczenia sporządzone wg ilości oraz wagi 
dostarczonego materiału. Zrealizowana przez Dostawcę 
przesyłka materiałów zostanie przyjęta z momentem jej 
pisemnego potwierdzenia przez odpowiedzialną jednostkę 
przyjmującą daną dostawę. W przypadku powstania jakichkolwiek 
kosztów dodatkowych związanych z nienależycie zrealizowaną 
przesyłką obciążają one Dostawcę. Przesyłka każdorazowo 
realizowana jest na ryzyko Dostawcy. Wszelkie postanowienia 
dot. zachowania własności dla dostarczonych materiałów przez 
Dostawcę do momentu pełnej zapłaty oraz postanowienia o 
zabezpieczeniu prawnym wobec nich są nieważne. Za 
niezwłoczny po dostawie rozładunek w wskazanym przez 
Zamawiacącego miejscu odpowiada Dostawca, koszty 
rozładunku obciążaj ą Dostawcę. W przypadku rozładunku towaru 
przez pracowników Zamawiającego Zamawiający nie ponosi 
żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę towaru i ma 
prawo obciążyć kosztami rozładunku Dostawcę. W przypadku 
uzgodnienia warunku dostawy EXW Dostawca zobowiązany jest 
na jego koszt do niezwłocznego zaladunku środku 
transportowego Zamawiającego. Koszty ewentualnego postoju 
zawinnionego przez Dostawcę obciążają Dostawcę. Zamawiający 
upoważniony jest do potrącenia swoich wierzytelności z 
wynagrodzenia Dostawcy. 
Kupujący dodatkowo jest uprawniony dochodzić odszkodowania z 
tytułu nienależytej realizacji umowy przez Dostawcę na zasadach 
ogólnych określonych w polskim prawie powszechnym. 
 
 

 
5. Opóźnienie dostaw 
Umówiony termin dostawy jest istotnym składnikiem Umowy / 
Zamówienia / Zlecenia. W przypadku przekroczenia przez 
Dostawcę umówionego terminu na realizację dostawy 
Zamawiający może obciążyć Dostawcę karą umowną w 
wysokości 0,5% wartości brutto Umowy / Zamówienia / Zlecenia 
za każdy dzień opóżnienia. Termin na realizację dostawy uznaje 
się za wiążąco ustalony, jeśli zamówienie zostało składane w 
formie pisemnej mailem lub faksem z 3-dniowym wyprzedzeniem. 
Powtarzające się opóźnienie w przypadku zleceń częściowych 
uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy. W 
przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający może żądać 
odszkodowanie w wysokości 10% wartości brutto Umowy / 
Zamówienia / Zlecenia. 
W przypadku, gdy wypełnienie warunków umowy z powodu 
przekroczenia przez Dostawcę ustalonego wcześniej terminu jej 
realizacji przestało przedstawiać dla Zamawiającego jakiekolwiek 
korzyści nie ma on obowiązku wyznaczania dodatkowego 
terminu. Żądanie zapłaty odszkodowania przysługuje 
Zamawiającemu również w przypadku, gdy pomimo 
przekroczenia przez Dostawcę ustalonego terminu dostawy 
przyjmie on zamówiony towar. 
 
6. Wadliwa dostawa 
I.  Dostawca odpowiada za jakość dostarczanych przez siebie 

materiałów i zapewnia, że przedmiot dostawy jest wolny od 
wad, które powodowałyby pomniejszenie jego wartości oraz 
przydatności do użytku, do którego został przewidziany. W 
przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym towarze, 
Dostawca zobowiązany jest do zwrotnego przyjęcia wadliwej 
rzeczy i dostawy na własny koszt i na pierwsze nasze 
żądanie jest zobowiązany dostarczyć nowy towar, o 
właściwościach i stanie odpowiadającym umówionej jakości. 

II. Niezgłoszenie roszczeń z tytułu wad towaru w momencie 
odbioru nie będzie uniemożliwiać ich poźniejszego 
zgłoszenia, jeżeli wady te ujawniły się dopiero po 
przeprowadzeniu odbioru lub zostały przez Dostawcę 
podstępnie zatajone. 

III. Dostawca zobowiązany jest do przeprowadzania kontroli 
 wyjściowej materiałów w celu zapewnienia należytej jakości. 
IV. Obowiązek Zamawiającego do kontroli wejściowej 

dostarczanych materiałów ograniczony jest do sprawdzenia 
dostarczanej ilości materiału wg załączonych dokumentów 
dostawy oraz ewidentnych wad transportowych. Na 
podstawie wykonania powyższych czynności Zamawiającemu 
przysługuje prawo do złożenia stosownej reklamacji u 
Dostawcy. 

 
7. Gwarancja 
Dostawca gwarantuje, że towar dostarczony w ramach realizacji 
umowy lub zlecenia będzie zgodny ze specyfikacją, rysunkami i 
wszelkimi innymi wymogami umowy lub zlecenia oraz że będzie 
nowy, nieużywany, dobrej jakości, odpowiedni i nadający się do 
jego przewidywanego w umowie lub w zleceniu zastosowania, 
właściwie zaprojektowany, wykonany odpowiednio i z właściwego 
materiału, wolny od wad i usterek, oraz że zadowalająco spełni 
wymagania techniczne określone w umowie lub w zleceniu. 
Dostawca gwarantuje, że towar zostanie wykonany oraz, jeżeli 
wynika to z Umowy / Zamówienia / Zlecenia, zostanie 
zamontowany/zainstalowany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawnymi, przepisami BHP i ppoż, Polskimi Normami i 
przepisami UDT oraz normami obowiązującymi w UE. Jeżeli nie 
stwierdzono inaczej w umowie lub w zleceniu, gwarancja będzie 
ważna przez okres 60 miesięcy od momentu odbioru przez 
Zamawiającego lub w przypadku dostawy towaru i usługi - 
protokołu uruchomienia i/lub zainstalowania towaru. 
Zamawiający dokona reklamacji towaru niezwłocznie po 
stwierdzeniu zaistnienia wady towaru. W terminie 2 dni od 
otrzymania informacji o wadach, Dostawca jest zobowiązany 
poinformować Zamawiającego o środkach podjętych lub 
środkach, które mają być podjęte, jak również o czasie 
potrzebnym na usunięcie wady. Zgodnie z postanowieniami 
niniejszego punktu, Dostawca na własny koszt, wliczając koszty 
demontażu i ponownego montażu, koszty podróży i 
zakwaterowania specjalistów Dostawcy, jest zobowiązany 
dokonać niezwłocznej naprawy lub wymiany towaru lub jego 
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uszkodzonych części. Pozycje, które były wymienione lub które 
mają być wymienione przez Dostawcę, będą postawione do jego 
dyspozycji w magazynie Zamawiającego lub w innym wskazanym 
przez Zamawiającego miejscu. Jeżeli przed podjęciem przez 
Dostawcę działania celem naprawy lub wymiany konieczna jest 
inspekcja Dostawcy, Dostawca jest zobowiązany przeprowadzić 
ją na własny koszt w najkrótszym możliwym czasie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania reklamacji i po 
poinformowaniu Zamawiającego. 
Jeżeli reklamacja jakościowa towaru złożona przez 
Zamawiającego nie zostanie uznana przez Dostawcę, wówczas 
rezultaty badań towaru przeprowadzonych przez niezależne 
laboratorium, wybrane przez obie Strony, będą obowiązujące i 
ostateczne. Zamawiający poniesie koszty takich badań tylko 
wówczas, jeśli jego reklamacja okaże się nieuzasadniona. 
Zamawiający ma także prawo do przeprowadzenia naprawy i 
wymiany części we własnym zakresie lub przy pomocy innego 
podmiotu, jeśli naprawy są drobne lub konieczne w celu 
uniknięcia dalszych szkód lub też muszą być przeprowadzone 
niezwłocznie z innego ważnego powodu. Warunkiem 
zastosowania postanowienia zdania poprzedniego jest uprzednie 
powiadomienie Dostawcy. Jeżeli Dostawca, będąc 
poinformowanym o zaistnieniu wady, nie podejmie niezwłocznych 
kroków celem jej usunięcia w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, Zamawiający ma prawo przedsięwziąć wszelkie 
konieczne działania celem usunięcia uszkodzenia na koszt i 
ryzyko Dostawcy. Nie zwolni to jednak Dostawcy z jego 
umownych zobowiązań. Gwarancja Dostawcy na towar lub jego 
część, która została naprawiona lub wymieniona zgodnie z 
niniejszym punktem, ulega przedłużeniu o dalsze 60 miesięcy 
liczone od daty naprawy lub wymiany. Gwarancja nie wyłącza 
uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub 
prawne towaru lub towaru i usługi. 
 
8. Fakturowanie dostaw 
Dostawca jest zobowiązany dostarczyć prawidłowo wystawioną 
fakturę VAT wraz z wymaganymi załącznikami (np. atesty, 
deklaracje, dowody dostawy, itd.) z podaniem pełnych danych 
Dostawcy, Zamawiającego, jednostki kosztowej, miejsca dostawy, 
daty dostawy oraz numeru Umowy / Zamówienia / Zlecenia. 
Faktury należy przesyłać w dwóch egzemplarzach (oryginał i 
kopia). 
 
9. Płatności 
I. Jeżeli nie zostało ustalone inaczej, płatności wynikające z 

faktury zostają dokonane na rachunek bankowy Dostawcy w 
kolejny poniedziałek po upływie 60 dni od daty wpływu 
prawidłowo wystawionej faktury do biura Zamawiającego. 
Jako dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. Z powodów technicznych 
przelewy są realizowane raz w tygodniu w każdy 
poniedziałek. Zamawiający uprawniony będzie do dokonania 
płatności w terminie 14 dni od otrzymania faktury przy 
zastosowaniu skonta w wysokości 3 % wartości zapłaty. W 
przypadku dokonania zapłaty ze skontem Dostawca 
zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej 
uwzględniającej skonto. 

II. W przypadku nadpłaty Dostawca zobowiązany jest do 
 zwrotu nadpłaconej należności w terminie 7 dni. 
III. Zamawiający dokonuje przelewu należności za zakupione 

towary w każdy poniedziałek tygodnia. W przypadku, kiedy 
termin płatności przypada na inny dzień tygodnia, 
Zamawiający bez żadnych konsekwencji dokonuje zapłaty w 
wyżej podanym terminie. 

IV. W przypadku dostarczenia faktury bez podpisanego protokołu 
odbioru / dowodu dostawy / dokumentu potwierdzającego 
wykonania dostawy / usługi lub błędnie wystawionej faktury 
Zamawiający ma prawo wstrzymać bez konsekwencji dla 
niego płatność faktury do czasu uzupełnienia brakującej 
części lub dostarczania faktury korygującej i od tej daty 
będzie ponownie liczony termin zapłaty. 

V. Uzgodnione ceny obejmują odsetki ustawowe za okres 
począwszy od 31 dnia po spełnieniu świadczenia 
niepieniężnego i doręczeniu faktury do dnia zapłaty. 

 
10. Cesja 

Bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod 
rygorem nieważności, Dostawca nie może bezpłatnie lub 
odpłatnie przenosić praw i obowiązków z Umowy / Zamówienia / 
Zlecenia na osoby trzecie. 
 
11. Potrącenie 
Dostawca nie jest uprawniony do jednostronnego potrącenia 
swoich wierzytelności z wierzytelnościami Zamawiającego bez 
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod 
rygorem nieważności. 
 
12. Własność intelektualna 
Przekazane przez nas rysunki, plany oraz inne dokumenty 
techniczne pozostają naszą wyłączną własnością i nie mogą być 
bez pozwolenia powielane ani używane w innym niż 
przeznaczono celu ani udostępniane osobom trzecim. Po 
wykonaniu zlecenia należy je bezpłatnie do nas dostarczyć. 
 
13. Naruszenie patentu i innych praw osób trzecich 
Dostawca gwarantuje, że nie istnieją żadne obowiązujące patenty 
lub inne prawa pokrewne osób trzecich, które mogłyby być 
naruszone przez Zamawiającego na skutek korzystania lub 
rozporządzania nabytym towarem. Dostawca zobowiązuje się do 
zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności w przypadku 
przedstawienia Zamawiającemu jakichkolwiek zarzutów luz 
zastrzeżeń osób trzecich w związku z naruszeniem w/w praw 
oraz do zapłaty wszelkich ewentualnych kosztów (w tym za 
obsługę prawną) i odszkodowań zasądzonych na niekorzyść 
Zamawiającego. 
 
14. Prawo własności 
Dostawca gwarantuje, że towar jest wyłącznie jego własnością. 
Prawo własności przechodzi w momencie odbioru towaru na 
Zamawiającego. 
 
15. Poufność 
Dostawca zobowiązany jest do traktowania naszych zamówień i 
wszelkich z nimi związanych szczegółów technicznych i 
handlowych jako tajemnicy handlowej. Nieuprawnione 
przekazanie informacji osobom trzecim skutkuje 
odpowiedzialnością odszkodowawczą za straty poniesione z tego 
tytułu. 
 
16. Upadłość 
Ogłoszenie postępowania upadłościowego albo występujące 
zagrożenie jego ogłoszenia wobec Dostawcy uprawnia 
Zamawiającego do odstąpienia od Umowy i obciążenie Dostawcy 
wszelkimi odszkodowaniami z tego tytułu w szczególności karą 
umowną w wyso kości 10% wartości brutto Umowy /Zamówienia / 
Zlecenia. 
 
17. Sąd właściwy i obowiązujące prawo 
Za Sąd właściwy uznaje się Sąd we Wrocławiu. 
Obowiązującym prawem w przypadku niniejszych Warunków 
Zakupów jest prawo polskie. 
 
18. Skuteczność prawna 
W przypadku nieskuteczności jednego z postanowień niniejszych 
warunków zakupu nie ma to wpływu na pozostałą ich część. 


