Ogólne warunki sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami
w Jurga sp. z o.o.
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej także: OWS) określają zasady zawierania umów
sprzedaży towarów i usług oferowanych przez spółkę JURGA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Śremie (63-100) Krzyżanowo 33,
NIP: 7851802364, REGON: 365585271 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Poznań
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000640394 (zwaną dalej Sprzedającym lub Jurga).
2. Postanowienia OWS stanowią integralną część każdej umowy handlowej zawieranej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez Sprzedającego z Kupującym
prowadzącym działalność gospodarczą (dalej także: „Kupujący” lub „Klient”).
3. OWS wiąże Kupującego z chwilą złożenia zamówienia lub z chwilą zawarcia umowy
handlowej lub innej umowy dotyczącej sprzedaży towarów produkowanych lub
dystrybuowanych przez Sprzedającego, w tym w szczególności wyrobów budowlanych.
Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedającym przyjęcie
OWS przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych
zamówień i umów sprzedaży.
4. Osobami upoważnionymi do składania zamówień w imieniu Kupującego są osoby
przedstawione w umowie handlowej jako osoby umocowane do reprezentowania
Kupującego lub pełnomocnicy legitymujący się stosownym pełnomocnictwem.
§ 2. Oferty; Ceny
1. Wszelkie ceny i informacje handlowe zawarte w materiałach reklamowych
i informacyjnych Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
oraz innych właściwych przepisów ani nie zawierają postanowień umownych.
Sprzedający jest związany tylko i wyłącznie postanowieniami zaakceptowanych przez
Sprzedającego pisemnych lub elektronicznych zamówień Kupującego.
2. Sprzedający jest zobowiązany do potwierdzania otrzymania zamówienia Kupującego
i wskazania ceny towarów i dostawy, w terminie 48 godzin od dnia jego otrzymania
za pośrednictwem wiadomości elektronicznej lub pisemnie. W przypadku braku
potwierdzenia otrzymania zamówienia w terminie o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, Strony uznawać będą zamówienie za niezaakceptowane.
3. Wszelkie obciążenia publicznoprawne, związane z wykonywaniem zlecenia lub umowy,
w szczególności opłaty i podatki obciążają Kupującego.
§ 3. Warunki dostawy; potwierdzenie odbioru
1. Jeżeli Strony w odrębnej pisemnej umowie nie postanowią inaczej, termin wykonania
dostawy jest oszacowany w przybliżeniu i nie wiąże Sprzedającego.
2. W przypadku opóźnienia dostawy na skutek działania siły wyższej, a w szczególności
okoliczności takich jak strajk, pożar, powódź, awaria maszyn, wewnętrzne trudności
organizacyjne, przerwy w dostawach, wszelkiego rodzaju katastrofy i klęski żywiołowe
jak również w przypadku wystąpienia wszelkich innych okoliczności, które utrudniają
lub opóźniają dostawę zastosowanie znajdują przepisy § 10 Ogólnych Warunków Umów.
3. Dodatkowe koszty wynikłe na skutek zaakceptowania na życzenie Kupującego przez
Sprzedającego, krótszego niż standardowy terminu dostawy obciążają Klienta.
4. Jeżeli Strony na piśmie nie uzgodniły inaczej, wszelkie koszty transportu, spedycji,
załadunku i rozładunku towarów obciążają Kupującego. Koszty wskazane w zdaniu
poprzedzającym obciążają Kupującego, również w przypadku działań podjętych przez
Sprzedającego bez zlecenia Kupującego, wykonywania transportu własnymi środkami
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Sprzedającego oraz przy pomocy pracowników, współpracowników lub osób
działających na zlecenie Sprzedającego.
Każda dostawa towarów odbywa się na odpowiedzialność i ryzyko Kupującego, nawet w
przypadku wysyłki towarów na koszt nadawcy.
W przypadku dostawy towaru przez Sprzedającego i ustalenia przez osoby dokonujące
dostawy, że Klient jest nieobecny we wskazanym w zamówieniu miejscu odbioru
sporządzony i podpisany przez osobę dostarczającą dowód dostawy zawierający datę i
godzinę dostawy jest równoznaczny z pokwitowaniem odbioru towarów bez zastrzeżeń
przez Klienta.
W przypadku odmowy przyjęcia prawidłowo dostarczonych i nieuszkodzonych towarów
przez Klienta, wszelkie koszty z tego wynikłe, w szczególności koszty transportu,
magazynowania obciążają Kupującego.

§ 4. Przeniesienie własności i ryzyko
1. Sprzedający zastrzega sobie własność dostarczonych towarów do czasu pełnej zapłaty
ceny oraz pozostałych zobowiązań finansowych wobec niego przez Kupującego,
włączając w to zobowiązania pieniężne wynikłe z innych transakcji pomiędzy
Sprzedającym a Kupującym. W takim wypadku Sprzedający ma prawo wstrzymać się z
wydaniem towaru Klientowi.
2. Kupujący składając zamówienie przyjmuje i akceptuje wskazane w ustępie
poprzedzającym zastrzeżenie własności towarów.
3. Kupujący jest obowiązany podjąć wszelkie możliwe działania w celu zabezpieczenia
towarów przed utratą, zniszczeniem lub pogorszeniem, które stosownie do zapisów
niniejszego paragrafu nie mogą być przez niego używane.
4. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia zamówionych towarów przechodzi na
Klienta z chwilą akceptacji zamówienia przez Sprzedającego. Ryzyko pogorszenia, utraty
lub uszkodzenia towarów podczas ich przechowywania i magazynowania w okresie
oczekiwania na dostawę lub odbiór ponosi Klient.
§ 5. Odbiór towaru
1. Klient jest obowiązany sprawdzić dostarczone towary niezwłocznie po ich otrzymaniu
oraz podpisać protokół odbioru towarów. Podpisując protokół bez zastrzeżeń, Klient
stwierdza, iż dostarczono towar należytej jakości i w zamówionej ilości. Widoczne
uszkodzenia powinny być wyraźnie wymienione w protokole. Opakowanie towarów nie
stanowi przeszkody do ich odbioru, w takich wypadkach dokonuje się odbioru na
podstawie sprawdzenia co najmniej kilku losowo wybranych partii towarów.
2. Jurga nie jest odpowiedzialna za szkody wynikłe z nieprawidłowego składowania,
transportu, dokonywania przeróbek lub jego nieprawidłowego użycia przez Klienta lub
osobę trzecią, za które Jurga nie ponosi odpowiedzialności.
§ 6. Terminy płatności
1. Jeżeli w formie pisemnej nie uzgodniono inaczej, faktura VAT wystawiona Klientowi z
tytułu sprzedaży towarów jest płatna na wskazany w niej rachunek bankowy w terminie
14 dni od dnia jej wystawienia.
2. Datą zapłaty jest data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. W przypadku
opóźnienia w zapłacie Sprzedający jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych
według aktualnie obowiązującej stawki.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo w trakcie wykonywania umowy lub przed jej
zawarciem do żądania udzielenia przez Klienta odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty
ceny. Wszelkie koszty ustanawiania zabezpieczeń ponosi Klient.

§ 7. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje Kupujący powinien zgłosić Sprzedającemu niezwłocznie po
otrzymaniu towarów, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym, w formie
pisemnej (faks, poczta elektroniczna).
2. Kupujący powinien bezwzględnie wpisać na dokumentach WZ lub/i liście przewozowym
odpowiednie uwagi odnośnie niezgodności w ilości towaru zamówionego i
dostarczonego (reklamacje ilościowe) lub rodzaju uszkodzeń towaru (reklamacje
jakościowe) oraz sporządzić protokół reklamacyjny. Protokół reklamacyjny powinien
zawierać: datę dostawy, numer WZ, dane przewoźnika (imię i nazwisko kierowcy, numer
dowodu osobistego kierowcy, numer rejestracyjny samochodu i naczepy, czytelny podpis
kierowcy), nazwę i ilość reklamowanego towaru, opis niezgodności lub uszkodzeń. W
przypadku reklamacji jakościowej Kupujący zobowiązany jest do przesłania, oprócz
dokumentów WZ i protokołu reklamacyjnego, również zdjęć potwierdzających stopień
uszkodzeń towarów.
3. Brak zgłoszenia reklamacji w terminie określonym w punkcie 1 powyżej powoduje utratę
przez Kupującego prawa do reklamacji. Natomiast brak określonych w punkcie 2
dokumentów i zapisów może być powodem odmowy uwzględnienia reklamacji.
4. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący zobowiązany jest do
zabezpieczenia towarów reklamowanych wraz z pełną dokumentacją zakupu oraz
etykietą zawierającą informację o numerze serii i datą produkcji do czasu ich oględzin
przez przedstawiciela Sprzedającego oraz ich przechowywania w sposób należyty,
uniemożliwiający ich ewentualne uszkodzenia lub powstawanie braków.
5. Sprzedający po zakończeniu procesu reklamacji poinformuje Kupującego o uznaniu bądź
nieuznaniu reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający może według
swojego uznania albo wymienić towar na nowy, wolny od wad lub obniżyć cenę
towarów. Zakończenie procesu reklamacji w jeden z wyżej opisanych sposobów,
wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat lub dochodzenia
odszkodowania przez Kupującego.
6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku
i wadliwego składowania towarów oraz spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
towarów przez Kupującego, jak również za błędy wykonawcze i projektowe osób
trzecich. W szczególności reklamacja nie przysługuje Kupującemu w sytuacjach, gdy:
1) Kupujący lub osoba trzecia użyli towarów niezgodnie z jego parametrami
technicznymi,
2) Kupujący lub osoba trzecia na własną odpowiedzialność dokonali zmian w towarze,
powodując zmianę jego właściwości.
Sprzedający nie ponosi również odpowiedzialności za straty wynikające
z nieprawidłowego transportu lub uszkodzenia towarów, które nastąpiły w ramach
„odbiorów własnych”.
7. Sprzedający zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji ilościowych i jakościowych,
zgłoszonych w sposób prawidłowy, w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
8. W przypadku, gdy reklamacja okaże się bezzasadna koszty postępowania
reklamacyjnego obciążają w całości Kupującego.
9. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowego uregulowania
należności za dostarczone towary bądź za ich część.
10. Akceptując niniejszą procedurę reklamacyjną Kupujący rezygnuje z korzystania z prawa
potracenia swoich roszczeń z należnościami wobec Sprzedającego.
11. W sprawach dotyczących odpowiedzialności Sprzedającego za wady sprzedanych
towarów, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za
wady fizyczne i prawne, z uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy.

§ 8. Odstąpienie od zamówienia
1. W przypadku odstąpienia od zamówienia przez Kupującego jest on obowiązany do
zapłaty kary umownej w wysokości 30 % wartości netto złożonego zamówienia.
Postanowienie zawarte w zdaniu poprzedzającym nie stoi na przeszkodzie w
dochodzeniu przez Sprzedającego odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonej kary umownej.
2. Niezależnie od obowiązku zapłaty kary umownej Kupujący jest obowiązany do zapłaty
uzgodnionej ceny proporcjonalnie do wykonanych już przez Sprzedającego świadczeń
(transport, produkcja etc.). Jeżeli jednak towar został wydany z magazynu Sprzedającego
należna staje się cała kwota uzgodnionej ceny.
3. W przypadku pogorszenia sytuacji majątkowej Klienta lub zagrożenia niewypłacalnością
Klienta, które mogą wywoływać uzasadnione obawy o wywiązanie się z jego zobowiązań
finansowych Sprzedający może wedle swojego wyboru do rozwiązania umowy w trybie
natychmiastowym lub do odstąpienia od niej.
§ 9. Postanowienia dodatkowe
1. Sprzedający oświadcza, że w przypadku nabycia przez Kupującego towarów
wyprodukowanych przez Sprzedającego, w tym w szczególności wyrobów budowlanych
w celu dalszej odsprzedaży w oryginalnych opakowaniach Sprzedającego, Kupujący nie
jest uprawniony do ingerowania w skład materiałów budowlanych lub wygląd i treść
etykiet.
2. W przypadku nabycia przez Kupującego wyrobów budowlanych w celu wprowadzenia
ich do obrotu w imieniu własnym Kupującego lub wprowadzenia modyfikacji w ich
składzie, Kupujący nie jest w żadnym wypadku uprawniony do posługiwania się
dokumentacją (w szczególności kartami technicznymi, kartami charakterystyki
materiałów niebezpiecznych, deklaracji właściwości użytkowych, atestami
higienicznymi, itp.) wydaną lub przygotowaną przez Sprzedającego.
3. Kupujący nie jest także uprawniony do posługiwania się nazwą, znakiem towarowym lub
innymi oznaczeniami Sprzedającego na własnych towarach. Kupujący nie jest także
uprawniony do posługiwania się oznaczeniami i numerami badań i certyfikatów
Sprzedającego na oznaczeniach własnych towarów.
4. Towary oferowane Sprzedającego odpowiadają obecnemu stanowi zaawansowania
technologicznego. Sprzedający nie odpowiada za przydatność i funkcjonalność towarów
w przyszłości w przypadku postępu zaawansowania technologicznego.
5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przydatność i funkcjonalność materiałów
budowlanych względem Kupującego w przypadku ingerencji Kupującego lub
jakichkolwiek osób trzecich w skład materiałów budowlanych.
§ 10. Siła wyższa
1. W przypadku wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwia, utrudnia lub poważanie
ogranicza możliwość wykonania umowy przez Sprzedającego lub osoby którymi
Sprzedający się posługuje przy wykonywaniu niniejszej umowy, Sprzedający jest
zwolniony ze swoich zobowiązań wynikających z umowy do czasu ustania stanu siły
wyżej.
2. Siła wyższa w rozumieniu niniejszej umowy to wszystkie okoliczności które nie
wynikają z działań Sprzedającego, a które uniemożliwiają lub poważanie utrudniają
wykonanie umowy z Klientem, a w szczególności: wypadki, awarie maszyn, wyjątkowe
utrudniania w ruchu drogowym, lotniczym lub morskim, wyjątkowe zdarzenia
atmosferyczne np. opady śniegu, powodzie, eksplozje, strajki, pożary, środki
administracyjne ograniczające import lub eksport oraz inne środki podejmowane przez
państwo.

§ 11. Postanowienia końcowe
1. Wszystkie umowy zawarte przez Sprzedającego podlegają prawu polskiemu
2. Wszystkie spory wynikające z umów z Klientem podlegają rozpoznaniu przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian OWS, o czym poinformuje
Kupującego na 2 tygodnie przed ich wprowadzeniem.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.

