
          OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE 
             PGP „BAZALT” SA W WILKOWIE 

               KOPALNIA WILKÓW, KOPALNIA KOŚMIN 

Przedsiębiorstwo Górniczo-Produkcyjne „BAZALT” SA w Wilkowie,  
skr. pocztowa 34, 59-500 Złotoryja 

REGON 391059591 NIP 694-161-32-41  
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS  

KRS 0000206110 kapitał zakładowy – 10.500.000 zł  wpłacony w całości 
Obowiązuje od 18-04-2016  

 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejsze ogólne warunki handlowe (OWH) stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 § 1 k.c. i mają zastosowanie do 
umów sprzedaży i dostawy kruszywa przez PGP „Bazalt” SA w Wilkowie, skr. pocztowa 34, 59-500 Złotoryja, zwanego dalej 
Sprzedawcą. 

2. Niniejsze OWH są dostępne na stronie internetowej www.bazalt.pl i mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży i dostawy 
zawieranych z przedsiębiorcami, zwanymi dalej Kupującymi. 

3. Jakiekolwiek odstępstwa od niniejszych OWH obowiązują wówczas, gdy zostały ustalone w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

II. Zawarcie umowy 
 

1. Jeżeli nie ustalono inaczej umowa zostaje zawarta, gdy Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji lub zrealizuje 
dostawę/wyda towar.    

2. Zamówienie powinno zawierad: rodzaj i ilośd zamawianego towaru, adres dostawy oraz proponowany termin dostawy, a także pełną 
nazwę, adres siedziby, REGON, NIP i numer KRS  Zamawiającego (o ile dotyczy). Do zamówienia należy dołączyd dokumenty 
potwierdzające dane przedsiębiorcy. 

3. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe stanowią załącznik do umowy i są jej integralną częścią. 
 

III. Ceny i warunki płatności 
 

1. Ceny wskazywane w ofertach są cenami netto i należy doliczyd do nich podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości. 
2. Podane ceny obowiązują loco Sprzedawca, o ile nie ustalono inaczej. 
3. W sytuacji, gdy w okresie pomiędzy zawarciem umowy, a realizacją dostawy znacząco wzrośnie cena energii, surowców lub koszty 

pracy, wówczas strony ustalają ceny ponownie w drodze negocjacji. W przypadku niedojścia do porozumienia każda ze stron może 
odstąpid od umowy w terminie 14 dni od daty doręczenia drugiej stronie żądania zmiany ceny. Negocjacje cen oraz odstąpienie od 
umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej Kupujący zobowiązany jest do uregulowania należności wynikających z faktur w terminie 14 dni 
od daty wystawienia faktury. Datą zapłaty jest data wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. W przypadku opóźnienia w 
płatności, Sprzedawcy przysługują odsetki w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. 

5. Sprzedawca uprawniony jest do żądania przedpłaty od Kupującego lub ustanowienia zabezpieczenia przez Kupującego. 
6. W przypadku zaległości płatniczych powyżej 14 dni Sprzedawca ma prawo według własnego uznania wstrzymad realizację dostaw lub 

zażądad zaliczki od Kupującego lub zabezpieczenia wierzytelności przez Kupującego. 
 

IV. Dostawa i odbiór kruszywa 
 

1. Transport samochodowy organizuje i opłaca Kupujący. Dopuszcza się możliwośd organizacji transportu na koszt i ryzyko Sprzedawcy 
po wcześniejszych pisemnych ustaleniach. Terminy i wielkośd odbiorów należy uzgadniad telefonicznie pod numerem telefonu 76 
8784003 wew. 54 (kopalnia Wilków)/ 74 8371561 wew. 21 (kopalnia Kośmin). 

2. W przypadku transportu kolejowego terminy wysyłek są ustalane zgodnie z oczekiwaniami Kupującego  
z uwzględnieniem możliwości Sprzedawcy wynikających z występującej w danym czasie sytuacji taborowej i czasu oczekiwania 
wynikającego z realizacji wcześniej złożonych zamówieo. 

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo ograniczenia lub wstrzymania dostaw wybranych asortymentów w przypadku ich 
niewystarczającej ilości. 

4. Odbiór grysów 8/11 mm i 8/16 mm każdorazowo musi byd uzgadniany telefonicznie lub mailowo. 
 

V. Zasady prawidłowego składowania kruszywa przez Kupującego 
 

1. Składowisko powinno: 
- znajdowad się na czystym, twardym podłożu w miejscu zabezpieczonym przed możliwością wymieszania z innym asortymentem, 
zanieczyszczeniami, zapyleniem oraz oddziaływaniem drzew i krzewów, 
- zapewnid łatwy dostęp maszyn załadowczych. 

2. W przypadkach wymieszania kruszyw na składowiskach należy postępowad z nimi jak z wyrobami niespełniającymi deklarowanej 
zgodności. 

3. Niewłaściwe jest poruszanie się maszynami budowlanymi (spycharki, ładowarki itp.) po składowanym kruszywie.  



          OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE 
             PGP „BAZALT” SA W WILKOWIE 

               KOPALNIA WILKÓW, KOPALNIA KOŚMIN 

Przedsiębiorstwo Górniczo-Produkcyjne „BAZALT” SA w Wilkowie,  
skr. pocztowa 34, 59-500 Złotoryja 

REGON 391059591 NIP 694-161-32-41  
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS  

KRS 0000206110 kapitał zakładowy – 10.500.000 zł  wpłacony w całości 
Obowiązuje od 18-04-2016  

 
4. Każdy asortyment kruszywa powinien byd oznaczony widocznym i trwałym napisem. 
5. W przypadku, gdy kruszywo podlega transportowi (przewożone jest w inne miejsce składowania) należy wcześniej przygotowad 

podłoże rejonu składowania i zapewnid transport w czystych skrzyniach ładunkowych. 
 

VI. Zasady prawidłowego załadunku, rozładunku i przewozu kruszywa przez Kupującego 
 

1. W przypadku rozładunku maszynami roboczymi (np. sprzęt chwytakowy na bocznicy kolejowej), przemieszczania kruszywa w inne 
rejony składowania, pobierania do dalszej produkcji w wytwórniach mas asfaltowych, wytwórniach betonu lub załadunku 
związanego ze sprzedażą innemu podmiotowi należy sprawdzid czystośd skrzyo ładunkowych i naczyo roboczych sprzętu 
załadowczego.  

2. Kruszywo nie może byd ładowane na zanieczyszczone skrzynie ładunkowe. Operator maszyny załadowczej nie może wykonywad 
nowego zlecenia załadunku bez zakooczenia poprzedniego. 

3. Transport samochodowy w inne miejsce składowania lub do dalszej sprzedaży powinien odbywad się pojazdami wyposażonymi w 
plandeki, dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem lub rozsypaniem kruszywa.  
 

VII. Rękojmia i warunki reklamacji kruszywa 
 

1. Kruszywo produkowane przez Sprzedawcę odpowiada charakterystyce wskazanej w odpowiednich deklaracjach właściwości 
użytkowych. 

2. Sprzedawca powinien byd natychmiast poinformowany o jakichkolwiek zastrzeżeniach dotyczących ilości lub jakości dostarczonego  
kruszywa, nie później niż w ciągu 7 dni od dostawy. Kupujący zobowiązany jest do dokonania odbioru jakościowego najpóźniej w 
terminie 3 dni od daty zrealizowania dostawy, a ilościowego w miarę możliwości w dniu odbioru, najpóźniej jednak dnia następnego.  

3. Różnice ilościowe stanowiące do 1% deklarowanej masy kruszywa, przewożone na podstawie jednego dokumentu WZ nie podlegają 
reklamacji.  

4. Kupujący może złożyd reklamację wyłącznie w formie pisemnej kierowaną na adres siedziby Sprzedawcy.  
5. Reklamacja powinna zawierad: dane potwierdzające zasadnośd reklamacji (wyniki badao, ekspertyza, protokoły ważenia), datę 

sprzedaży, wskazanie reklamowanej ilośd i asortymentu, wskazanie miejsca składowania reklamowanego kruszywa. 
6. W przypadku zgłoszenia przez Kupującego reklamacji, w szczególności związanej z jakością kruszywa, Kupujący zobowiązany jest do 

złożenia przedmiotu reklamacji w wyodrębnionym miejscu. 
7. Reklamacje ilościowe będą rozpatrywane w przypadku przedstawienia przez Kupującego dowodów rozbieżności uznanych przez 

Sprzedawcę za właściwe.  
8. Reklamacje jakościowe będą rozpatrywane po komisyjnym pobraniu próbek, w tym próbki rozjemczej, z udziałem przedstawiciela 

Sprzedawcy i Kupującego. Pobranie próbek nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Sprzedawcy. 
Sprzedawca ma prawo przeprowadzid oględziny oraz sporządzid dokumentację fotograficzną w miejscu składowania reklamowanego 
kruszywa. Z dokonanych czynności spisuje się protokół, o którym mowa w ppkt 8.  

9. Protokół z reklamacji powinien zawierad:  
a. dane składającego reklamacje (nazwa firmy, adres), 
b. przedmiot reklamacji: rodzaj kruszywa, jego pochodzenie wg oświadczenia Kupującego, wielkośd dostawy, sposób dostawy (dostawa 

bezpośrednia lub pośrednia), sposób rozładunku, data dostawy, data zgłoszenia reklamacji, 
c. powód reklamacji (uwagi składającego reklamację),  
d. opis wizji lokalnej reklamowanej partii kruszywa: miejsce i sposób składowania kruszywa, rodzaj zasobnika, opis bezpośredniego 

otoczenia, sposób pobierania kruszywa do produkcji lub do dalszej sprzedaży, konfrontacja uwag z pkt 3 ze stanem faktycznym,  
e. poczynione ustalenia, 
f. ewentualne uwagi i załączniki, 
g. podpisy stron uczestniczących w postępowaniu reklamacyjnym: składający reklamację, przedstawiciel Sprzedawcy lub producenta, 

inne osoby (np. przedstawiciele niezależnego laboratorium badawczego pobierający próbki do badao). 
10. W przypadkach spornych reklamacje jakościowe będą rozpatrywane w oparciu o ekspertyzę niezależnego laboratorium wybranego i 

zaakceptowanego wspólnie przez Sprzedawcę i Kupującego.  
11. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Sprzedawca obciąży Kupującego kosztami badao oraz wszystkimi innymi kosztami 

wynikającymi z postępowania reklamacyjnego. Uzasadniona reklamacja obciąża kosztami Sprzedawcę.  
12. Ostateczna decyzja w zakresie sposobu załatwienia reklamacji wymaga zatwierdzenia przez Zarząd PGP „BAZALT” SA w Wilkowie.  
13. Odpowiedzialnośd Sprzedawcy z tytułu wad kruszywa jest ograniczona do wartości netto reklamowanego kruszywa.  
14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady w zakresie niewłaściwego składowania, wbudowania i/lub transportu kruszywa. 

Odpowiedzialnośd Sprzedawcy nie obejmuje żadnych szkód wynikowych – Sprzedawca ponosi jedynie odpowiedzialnośd za jakośd 
dostarczonego kruszywa w zakresie deklarowanych parametrów.  
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15. W przypadku kruszywa, oznakowanego przez producenta znakiem CE i składowanego przez Kupującego ponad 1 miesiąc, Kupujący 

powinien przeprowadzid badania potwierdzające zachowanie parametrów określonych dla kruszywa właściwą normą PN-EN.  
16. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej jakości kruszywa, Kupujący zobowiązany jest do wycofania karty 

znakowania znakiem CE dla tej ilości kruszywa na którą została uznana reklamacja.  
17. Zwroty zakupionego kruszywa może nastąpid tylko za pisemną zgodą Sprzedawcy. W innym przypadku Sprzedawca nie odpowiada za 

powstałe koszty i inne szkody tym spowodowane. 
18. Dalej idące roszczenia Kupującego z rękojmi są wyłączone.  

 
VIII. Postanowienia koocowe 

 
1. Strony nie odpowiadają za częściowe lub całkowite niewykonanie zamówienia na skutek nieprzewidzianych awarii 

podstawowych zespołów produkcyjnych oraz na skutek siły wyższej.  
2. Przez siłę wyższą rozumie się okoliczności nadzwyczajne wywołane przez siły przyrody lub takie zdarzenia jak strajki, 

niepokoje, wojnę katastrofę itp. a powodujące skutki na które strony nie mają wpływu.  
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
4. Wszelkie spory mogące wyniknąd w związku z realizacją umowy, której załącznik stanowią niniejszej Ogólne Warunki 

Handlowe, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Sprzedawcy.  
 


