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1. Preambuła 
 
Niniejsze Ogólne Warunki Umów i Zamówień zawieranych 
z Dostawcami (OWD) stanowią integralną część każdego/ej 
Zamówienia / Zlecenia / Umowy (dalej „Zamówienie”), o 
ile zostało to wyraźnie wskazane w jego treści, zawartego 
między Berger Bau Polska Sp. z o.o. / Berger Beton Sp. z 
o.o. / Berger Kruszywa Sp. z o.o. (dalej „Zamawiający”) a 
Dostawcą / Sprzedającym (dalej „Dostawca”). 
 
Wszelkie Ogólne Warunki,  którymi dysponuje Dostawca, 
nie mają zastosowania w realizacji Zamówienia. 
 
2. Realizacja dostaw 
 
2.1. Dostawca z każdą dostawą towarów dostarczy 
Zamawiającemu dokumenty umożliwiające jednoznaczną 
ich identyfikację, tj. dokument WZ  potwierdzający ich ilość, 
jakość oraz zgodność z warunkami określonymi w 
Zamówieniu, niezbędne atesty i certyfikaty. Przekazanie 
dokumentów wymaga pisemnego potwierdzenia (pod 
rygorem nieważności) przez upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego.  
 
2.2. Każdorazowo przedmiot dostawy powinien być 

realizowany zgodnie z treścią Zamówienia. Dostarczone 

towary winny być najwyższej jakości i zgodne z wszelkimi 

obowiązującymi polskimi przepisami oraz normami. W 

przypadku dostaw materiałów budowlanych należy 

dodatkowo przestrzegać przepisów prawa budowlanego i 

obowiązujących norm jakości. 

2.3. Dostawca zobowiązany jest do przeprowadzania 
kontroli towaru przed jego dostarczeniem Zamawiającemu 
w celu zapewnienia należytej jakości. 
 
2.4. Wskazane przez Zamawiającego miejsce wydania 
towarów jest jednocześnie miejscem dostawy i miejscem 
spełnienia świadczeń. Wszelkie niebezpieczeństwo utraty 
lub uszkodzenia towaru przechodzą na Zamawiającego z 
momentem odbioru towarów przez osobę uprawnioną do 
działania w imieniu Zamawiającego w wyznaczonym 
miejscu. Jakakolwiek wysyłka z wyłączeniem warunku EXW 
(loco Dostawca) odbywa się na ryzyko Dostawcy. W 
przypadku braku ustaleń, jako miejsce wykonania 
świadczeń uznaje się siedzibę Zamawiającego.  
 
2.5. Jeśli Dostawca dostarczy towar do miejsca innego niż  
wskazane w Zamówieniu, to Zamawiający będzie 
uprawniony do jego zwrotu lub dostarczenia do miejsca 
wskazanego w Zamówieniu na koszt i ryzyko Dostawcy. 
 
2.6. W przypadku dostaw towarów sypkich (piasek, 
kruszywa, itp.), Zamawiający ma prawo dokonywania 
okresowych kontroli ich ilości oraz wagi. W przypadku 
stwierdzenia przez Zamawiającego rozbieżności między 
deklarowaną przez Dostawcę w dokumentach 
przewozowych WZ oraz rzeczywistą ilością lub wagą 
dostarczonego towaru, Dostawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego (nie później aniżeli w trakcie 1 dnia 
roboczego) dostarczenia brakującej ilości towaru, pokrycia 
wszelkich kosztów z tym związanych oraz naprawienia 
ewentualnej szkody. W przypadku nieuzupełnienia towaru 
w w/w terminie, Zamawiający będzie uprawniony (według 
własnego uznania) do powierzania realizacji Zamówienia w 
części niezrealizowanej podmiotowi trzeciemu na koszt i 
ryzyko Dostawcy lub do odstąpienia od Zamówienia z winy 
Dostawcy. 
 
2.7. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym 
towarze w trakcie rozładunku, Zamawiający będzie 
uprawniony do odmowy jego odbioru i żądania dostarczenia 
przez Dostawcę towaru wolnego od wad w terminie 2 dni 
roboczych od dnia wadliwej dostawy. W przypadku 

niedostarczenia towaru wolnego od wad w w/w terminie, 
Zamawiający będzie uprawniony (według własnego 
uznania) do powierzania realizacji Zamówienia (w części 
niezrealizowanej) podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Dostawcy lub do odstąpienia od Zamówienia z winy 
Dostawcy. 
 
2.8. Jeśli zamówiony towar zostanie dostarczony na 
paletach, a w treści Zamówienia nie została uregulowana 
kwestia zwrotu lub kosztu palet, to przyjmuje się, że 
Zamawiający nie jest zobowiązany do ich zwrotu, a 
Dostawca nie jest uprawniony do żądania od 
Zamawiającego kosztów palet. Jeżeli Zamawiający będzie 
zobowiązany do zwrotu palet, a Zamówienie będzie 
realizowane partiami, to zwrot palet będzie realizowany w 
ramach dostawy kolejnej partii towaru  lub osobnym kursem 
na koszt Dostawcy. W przypadku zakończenia dostaw i 
braku możliwości zwrotu palet w ramach dostawy kolejnej 
partii towaru, Dostawca odbierze ostatnią partię palet na 
swój koszt. 
 
3. Terminy wykonania 
 
Dostawcę obowiązują zarówno terminy zawarte w treści 
Zamówienia, jak również terminy pośrednie zawarte w 
harmonogramie lub uzgodnione pisemnie z należycie 
umocowanym przedstawicielem Zamawiającego. Jeżeli w 
trakcie realizacji Zamówienia zmianie ulegną wiążące 
terminy dostaw, to Dostawca zostanie o tym poinformowany 
najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji 
Zamówienia lub jego partii. Do skutecznej zmiany terminów 
realizacji Zamówienia wystarczające jest powiadomienie 
Dostawcy o niezbędności rozpoczęcia, wznowienia lub 
wstrzymania realizacji Zamówienia najpóźniej na 1 dzień 
roboczy przed wymaganym działaniem. 
 
4. Kary 
 
4.1. Jeśli w treści Zamówienia nie ustalono inaczej, to 
Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w 
wysokości: 

a) 1,0% wartości Zamówienia brutto za każdy dzień 
kalendarzowy opóźnienia w wykonaniu przedmiotu 
Zamówienia w stosunku do przyjętego harmonogramu 
lub terminów, 

b) 1,0% wartości Zamówienia brutto za każdy dzień 
kalendarzowy  opóźnienia w usuwaniu wad i usterek w 
przedmiocie Zamówienia. 

 
4.2. Zamawiającemu przysługuje z tytułu odstąpienia od 
Zamówienia z winy Dostawcy lub z tytułu odstąpienia od 
Zamówienia przez Dostawcę bez winy Zamawiającego kara 
w wysokości 10% wartości Zamówienia brutto. 
 
4.3. Dostawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich 
zobowiązań, którymi zostanie obciążony Zamawiający, w 
szczególności kar pieniężnych i innych roszczeń 
powstałych wskutek nieprzestrzegania przepisów bhp, 
ochrony środowiska, p.poż przez Dostawcę lub osoby lub 
podmioty, którymi się posługuje. 
 
4.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania na 
zasadach ogólnych k.c. odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość kar do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody.  
 
4.5. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z 
bieżących płatności Dostawcy. 
 
5. Wynagrodzenie i rozliczenie dostaw 
 
5.1. Wynagrodzenie przysługuje Dostawcy wyłącznie za 
prawidłową realizację Zamówienia. Za niezrealizowaną 
część Zamówienia wynagrodzenie się nie należy. 
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5.2. Ceny towarów zawarte w Zamówieniu są cenami 
stałymi i obowiązują dla całego okresu dostaw wskazanego 
w treści Zamówienia lub do momentu wyczerpania ilości 
zamówionych towarów. W przypadku zmiany zakresu 
dostaw w trakcie realizacji Zamówienia, obowiązujące są 
ceny zawarte w Zamówieniu. W przypadku zmniejszenia 
zakresu Zamówienia, Dostawcy należy się wynagrodzenie 
wyłącznie za zrealizowaną część Zamówienia. 
Zmniejszenie zakresu Zamówienia nie uprawnia Dostawcy 
do żądania jakichkolwiek roszczeń względem 
Zamawiającego, w tym m.in. odszkodowania, bądź 
wypełnienia w całości warunków Zamówienia. 
 
5.3. Płatności za realizację Zamówienia będą następowały 
na podstawie faktur wystawianych przez Dostawcę na 
podstawie pisemnego potwierdzenia (pod rygorem 
nieważności) odbioru towaru przez upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego. 
 
6. Warunki płatności 
 
6.1. Jeżeli uzgodniony termin zapłaty wynagrodzenie  przy 
użycia skonta będzie przypadać na innych dzień aniżeli 
poniedziałek, to płatność zostanie wykonywana w 
najbliższy poniedziałek po upływie okresu skonta. 
 
6.2. Termin zapłaty  wynagrodzenia rozpoczyna swój bieg 
od dnia skutecznego doręczenia Zamawiającemu  
prawidłowo wystawionej faktury. Jako dzień zapłaty 
przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 
 
6.3. Uzgodnione ceny obejmują odsetki ustawowe za okres 
począwszy od dnia wymagalności zobowiązania do dnia 
zapłaty. 
 
7. Odstąpienie od Zamówienia 
 
7.1. W przypadku, jeśli Dostawca  opóźnia się z 
rozpoczęciem, realizacją lub zakończeniem dostaw 
będących przedmiotem Zamówienia tak dalece, że nie jest 
prawdopodobne, że zdoła je ukończyć w terminie lub też 
przerywa realizację dostaw z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego, Zamawiający może bez wyznaczenia 
terminu dodatkowego od Zamówienia odstąpić jeszcze 
przed upływem terminu zakończenia jego realizacji lub 
powierzyć, bez uprzedniego upoważnienia sądu, 
ukończenia przedmiotu Zamówienia podmiotom trzecim na 
koszt i ryzyko Dostawcy. 
 
7.2. Jeżeli Dostawca wykonuje dostawy będące 
przedmiotem zlecenia w sposób wadliwy lub sprzeczny z 
Zamówieniem, wówczas Zamawiający może wezwać 
Dostawcę do zmiany sposobu wykonania Zamówienia i 
wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, a po jego 
bezskutecznym upływie od Zamówienia odstąpić lub 
powierzyć, bez uprzedniego upoważnienia sądu, 
ukończenia przedmiotu Zamówienia podmiotom trzecim na 
koszt i ryzyko Dostawcy.  
 
7.3. Zamawiający może odstąpić od Zamówienia, jeżeli 
przeciwko Dostawcy wszczęte zostało postępowanie 
egzekucyjne zagrażające wykonaniu Zamówienia, złożony 
został wniosek o ogłoszenie upadłości lub oświadczenie o 
wszczęciu postępowania naprawczego.  
 
7.4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od 
Zamówienia także w wypadku odstąpienia przez Inwestora 
danego kontraktu od umowy z Zamawiającym.  
 
7.5. W wypadku odstąpienia od Zamówienia lub 
powierzenia jego wykonania podmiotowi trzeciemu, Strony 
dokonają protokolarnej inwentaryzacji dostaw w toku oraz 
ustalą ich wartość. W przypadku, gdy Dostawca nie 
przystąpi do sporządzenia protokołu, Zamawiający jest 

uprawniony do sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego 
jednostronnie. Dostawcy przysługuje prawo do 
wynagrodzenia jedynie za dostawy zrealizowane do dnia 
odstąpienia od Zamówienia lub powierzenia jego 
wykonania osobie trzeciej.   
 
7.6. Oświadczenie o odstąpieniu od Zamówienia lub 
powierzeniu wykonania prac podmiotowi trzeciemu winno 
nastąpić w każdym przypadku w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. Powyższe oświadczenie należy 
doręczyć drugiej Stronie listem poleconym lub osobiście za 
potwierdzeniem odbioru. 
 
7.7. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od 
Zamówienia lub jego części może zostać złożone w terminie 
do 30 dni od pisemnego poinformowania Strony o 
okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 
 
8. Procedura reklamacyjna, gwarancja i rękojmia 
 
8.1. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi 
na przedmiot Zamówienia na okres 24 miesięcy, chyba, że 
w treści Zamówienia ustalono odmiennie. Dokument 
Zamówienia stanowi zarazem dokument gwarancyjny. 
Okres obowiązywania gwarancji i rękojmi rozpoczyna swój 
bieg od daty zakończenia realizacji całości Zamówienia. 
 
8.2. Dostawca odpowiada za jakość dostarczonego przez 
siebie towaru 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 
odbioru wadliwego towaru z miejsca dostawy i dostawy na 
własny koszt i ryzyko nowego towaru wolnego od wad. 
 
8.3. Dostawca jest zobowiązany do usuwania wad i usterek 
w okresie gwarancji i rękojmi na wezwanie Zamawiającego 
w terminie przez niego wyznaczonym. Dostawca w ramach 
procedury reklamacyjnej samodzielnie oraz na własny koszt 
naprawi wadliwy towar lub wymieni go na wolny od wad. 
Dostawcę obciążają wszelkie koszty związane z naprawą  
lub wymianą towaru, w tym m.in. koszty  demontażu, 
ponownego montażu, koszty podróży i zakwaterowania 
pracowników. Towary, które zostaną wymienione na nowe 
wolne od wad, będą postawione do dyspozycji 
Zamawiającego.  
 
8.4. Jeżeli reklamacja jakościowa towaru nie zostanie 
uznana przez Dostawcę, Zamawiający będzie uprawniony 
do powierzenia badań towaru samodzielnie wybranemu 
niezależnemu laboratorium zewnętrznemu, którego wyniki 
będą obowiązujące i ostateczne. Jeżeli wyniki badań 
wykonanych przez laboratorium zewnętrzne potwierdzą 
wadę towaru, Dostawca poniesie koszty takich badań. 
 
8.5. Niezgłoszenie roszczeń z tytułu wad towaru w 
momencie odbioru nie uniemożliwia ich późniejszego 
zgłoszenia, jeżeli wady istniały w chwili przejścia 
niebezpieczeństwa na Zamawiającego lub wynikły z 
przyczyny tkwiącej w dostarczonym towarze. 
 
8.6. W przypadku opóźnienia Dostawcy w usuwaniu wad i 
usterek przedmiotu Zamówienia lub odmowy ich usunięcia, 
Zamawiający ma prawo po uprzednim wezwaniu Dostawcy 
i wyznaczeniu dodatkowego terminu, do usunięcia wad i 
usterek we własnym zakresie lub przy pomocy podmiotu 
trzeciego na koszt i ryzyko Dostawcy. 
 
8.7. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi i 
gwarancji ulegają przedłużeniu o okres usuwania 
zgłoszonej wady lub usterki, licząc od dnia zgłoszenia wady 
lub usterki przez Zamawiającego do dnia zgłoszenia przez 
Dostawcę zakończenia usuwania wady lub usterki lub 
biegną na nowo od chwili jej usunięcia. 
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8.8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z rękojmi 
niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji jakości. 
 
8.9. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze końcowym 
wad i usterek przedmiotu Zamówienia, okres rękojmi i 
gwarancji rozpoczyna się następnego dnia po usunięciu 
przez Dostawcę stwierdzonych wad i usterek. 
 
8.10. Wszelkie gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe / 
kaucje / kwoty zatrzymane utworzone tytułem należytego 
wykonania Zamówienia lub należytego usunięcia wad i 
usterek, zostaną zwrócone Dostawcy odpowiednio po 
bezusterkowym zrealizowaniu Zamówienia oraz po upływie 
okresu rękojmi i gwarancji,  na wniosek Dostawcy w 
terminie 30 dni od daty wpływu wniosku, w kolejny 
poniedziałek. 
 
9. Ubezpieczenie 
 
Dostawca zobowiązany jest do posiadana odpowiedniego 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za straty 
indywidualne, rzeczowe i majątkowe w zakresie 
umożliwiającym pokrycie szkód, jakie mogą powstać w 
związku z wykonywaniem Zamówienia przez cały okres 
jego realizacji. Dostawca zobowiązany jest na żądanie 
Zamawiającego przedłożyć dowody zawarcia 
ubezpieczenia i terminowego płacenia składek 
ubezpieczeniowych. 
 
10. Własność intelektualna 
 
Przekazane przez Zamawiającego rysunki, plany oraz inne 
dokumenty techniczne pozostają wyłączną własnością 
Zamawiającego i nie mogą być bez pisemnego zezwolenia 
Zamawiającego powielane ani używane w innym niż 
przeznaczono celu ani udostępniane osobom trzecim.  
 
11. Naruszenie patentu i innych praw osób trzecich 
 
Dostawca gwarantuje, że nie istnieją żadne obowiązujące 
patenty, autorskie prawa majątkowe lub osobiste ani inne 
prawa pokrewne osób trzecich, które mogłyby być 
naruszone przez Zamawiającego na skutek korzystania lub 
rozporządzania przedmiotem Zamówienia. Dostawca 
zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z 
odpowiedzialności w przypadku przedstawienia 
Zamawiającemu jakichkolwiek roszczeń przez osoby 
trzecie w związku z naruszeniem w/w praw oraz do zwrotu 
wszelkich ewentualnych kosztów (w tym za obsługę 
prawną) i odszkodowań zasądzonych na niekorzyść 
Zamawiającego. 
 
12. Cesja i potrącenie 
 
12.1. Dostawca nie może bez pisemnej zgody 
Zamawiającego (pod rygorem nieważności) bezpłatnie lub 
odpłatnie przenosić praw i obowiązków z Zamówienia na 
osoby trzecie. 
 
12.2. Dostawca nie jest uprawniony do jednostronnego 
potrącenia swoich wierzytelności z wierzytelnościami 
Zamawiającego bez uzyskania uprzedniej pisemnej jego 
zgody (pod rygorem nieważności). 
. 
13. Postanowienia końcowe 
 
13.1. Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a 
Dostawcą będzie prowadzona w języku polskim. Przyjmuje 
się za wiążącą dla Stron korespondencję (z wyłączeniem 
zmian treści Zamówienia) dostarczoną drogą elektroniczną 
na adresy e-mail wskazane w Zamówieniu. Na żądanie 
jednej ze Stron, korespondencja ta powinna zostać 
potwierdzona na piśmie. 
 

13.2. Obie Strony Zamówienia zobowiązują się do 
ugodowego rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z 
realizacji Zamówienia. Gdyby ugodowe rozstrzygnięcie 
sporu nie zostało osiągnięte w terminie jednego miesiąca 
od dnia, w którym jedna ze Stron zwróciła się o podjęcie 
ugodowego rozstrzygnięcia sporu, wówczas każda ze Stron 
ma prawo zwrócić się o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu 
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
  
13.3. Wszystkie zawarte Zamówienia podlegają prawu 
polskiemu. 
 
13.4. W przypadku nieważności jakichkolwiek postanowień 
Zamówienia, Strony zobowiązują się do zastąpienia ich 
takimi postanowieniami, które oddają ducha i pierwotne 
intencje Stron odnośnie postanowienia, które okazało się 
nieważne. 
 
13.5. Wszelkie zmiany treści Zamówienia oraz niniejszych 
OWD wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


