
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 
MATBET-BETON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i 

Wspólnicy
Spółka komandytowa

Sady, ul. Rolna 12, 62-080 Tarnowo Podgórne

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, regulują zasady dotyczące 
zawierania i realizacji umów sprzedaży towarów i usług świadczonych 
przez MATBET BETON Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. z siedzibą w Sa-
dach, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 
prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000271764, zwaną dalej 
„Sprzedawcą” na rzecz innych podmiotów zwanych dalej „Kupującym”.
2. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej warunkami, są  
dostępne na stronie internetowej www.matbet.pl, oraz stanowią załącz-
nik do faktury.
3. Niniejsze warunki znajdują zastosowanie do wszystkich umów sprze-
daży towarów i usług zawartych począwszy od dnia 1.06.2012 r. z pod-
miotami prowadzącymi działalność gospodarczą. W razie rozbieżności 
pomiędzy treścią niniejszych warunków a treścią łączącej strony umo-
wy, zastosowanie mają postanowienia umowy.

ZAWARCIE UMOWY

1. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Kupującego pi-
semnego zamówienia w siedzibie Sprzedawcy w Sadach, za pośred-
nictwem faksu, czy poczty elektronicznej biuro@matbet.pl
2. Zamówienie powinno zawierać następujące elementy: nazwę towaru 
lub usługi, ilość towaru lub usługi, adres dostawy oraz proponowany 
termin dostawy. Nadto zamówienie winno zawierać pełną nazwę Ku-
pującego, wraz z adresem oraz wskazaniem numerów NIP. Składając 
zamówienie Kupujący przedstawia Sprzedawcy kopie następujących 
dokumentów: aktualnego odpisu z KRS lub ewidencji działalności 
gospodarczej, zaświadczenia o numerze REGON, decyzji o nadaniu 
numeru NIP, przy czym obowiązek przedstawienia w/w. dokumentów 
nie dotyczy zamówień składanych przez Kupujących pozostających ze 
Sprzedawcą w stałych stosunkach gospodarczych. Za podanie przez 
Kupującego w zamówieniu niewłaściwych, bądź niepełnych danych, 
uniemożliwiających realizację zamówienia odpowiada Kupujący.
3. Zamówienie Kupującego wymaga potwierdzenia Sprzedawcy w for-
mie pisemnej, za pośrednictwem faxu, czy poczty elektronicznej.

CENA, WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Z tytułu sprzedaży towarów lub usług, Kupujący składający zamówie-
nie zobowiązany jest do zapłaty ceny obowiązującej w ofercie w dniu 
potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia.
2. Ceny wskazywane w ofertach są cenami netto, do których należy 
doliczyć podatek według stawki określonej przez obowiązującą ustawę 
o podatku od towarów i usług.
3. Zapłata ceny następuje niezwłocznie po wystawieniu przez Sprze-
dawcę faktury, chyba że strony postanowiły inaczej.
4. Datą zapłaty jest data wpływu środków na rachunek bankowy Sprze-
dawcy.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo żądania od Kupującego ustano-
wienia na rzecz Sprzedawcy nieodwołalnych zabezpieczeń płatności 
ceny w postaci: weksla własnego z klauzulą bez protestu, poręczenia 
osób trzecich, gwarancji bankowej, cesji wierzytelności i innych.
6. Sprzedawca zastrzega możliwość żądania od Kupującego zapłaty 
zaliczki na poczet ceny.
7. Sprzedawca zastrzega prawo udzielania rabatów, upustów Kupują-
cym według własnego uznania.
8. W przypadku opóźnienia lub zwłoki w płatności ceny względem 
Sprzedawcy przekraczającego termin płatności wykazany na fakturze, 
Sprzedawca ma prawo do:
- żądania natychmiastowego uregulowania należności wynikających ze 
wszystkich wystawionych przez Sprzedawcę Kupującemu faktur, w tym 
również o późniejszym terminie płatności,
- odmowy wydania i dalszej sprzedaży towarów Kupującemu aż do 
czasu spłaty całości zadłużenia.

KREDYT KUPIECKI

Sprzedawca ma prawo udzielenia kredytu kupieckiego Kupującemu, 
który dokonuje u Sprzedawcy regularnych zakupów, którego wysokość 
ustalana jest indywidualnie przez Sprzedawcę. Udzielenie kredytu ku-
pieckiego Kupującemu wymaga zawarcia między stronami odrębnej 
umowy.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna się z chwilą po-
twierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę, chyba że strony 
postanowiły inaczej.
2. W przypadku niezależnego od Sprzedawcy opóźnienia reali-
zacji zamówienia, termin realizacji ulega odpowiedniemu prze-
dłużeniu o czas trwania przeszkody uniemożliwiającej Sprze-
dawcy terminową realizację zamówienia.
3. Miejscem wydania towaru jest siedziba Sprzedawcy, chyba 
że strony postanowiły inaczej.
4. Wydanie towaru Kupującemu zostaje stwierdzone na piśmie.
5. Jeżeli towar jest dostarczany przez Sprzedawcę na miejsce 
wskazane w zamówieniu, bądź umowie, wówczas Kupujący 
jest zobowiązany do odbioru ilościowego i jakościowego. Je-
żeli na miejscu rozładunku brak jest osoby odpowiedzialnej za 
odbiór towaru w imieniu Kupującego, Sprzedawca ma prawo 
go wydać osobie, która zobowiąże się do przyjęcia transportu 
i odbioru towaru w imieniu Kupującego na jego koszt, ryzyko i 
niebezpieczeństwo.
6. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi na Kupu-
jącego z chwilą wydania towaru Kupującemu, bądź przewoźni-
kowi działającemu z ramienia Kupującego.
7. O ile strony nie postanowiły inaczej, dostawa towarów nastę-
puje na koszt Kupującego.

ZWROT, WYMIANA

1. Zakupiony przez Kupującego u Sprzedawcy towar nie podle-
ga zwrotowi ani wymianie

GWARANCJA

1. Sprzedawca gwarantuje, że wszystkie towary spełniają wa-
runki określone w Polskich Normach oraz Aprobatach Tech-
nicznych właściwych dla danego rodzaju towarów.
2. Każdy towar objęty jest 24– miesięczną gwarancją. Okres 
gwarancji jest liczony od daty wydania towaru Kupującemu.
3. Wady towarów, o których Kupujący został poinformowany 
przed nabyciem towaru, nie są objęte odpowiedzialnością z 
tytułu gwarancji. 4. Ewentualne niezgodności towaru z zamó-
wieniem, bądź wady towarów Kupujący winien zgłosić Sprze-
dawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni po 
odebraniu towaru. Kupujący zobowiązany jest w takiej sytuacji 
wstrzymać zabudowę towaru.
5. Towary, które uległy uszkodzeniu w wyniku:
- niewłaściwego składowania lub transportu,
- niewłaściwego i niezgodnego z instrukcją lub zasadami sztuki 
budowlanej montażu,
- nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem towaru 
użytkowania,
- klęsk żywiołowych,
- innych nieprzewidzianych wypadków losowych,
nie są objęte gwarancją.
6. Niewielkie odchylenia w wymiarach lub wyglądzie towaru, 
bądź ubytki w wierzchniej warstwie będące następstwem eks-
ploatacji (wady dopuszczone przez odpowiednie normy) nie 
podlegają gwarancji.

NIEODEBRANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W TERMINIE

Gdy Kupujący pozostaje w opóźnieniu lub zwłoce w odbiorze 
towarów w terminie ustalonym w zamówieniu, bądź odmawia 
jego przyjęcia, Sprzedawca ma prawo - niezależnie od żąda-
nia zapłaty ceny - umieszczenia towaru w magazynie i żądania 
od Kupującego zwrotu wszelkich z tym związanych kosztów, w 
tym wynagrodzenia za przechowanie przedmiotu zamówienia 
według stawek: 10,00 zł za jeden komplet studni DN1000 lub 
DN1200 oraz 20,00 zł za 1 komplet studni DN1500, DN2000 lub 
DN2500 za każdy rozpoczęty dzień.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomie-
nia Sprzedawcy o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub 
miejsca zamieszkania i adresu doręczeń korespondencji. Brak 
zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy 
wskazane w zamówieniu lub w podpisanych umowach, uwa-
żane są za skuteczne. 2. W sprawach nie uregulowanych w 
niniejszych warunkach, zastosowanie znajdują odpowiednie 
przepisy kodeksu cywilnego.


