Ogólne Warunki Sprzedaży („Warunki")
Bruk Bet PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowie, ul. Mroźna 8, 33-102 Tarnów, wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000783431, NIP: 993-067-20-75, REGON:
383167000 („BBPV”).
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§ 1 Stosowanie Warunków
Niniejsze Warunki stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 i nast. KC, mają zastosowanie do
wszystkich zamówień, propozycji cenowych oraz sprzedaży towarów lub świadczenia usług na rzecz nabywców,
w tym potencjalnych nabywców (dalej łącznie jako „Zamawiający"). Niniejsze Warunki stosuje się także do
wszystkich przyszłych stosunków handlowych nawet, jeśli nie zostały wprost ponownie uzgodnione. Złożenie
przez Zamawiającego zamówienia towarów lub usług jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków,
z zastrzeżeniem § 2 ust 7 tychże. Jakiekolwiek inne warunki umowne, w tym warunki zakupu, jakie mogą być
stosowane przez Zamawiającego, nie będą miały zastosowania do produktów lub usług BBPV nawet w przypadku
braku ich wyraźnego odrzucenia przez BBPV po ich otrzymaniu.
Warunki są podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczanie ich na stronie internetowej BBPV.
Zmiany Warunków są skuteczne tylko w przypadku ich wyraźnego potwierdzenia przez BBPV w formie
elektronicznej (e-mail).
Niniejsze Warunki dotyczą wyłącznie Zamawiających będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 k.c. i tym
samym niebędących konsumentami w rozumieniu art. 22 1 k.c.
Jeżeli jakakolwiek czynność została dokonana przez przedstawiciela, Zamawiający zaświadcza, że przedstawiciel
jest należycie umocowany do jednoosobowego reprezentowania Zamawiającego, w tym w szczególności do
zawarcia umowy, o której mowa w § 15 ust. 8 Warunków (powierzenie przetwarzania danych osobowych) oraz
składania zamówień w taki sposób, że są to czynności wiążące dla Zamawiającego.
Zamawiający zapewnia, że BBPV może w pełni opierać się na informacjach dostarczonych przez przedstawiciela
w ramach procedury rejestracji w tym wskazywania zasad reprezentacji Zamawiającego.
§ 2 Oferta i jej przyjęcie
Wszelkie propozycje handlowe, w tym cenowe, pochodzące od BBPV mają wyłącznie charakter informacyjny,
są niewiążące i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.
Zamawiający może dokonać zamówienia poprzez platformę sprzedażową (Portal) dostępną pod adresem:
https://kalkulator.bbpv.pl/ lub w formie elektronicznej (e-mail).
Zawarcie umowy następuje w momencie skutecznego złożenia zamówienia. Zamówienie jest skuteczne
wyłącznie po jego potwierdzeniu przez BBPV za pośrednictwem platformy sprzedażowej (Portalu) lub w formie
elektronicznej (e-mail), dotyczy to także wszelkich dodatkowych uzgodnień i zmian. Zmiana postanowienia lub
rezygnacja z niego w danym momencie nie oznacza zmiany lub rezygnacji z tego postanowienia w innym
przypadku lub sytuacji. W przypadku dostawy natychmiastowej faktura BBPV może zastąpić potwierdzenie
zamówienia.
Wszelkie przekazywane przez BBPV rysunki, projekty, ilustracje, opisy cech, specyfikacje, dane o rozmiarach
i wadze oraz inne tego rodzaju informacje są jedynie przybliżeniem, chyba że zostaną wprost oznaczone przez
BBPV na piśmie jako wiążące.
Pracownicy BBPV nie mają uprawnienia do dokonywania zmian niniejszych Warunków ani na piśmie ani ustnie.
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6. BBPV może według swego uznania w każdym czasie ustanowić, zmienić lub odmówić ustanowienia limitu
kredytowego. Przekroczenie przez Zamawiającego przyznanego mu limitu kredytowego zwalnia BBPV
z obowiązku dokonania dostaw. Niezależnie od przekroczenia limitu kredytowego Zamawiający może
otrzymywać towar, jeśli zapłaci gotówką.
7. W przypadku wydania nowych lub zmiany Warunków w trakcie trwania umowy wiążą one Zamawiającego, jeśli
zostały mu one doręczone i jeśli Zamawiający nie wypowiedział umowy w najbliższym możliwym terminie
wypowiedzenia.
8. BBPV ma pełne prawo według własnego uznania przyjąć zamówienie lub odmówić jego przyjęcia.
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§ 3 Ceny
Cena jest ustalana na podstawie cennika BBPV z dnia złożenia skutecznego zamówienia lub na podstawie
odrębnej oferty BBPV.
O ile nie postanowiono inaczej, ceny zawarte w ofertach BBPV są wiążące przez okres 7 dni kalendarzowych od
dnia złożenia oferty. Ceny znajdujące się w potwierdzeniu zamówienia dokonanym przez BBPV są wiążące. Cena
może ulec zmianie w wyniku zmian kursowych w przypadku produktów lub usług jeszcze niedostarczonych,
których cena ustalana będzie na podstawie waluty innej niż PLN.
O ile nie postanowiono inaczej, Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz BBPV zaliczki w wysokości
20% zamówienia w terminie 2 dni od dnia potwierdzenia zamówienia przez BBPV.
Wszelkie ceny za towary i usługi podane są netto bez podatku VAT, który obowiązuje w dniu nadania z magazynu.
Wszelkie podatki, koszty opakowania, opłaty środowiskowe, opłaty drogowe, koszty transportu, spedycji i opłaty
drogowe, należności z tytułu praw autorskich, koszty ubezpieczenia oraz koszty prawne obciążają
Zamawiającego.
Ceny BBPV nie obejmują kosztów dostawy i ubezpieczenia w transporcie. Gdy transport organizowany jest przez
BBPV, koszt kuriera, przewoźnika lub pojazdu służbowego naliczany jest Zamawiającemu odrębnie. Na żądanie
Zamawiającemu BBPV może za rozsądną opłatą ubezpieczyć towar od uszkodzeń lub utraty w transporcie.
Cena obejmuje załadunek w magazynie BBPV wózkiem widłowym na środki transportu Zamawiającemu
w przypadku odbioru osobistego lub środki transportu podmiotu wykonującemu transport. Środki transportu
przeznaczone do przewożenia towarów powinny być przystosowane do załadunku za pomocą wózka widłowego.
Dodatkowe koszty dostawy i usług naliczane są odrębnie.
Koszt dostawy towaru zostanie ustalony każdorazowo dla przesyłki.

§ 4 Dostawa i wykonania umowy
1. Miejscem spełnienia świadczenia przez BBPV jest magazyn BBPV, chyba że inaczej ustalono w umowie.
2. Momentem spełnienia świadczenia przez BBPV jest moment wydania towaru Zamawiającemu w magazynie
BBPV, wydania przesyłki z towarem podmiotowi wykonującemu transport lub opuszczenia przez przesyłkę
z towarem magazynu BBPV dla potrzeb spedycji.
3. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) przestrzegania zasad BHP na terenie BBPV, zgodnie z procedurami bezpieczeństwa BBPV;
b) przestrzegania zasad ochrony mienia na terenie BBPV;
c) podania informacji niezbędnych do realizacji dostawy, w tym wskazania sposobu odbioru towarów, adresu
dostawy oraz osoby upoważnionej do odbioru towarów (dotyczy to zarówno odbioru w magazynie BBPV,
jak i odbioru w miejscu dostarczenia towarów wskazanym przez Zamawiającego) wraz z danymi
kontaktowymi do tej osoby, w tym numerem telefonu.

3/13

4. BBPV dokłada należytej staranności, aby dostarczyć towar przed lub w uzgodnionym terminie dostawy, jednakże
BBPV nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru w tym terminie.
5. Opóźnienia dostaw wynikające z Siły Wyższej, takiej jak zdarzenia losowe, siły natury oraz inne zdarzenia
nieprzewidywalne, zasadniczo ograniczające lub uniemożliwiające dokonanie dostawy przez BBPV, na które
BBPV nie ma wpływu (takie jak wojna i podobne zdarzenia, zarządzenia władz, odmowa zgody na eksport, import
lub tranzyt, podejmowane przez poszczególne państwa działania mające na celu ograniczenie obrotu
handlowego, strajk, lokaut i inne zakłócenia, korki na drogach — niezależnie od tego, czy zdarzenia te zaszły
u BBPV lub dostawców, wykonawców bądź podwykonawców BBPV), uprawniają BBPV do przedłużenia terminu
realizacji dostawy lub usługi o okres zakłócenia lub do odstąpienia od umowy w całości lub w części – jeśli umowa
nie została wykonana. BBPV może odstąpić od umowy w terminie 6 miesięcy od ustalonego terminu dostawy.
5. W przypadku opóźnienia dostawy z powyższych przyczyn o ponad 3 miesiące Zamawiający może — po
wyznaczeniu na piśmie dodatkowego terminu wynoszącego co najmniej 14 dni — odstąpić od umowy w całości
lub w części w terminie 1 miesiąca od upływu wyznaczonego terminu, o ile umowa nie została wykonana. W razie
opóźnienia terminu dostawy w zdarzeń, o których mowa w § 4 ust. 5 lub zwolnienia BBPV ze zobowiązania,
Zamawiającemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze. BBPV może zwolnić się
z odpowiedzialności wyłącznie w sytuacji, w której Zamawiający został niezwłocznie powiadomiony o opóźnieniu.
6. W razie niedotrzymania przez BBPV terminu i czasu dostawy z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność
ponosi BBPV, Zamawiający może żądać kary umownej w 0,25% za każdy pełen tydzień ale łącznie nie więcej niż
5% wartości części dostawy, której zwłoka dotyczy. Wyłącza się wszelkie inne roszczenia, chyba że zwłoka
nastąpiła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa BBPV.
7. BBPV może dokonać dostawy w całości lub w częściach. W przypadku dostawy części towarów, taką dostawę
poczytuje się za odrębne świadczenie. Częściowy odbiór towaru musi być odnotowany na dokumencie wydania.
8. Termin dostawy ulega przedłużeniu o czas, w jakim Zamawiający opóźnia się w wykonaniu swoich zobowiązań.
BBPV zastrzega sobie w każdym czasie prawo i możliwość wstrzymania dostawy do momentu zapłaty przez
Zamawiającego za zamówione towary lub usługi.
9. Zamawiający ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia wszelkich widocznych usterek towarów lub ich
opakowania. Potwierdzenie odbioru poświadczone podpisem Zamawiającemu lub osoby upoważnionej do
odbioru oznacza, iż towar jest wolny od wad jawnych.
10.W razie niepodania na fakturze BBPV odrębnego terminu dostawy lub wykonania termin ten odpowiada dacie
faktury.
§ 5 Brak odbioru
1. W razie braku możliwości wysyłki towarów, nieodebrania, odmowy odebrania lub opóźnienia w odbiorze
zamówionych towarów lub usług przez Zamawiającego, w szczególności przez nieprawidłowe wykonanie
obowiązków z § 4 ust. 4 lub § 15 ust. 8 Warunków, BBPV może je przechować na ryzyko i koszt Zamawiającego.
W tym celu BBPV może skorzystać z usług przewoźnika oraz przechowawcy.
2. W przypadku, gdy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego brak jest osoby posiadającej wymagane
upoważnienie, BBPV lub podmiot wykonujący transport ma prawo – na koszt i niebezpieczeństwo Obiorcy –
wydać towary osobie, która pisemnie zobowiąże się do ich przyjęcia w imieniu Zamawiającego . Ryzyko związane
z wydaniem towarów obciąża w tej sytuacji Obiorcę.
3. Przez okres opóźnienia w odbiorze Zamawiający zapłaci BBPV, na pokrycie kosztów przechowania,
odszkodowanie w wysokości 1% ceny towarów, ale nie więcej niż 60 EUR (równowartość w PLN wg aktualnego
kursu sprzedaży ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu wystawienia faktury) na tydzień, chyba że

4/13

Zamawiający udowodni, że szkoda BBPV była niższa. W razie wyższych kosztów przechowania, BBPV może
zażądać pokrycia przez Zamawiającego faktycznych kosztów na podstawie dowodu ich poniesienia.
4. Jeśli Zamawiający nie odbiera dostawy pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu lub składa
oświadczenie o odmowie przyjęcia towarów, BBPV może odmówić realizacji zamówienia oraz zażądać kary
umownej lub odszkodowania z tego tytułu. BBPV może według swego wyboru zażądać kary umownej
w zryczałtowanej wysokości 20% uzgodnionej ceny towarów – chyba że Zamawiający udowodni poniesienie
mniejszej szkody – albo w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Odmowa odbioru dostawy lub opóźnienie w odbiorze nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty danej
faktury w terminie.
§ 6 Różnice w dostawie
1. Widoczne różnice ilościowe i uszkodzenia towaru należy zgłaszać na piśmie do BBPV i przewoźnika niezwłocznie

po odbiorze towaru, zaś różnice ilościowe ukryte — w terminie 4 dni od daty odbioru. Przyjęcie towaru przez
przewoźnika lub spedytora uznaje się za domniemanie właściwej ilości towaru oraz wolnego od wad opakowania
i wysyłki.
2. W razie przypadkowego dostarczenia przez BBPV do Zamawiającego towaru przezeń niezamówionego,
Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić o tym BBPV w terminie 3 dni od błędnej dostawy oraz przechować
towar w stanie gotowym do odebrania przez przewoźnika bądź spedytora działającego na zlecenie BBPV. Jeśli
Zamawiający nie zawiadomi BBPV na piśmie o błędnej dostawie w terminie 14 dni, dostawę uznaje się za przyjętą,
co oznacza że Zamawiający zobowiązany jest zapłacić BBPV zwykłą, uczciwą i rozsądną cenę za dostarczony
towar.
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§ 7 Przejście ryzyka
Ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Zamawiającego z momentem wydania towaru Zamawiającemu
w magazynie BBPV, wydania przesyłki z towarem podmiotowi wykonującemu transport lub opuszczenia przez
przesyłkę z towarem magazynu BBPV dla potrzeb spedycji.
Zamawiający, który dokonuje odbioru towarów własnym transportem lub poprzez przewoźnika, odpowiada za
właściwe zabezpieczenie ładunku poprzez stosowanie ograniczników przesuwu palet oraz pasów zaciskowych.
Ewentualne straty powstałe w wyniku niewłaściwego transportu nie obciążają Sprzedawcy.
W razie niezawinionego opóźnienia w wysyłce towaru lub w razie niemożności dokonania nadania, ryzyko utraty
lub uszkodzenia przechodzi na Zamawiającego z momentem zawiadomienia go o gotowości do wysyłki.
Jeśli w oparciu o dokonywane w indywidualnych przypadkach uzgodnienia BBPV ponosi koszt transportu, ryzyko
utraty lub uszkodzenia mimo to przechodzi na Zamawiającego w momencie opuszczenia przez towar magazynu
BBPV, a ewentualne uzyskanie i opłacenie stosownego ubezpieczenia leży po stronie Zamawiającemu .
W przypadku stwierdzenia wad towaru Zamawiający zobowiązany jest do wstrzymania się z ich montażem,
zabezpieczenia towaru przed zniszczeniem oraz powiadomienia BBPV.
W przypadku ujawnienia po rozładunku widocznych wad towarów i montażu ich przez Zamawiającego BBPV nie
ponosi kosztów związanych z demontażem i ponownym montażem towarów.
W przypadku realizacji wysyłki towarów na adres klienta końcowego, Zamawiający odpowiedzialny jest za
prawidłowy odbiór Towarów od zobowiązany jest do podmiotu wykonującego transport, a także jest zobowiązany
do odpowiedniego upoważnienia i poinstruowania klienta końcowego w zakresie odbioru od podmiotu
wykonującego transport, w tym w szczególności zapewnienia weryfikacji prawidłowości i bezszkodowości
dostawy w obecności przedstawiciela podmiotu wykonującego transport (kuriera) i w razie potrzeby
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stwierdzenia szkody w protokole. Brak stwierdzenia uszkodzeń w powyższy sposób wyłącza odpowiedzialność
BBPV w przypadku ich późniejszego wykrycia.
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§ 8 Odpowiedzialność BBPV
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu przez BBPV (niezależnie od podstawy prawnej) jest
ograniczona do wartości netto faktury za produkty będące przedmiotem roszczenia. Dotyczy to także szkód
wynikłych z wad produktów. BBPV odpowiada wyłącznie za powstałą po stronie Zamawiającego stratę i nie
odpowiada za utracone przez Zamawiającego korzyści.
Wyłącza się odpowiedzialność BBPV z tytułu rękojmi.
W razie wykrycia wady zakupionych produktów, której nie można było wykryć w drodze bardzo uważnego
zbadania produktów po ich dostawie, Zamawiający winien zawiadomić o wadzie BBPV niezwłocznie (nie później
niż 3 dni) po wykryciu wady. Jeżeli wada nie wynika z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub nie
jest wadą towaru, którą można przypisać producentowi, Zamawiający może żądać wymiany zamiast
odszkodowania, o którym mowa w § 8 ust 1 powyżej. Wymiana następuje, według wyboru BBPV, poprzez
usunięcie wad (naprawa) albo dostarczenie rzeczy wolnej od wad. W razie naprawy, do pokrycia niezbędnych
kosztów przez BBPV dochodzi jedynie w zakresie, w jakim nie wzrosły one z powodu przeniesienia zakupionej
rzeczy do miejsca innego niż miejsce wykonania zobowiązania. Naprawa lub wydanie rzeczy wolnej od wad
wyłącza wszelką odpowiedzialność BBPV.
Odpowiedzialność za szkodę na osobie (utrata życia, uszkodzenie ciała, naruszenie zdrowia), ani
odpowiedzialność wynikająca z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa na zasadach określonych
w przepisach tytułu VI k.c. o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, nie jest
wyłączona.
W zakresie nieuregulowanym wprost odmiennie w postanowieniach powyższych, wyłącza się jakąkolwiek inną
odpowiedzialność BBPV.
BBPV nie ponosi odpowiedzialności za wady towarów innych producentów. BBPV podaje dane producenta i od
tego momentu wyłącza jakąkolwiek własną odpowiedzialność za takie wady. W szczególności w zakresie
towarów, których producentem jest spółka Bruk Bet sp. z o.o. ul. 199, 33-240 Nieciecza, KRS 0000270323, REGON
180188969, NIP 517-020-05-80, dla produktów z rodziny BRUK BET SOLAR, warunki gwarancji producenta
dostępne są pod adresem https://solar.bruk-bet.pl/do-pobrania/.
Jeśli w ramach reklamacji Zamawiający zwróci towar do BBPV w celu wykonania naprawy, a badanie produktu
nie wykaże istnienia wady, wówczas Zamawiający zwróci BBPV wszystkie koszty i wydatki, w tym koszty
pakowania i transportu, związane z badaniem towaru.
Towary wadliwe należy wysyłać/przekazać BBPV lub, jeśli tak uzgodniono, dostawcy, podając model i numer
seryjny produktu i dokładny opis wad wraz z kopią dokumentów dostawy/faktur.
§ 9 Zastrzeżenie prawa własności

1. BBPV zastrzega sobie prawo własności towaru do momentu otrzymania pełnej zapłaty wszystkich należności

związanych z dostarczaniem towarów i świadczeniem usług Zamawiającemu w dowolnym czasie. Zapłatę uznaje
się za dokonaną z momentem nieodwołalnego uznania jej kwotą rachunku bankowego BBPV. Zamawiający
udziela BBPV następujących zabezpieczeń, które BBPV winien zwolnić na żądanie Zamawiającemu, jeśli wartość
zabezpieczeń znacznie przekracza 20% roszczenia. Zamawiający zobowiązany jest do podpisania wszelkich
oświadczeń wymaganych przez odpowiednie przepisy prawa, aby zastrzeżenie prawa własności było skuteczne
wobec wierzycieli Zamawiającemu .
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2. W przypadku połączenia rzeczy będących własnością BBPV z rzeczami niebędącymi własnością BBPV w taki

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

sposób, że rzeczy będących własnością BBPV nie da się wyodrębnić z całości, a rzeczy będące własnością BBPV
mają wartość znacznie większą niż rzeczy niebędące własnością BBPV, wówczas prawo własności do całości
takiej rzeczy wynikającej z połączenia przysługuje BBPV w takim samym zakresie, tak długo i na takich samych
warunkach jak prawo BBPV do rzeczy będących własnością BBPV.
W przypadku, gdy rzeczy będące własnością BBPV mają wartość mniejszą niż rzeczy, z którymi zostały
połączone, zgodnie z § 9 ust 2 powyżej, BBPV staje się współwłaścicielem połączonej rzeczy proporcjonalnie do
podanej wartości rzeczy należących do BBPV.
Zamawiający winien przechowywać należące do BBPV rzeczy w sposób umożliwiający ich wyraźną identyfikację
jako własność BBPV oraz będzie prowadził ewidencję rzeczy wyodrębnionych jako własność BBPV, osób, którym
je sprzedaje lub na których rzecz je zbywa oraz płatności otrzymanych od nich z tego tytułu. Na żądanie,
Zamawiający umożliwi BBPV kontrolę powyższej ewidencji oraz samych rzeczy.
Zamawiający może przetwarzać i sprzedawać rzeczy z zastrzeżonym prawem własności w zwykłym toku
prowadzonej działalności, chyba że narusza to zobowiązania Zamawiającemu. Nie dopuszcza się ustanawiania
zastawów i innych zabezpieczeń.
Zamawiający niniejszym ceduje wszelkie wierzytelności, w tym wszelkie salda debetowe dla rachunku otwartego
z tytułu odsprzedaży lub innych tytułów prawnych (ubezpieczenia, roszczenia z tytułu czynów niedozwolonych)
w odniesieniu do rzeczy objętych zastrzeżeniem własności na rzecz BBPV. BBPV upoważnia Zamawiającego do
pobierania w swoim imieniu i na swój rachunek wszelkich kwot należnych BBPV. Upoważnienie to może zostać
odwołane w przypadku, gdy Zamawiający uchyla się od obowiązku zapłaty.
W razie dostępu osób trzecich do rzeczy objętych zastrzeżeniem własności, Zamawiający wskazuje na własność
BBPV i niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie BBPV.
W razie naruszenia przez Zamawiającego zobowiązań umownych, w tym w razie braku zapłaty, opóźnień
w spłacie zadłużenia, w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, postawienia Zamawiającemu w stan
likwidacji, wyznaczenia syndyka, zawarcia układu z wierzycielami, niewypłacalności, BBPV może przejąć
w posiadanie rzeczy objęte zastrzeżeniem własności lub żądać wydania rzeczy tożsamych lub żądać zapłaty
równowartości ich wartości.
Przejęcie w posiadanie lub zajęcie rzeczy objętych zastrzeżeniem własności przez BBPV nie stanowi podstawy
do odstąpienia od umowy, wstrzymania dostaw rzeczy niedostarczonych ani wstrzymania dostaw w toku.
Przejęcia lub zajęcia rzeczy objętych zastrzeżeniem własności przez BBPV nie poczytuje się za rozwiązanie
umowy. Strony wzajemnie akceptują powyższe uprawnienia i obowiązki.
§ 10 Płatności

1. Faktury opłaca się bez opóźnienia w sposób i w terminie wskazanym na fakturze. W przypadku cen ustalonych

w innej walucie niż PLN rozliczenia dokonywane będą w ten sposób, że cena do zapłaty stanowi równowartość
w PLN ustalana wg aktualnego kursu sprzedaży danej waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu
poprzedzającym wystawienie faktury.
2. Strony mogą uzgodnić polecenie zapłaty SEPA (Single Euro Payments Area Direct Debit). W przypadku
uzgodnienia polecenia zapłaty SEPA jako sposobu płatności między BBPV a Zamawiającym oraz udzielenia przez
Zamawiającego upoważnienia dla BBPV do regulowania płatności w tym trybie (SEPA Direct Debit Mandate),
obowiązują następujące postanowienia: BBPV zwykle zawiadamia Zamawiającego o nadchodzącym poleceniu
zapłaty po cyklu fakturowym (lub za pomocą innych środków komunikacji uzgodnionych wzajemnie z
Zamawiającym) na co najmniej jeden dzień kalendarzowy przed terminem polecenia zapłaty („wcześniejsze
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3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

zawiadomienie"). W indywidualnych przypadkach otrzymania przez Zamawiającego noty kredytowej lub
dokumentu zmieniającego bądź anulowania transakcji po wystawieniu faktury lub wcześniejszego
zawiadomienia, ale przed terminem polecenia zapłaty, kwota pobrana tym poleceniem może różnić się od kwoty
zafakturowanej lub ujętej we wcześniejszym zawiadomieniu. Ponadto, kwota pobrana poleceniem zapłaty może
różnić się od kwoty zafakturowanej lub ujętej we wcześniejszym zawiadomieniu także jeśli upoważnienie dla
BBPV do regulowania płatności w trybie polecenia zapłaty SEPA zostało udzielone przez Zamawiającego
w postaci upoważnienia ramowego obejmującego kilka stosunków umownych (zamówień). W takich
przypadkach, zgodnie z ustaleniami, Zamawiający otrzymuje faktury i wcześniejsze zawiadomienia dotyczące
poszczególnych stosunków umownych, ale w razie zbiegu terminów kilku poleceń zapłaty, jednorazowo pobrana
zostanie łączna kwota objętych nimi należności. Zamawiający winien zapewnić efektywne pokrycie rachunku
wskazanego w upoważnieniu do regulowania płatności w trybie polecenia zapłaty oraz zapewnić BBPV
możliwość pobrania należnej kwoty. Zobowiązanie to dotyczy także sytuacji, w których Zamawiający nie
otrzymał wcześniejszego zawiadomienia lub nie otrzymał go ze stosownym wyprzedzeniem.
W braku odmiennych uzgodnień, wszystkie faktury stają się natychmiast wymagalne i płatne w trybie polecenia
zapłaty BBPV z rachunku bankowego Zamawiającemu .
Nawet jeśli u Zamawiającemu obowiązują odmienne regulacje, BBPV ma prawo księgować otrzymane płatności
na pokrycie najstarszych faktur. W razie naliczenia kosztów i odsetek, BBPV może także księgować otrzymane
płatności najpierw na pokrycie kosztów, następnie na pokrycie odsetek, a na końcu z tytułu dostawy towarów
lub świadczenia usług.
Płatność poczytuje się za dokonaną dopiero, gdy jej kwota znajdzie się w dyspozycji BBPV. Zapłata czekiem
przyjmowana jest wyłącznie po jego wypełnieniu i staje się skuteczna dopiero z momentem ostatecznego inkasa
czeku.
W razie zwłoki Zamawiającemu BBPV może naliczać odsetki w wysokości czterokrotności wysokości stopy
kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym. Możliwość zaoferowania
ewentualnego opustu gotówkowego zależy od terminowej zapłaty faktur. Decyduje data otrzymania zapłaty
przez BBPV.
Wszelkie zadłużenie, nawet niewymagalne, staje się natychmiast wymagalne jeśli Zamawiający opóźnia się
z zapłatą bądź w przypadku przekroczeniu przyznanego Zamawiającemu limitu kupieckiego BBPV lub jeśli BBPV
poweźmie wiadomość o okolicznościach, które zdaniem BBPV mają wpływ na zdolność kredytową
Zamawiającemu, takich jak w szczególności zawieszenie spłat, zagrożenie niewypłacalnością czy toczące się
postępowanie upadłościowe. W takich przypadkach BBPV może wstrzymać niezrealizowane dostawy lub
uzależnić ich dokonanie od otrzymania zaliczki bądź zabezpieczenia.
Wstrzymanie dostaw lub skorzystanie przez BBPV z innych uprawnień przewidzianych w niniejszych Warunkach
na wypadek popadnięcia przez Zamawiającego w opóźnienie pozbawiają Zamawiającego możliwości
dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
w szczególności roszczeń odszkodowawczych za szkody wynikłe dla Zamawiającemu wskutek wstrzymania
dostaw, postawienia w stan wymagalności wszelkich wierzytelności Zamawiającemu wobec BBPV lub
skorzystania przez BBPV z innych uprawnień, o których mowa powyżej.
Zamawiający ma prawo do potrącania tylko tych roszczeń, które zostały zasądzone przez właściwy sąd lub które
są bezsporne.
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§ 11 Zakaz cesji
Wyłącza się możliwość cedowania roszczeń przysługujących wobec BBPV na osoby trzecie, chyba że BBPV wyrazi
na to zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. BBPV zobowiązane jest taką zgodę wyrazić, jeśli
Zamawiający jest w stanie udowodnić istnienie istotnego interesu, który przeważa nad interesem BBPV
w utrzymaniu zakazu cesji, chyba że dotyczy to roszczeń ogólnie niepodlegających cesji zgodnie z S8 niniejszych
Warunków (roszczenia gwarancyjne).
§ 12 Korzystanie z towarów
Towary są przeznaczone do zwykłego użytku w obrocie. Zakazuje się ich używania w krytycznych systemach
bezpieczeństwa, urządzeniach nuklearnych, obiektach wojskowych, do ratowania życia oraz przy produkcji broni,
chyba że za pisemną zgodą producenta.
§ 13 Prawa Własności Intelektualnej
Wszelkie znaki towarowe dotyczące towarów, logotypy, prawa autorskie, prawa do baz danych oraz inne prawa
chronione jako prawa własności przemysłowej lub intelektualnej („Prawa Własności Intelektualnej") są i pozostaną
własnością producentów. Na korzystanie ze znaków towarowych i innych Praw Własności Intelektualnej konieczne
jest uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody stosownych producentów. BBPV wyłącza swoją odpowiedzialność za
naruszenie Praw Własności Intelektualnej w razie wywiezienia produktów przez Zamawiającego z kraju, do którego
zostały dostarczone przez BBPV na podstawie niniejszych Warunków, gdyż BBPV nie jest w stanie zagwarantować,
że w kraju, do którego produkty te trafią w wyniku wwozu chronione są wszystkie Prawa Własności Intelektualnej.
§ 14 Poufność
Ani w toku nawiązanej współpracy, ani po jej zakończeniu, Zamawiający nie będzie ujawniał ani wykorzystywał
żadnych tajemnic przedsiębiorstwa, tajemnic służbowych ani innych informacji poufnych dotyczących BBPV, spółki
dominującej nad BBPV oraz podmiotów powiązanych z BBPV. Zamawiający zobowiązuje się ujawniać te informacje
tylko tym spośród członków swego personelu, dla których ich znajomość jest konieczna, oraz zapewnić, że zaciągną
oni zobowiązanie do zachowania poufności.

1.
2.

3.
4.

5.

§ 15 Ochrona i przechowywanie danych
Administratorem danych, podanych przez Zamawiającego w ramach rejestracji lub składania Zamówienia, jest
BBPV.
Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów
administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Zamawiający wyrazi zgodę (w tym celach
marketingowych).
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce
prywatności i cookies.
Zamawiający potwierdza, że BBPV przekazuje dostawcom/producentom szczegółowe informacje
o Zamawiającym dotyczące jego produktów, kwot, obrotów, nazwy oraz adresu (sprawozdawczość sprzedaży
do klienta końcowego, tzw. sellout reporting) w celu realizacji wiążących BBPV obowiązków umownych,
zwłaszcza w przypadku niektórych projektów (sprzedaż do klienta końcowego ze wsparciem
dostawców/producentów).
Ponadto, Zamawiający potwierdza, że BBPV może przekazywać te dane w ramach Grupy BBPV oraz osobom
trzecim jako środek realizacji umów oraz dla sprawdzenia realizacji płatności lub dla potrzeb decyzji
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kredytowych i windykacyjnych. Zamawiający potwierdza również możliwość przekazywania tych danych poza
granicę Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli BBPV uzna to za konieczne.
6. Przez przyjęcie niniejszych Warunków Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie przez BBPV lub podmioty
działające na zlecenie BBPV dobrowolnie przekazanych danych osobowych Zamawiającego w związku
z realizacją sprzedaży towarów oferowanych przez BBPV oraz dla celów marketingowo-reklamowych
dotyczących działalności prowadzonej przez BBPV. Zamawiający zachowuje wszelkie prawa wynikające
z ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
7. Zgodnie z przepisami ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Zamawiający wyraża
zgodę na przesyłanie wiadomości i informacji o charakterze handlowym kanałami elektronicznymi na wskazany
przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej, na zasadach określonych w tej ustawie przez BBPV lub
podmioty działającym na zlecenie BBPV.
8. W przypadku konieczności powierzenia przetwarzania danych osobowych klientów końcowych Zamawiający
zobowiązany jest uzyskać od klienta końcowego stosowną zgodę na powierzenie danych na rzecz BBPV,
w szczególności w celu realizacji wysyłki towarów na adres klienta końcowego, przeprowadzenia badania
satysfakcji klienta końcowego lub w związku § 18. Powierzenie przetwarzania danych odbywać się będzie na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej z Zamawiającym w formie elektronicznej
zgodnie z treścią zamieszoną na platformie stanowiącą załącznik nr 1. do OWS. Zawarcie umowy nastąpi
poprzez zaakcentowanie jej treści przez Zamawiającego i przesłanie skanu podpisanej umowy do BBPV.
§ 16 Eksport
Towary, części zamienne, dane techniczne, oprogramowanie oraz dokumentacja mogą podlegać przepisom
i regulacjom eksportowym oraz importowym obowiązującym m.in. w Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej,
Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz innych krajach, do których kierowany jest import. W razie wywozu towarów
przez Zamawiającego poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, winien on przestrzegać wszystkich obowiązujących
przepisów i regulacji eksportowo-importowych oraz uzyskać wszystkie obowiązujące zezwolenia.
§ 17 Prawo właściwe
1. Wszelkie relacje handlowe pomiędzy BBPV a Zamawiającym podlegają prawu polskiemu. Wyłącza się stosowanie
Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
2. Nieważność lub niemożliwość dochodzenia któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków nie narusza
ważności pozostałych postanowień. BBPV i Zamawiający zgodnie podejmą negocjacje w celu zastąpienia lub
uzupełnienia postanowienia bezskutecznego lub niekompletnego nowym postanowieniem, które najbliżej
oddaje cel ekonomiczny zamierzonego postanowienia.
§ 18 Specjalne ceny pod projekty
1. W przypadku cen specjalnych, oferowanych przez dostawcę/producenta pod konkretny projekt dla określonego
klienta końcowego, Zamawiający winien w terminie 10 dni od stosownego żądania dostarczyć BBPV kopię
dowodu dostawy i montażu towarów oraz kopię faktury wystawionej na tego klienta końcowego.
2. Zamawiający zobowiązany jest przestrzegać stosownych wytycznych dotyczących obsługi projektów. Dotyczy
to także okresu przechowywania dokumentacji projektu zgodnie z przepisami prawa w tym prawa podatkowego.
W razie naruszenia przez Zamawiającego wytycznych wydanych przez BBPV lub producenta, BBPV może
zafakturować ewentualne bezzasadnie naliczone i zapłacone kwoty, a ponadto BBPV lub producent mogą
zaprzestać dalszego oferowania Zamawiającemu cen specjalnych pod konkretne projekty.
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§ 19 Przeciwdziałanie korupcji
Współpraca między Zamawiającym a BBPV opierać się winna na obiektywnych i przejrzystych kryteriach i nie może
bezprawnie wynikać z udzielania lub akceptowania korzyści osobistych, takich jak niestosowne podarunki czy
zaproszenia. Tak więc Zamawiający nie będzie oferował ani udzielał korzyści osobistych pracownikom BBPV lub
podmiotom powiązanym z BBPV, które mogą lub w zamyśle mają wpływać na transakcje lub decyzje podejmowane
w obrocie. Ponadto, Zamawiający zobowiąże swoich pracowników do tego, by nie udzielali i nie oferowali takich
korzyści, ani o nie się nie zwracali.
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Załącznik nr 1. do OWS
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w dniu: ………………………………………………. w Tarnowie, pomiędzy:
I. ………………………………………………………………….., ul. …………………………………………..………………………..………………………………………….,
NIP: ………………………………………………….
zwaną dalej: Administratorem,
a
II. Bruk Bet PV sp. z o.o. w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Mroźna 8, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000783431, NIP: 993-067-20-75, REGON: 383167000, reprezentowaną
przez:
Edytę Witkowską-Grześkiewicz - Prezes Zarządu
zwaną dalej: Procesorem
Administrator i Procesor są zwani dalej łącznie „Stronami”, a każdy z nich z osobna „Stroną”.
§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Niniejsza Umowa powierzenia zostaje zawarta w związku ze złożonym zamówieniem przez Administratora na
podstawie Ogólnych Warunków Sprzedaży Procesora, stanowiącym samodzielną umowę pomiędzy Stronami
(„Umowa główna”) i w celu jej wykonywania. Przetwarzanie danych osobowych w związku z wykonywaniem
Umowy głównej podlega przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
2. Na podstawie niniejszej Umowy Administrator powierza Procesorowi do przetwarzania dane osobowe Klientów
(odbiorców końcowych przedmiotu zamówienia), w szczególności: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail,

adres zamieszkania / adres prowadzenia działalności, miejsce instalacji oraz moc instalacji PV.
3. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w ust. 2 powyżej, w rozumieniu art. 4
pkt 7 RODO lub został prawidłowo umocowany przez administratora danych do ich dalszego powierzenia,
a powierzonych do przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy.
4. Procesor przetwarza Dane osobowe wyłącznie w celu realizacji Umowy głównej i w zakresie niezbędnym do jej
wykonania, w szczególności w zakresie realizacji dostawy oraz prowadzenia badania satysfakcji Klienta.
5. Procesor zobowiązany jest przetwarzać dane osobowe zgodnie z RODO, innymi obowiązującymi przepisami
prawa oraz niniejszą Umową.
6. Procesor oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel
w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
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§ 2 CEL POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH
1. Udostępnione przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Procesora wyłącznie w celu
świadczenia szczegółowo opisanego w Umowie Głównej i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji tego
celu, w sposób zgodny z niniejszą Umową.
2. Procesor przetwarza dane osobowe, o których mowa w § 1 niniejszej Umowy wyłącznie na udokumentowane
polecenie Administratora, w szczególności poprzez złożone przez Administratora zamówienie.
3. Administrator niezwłocznie poinformuje Procesora, jeżeli w jego ocenie wydane mu polecenie stanowi
naruszenie Rozporządzenia lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.
§ 3 SPOSÓB WYKONANIA UMOWY W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Procesor zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w § 1, do ich zabezpieczenia
poprzez podjęcie adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę
przetwarzanych danych osobowych, tj. zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, ich zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Procesor zobowiązany jest w szczególności do:
a) stosowania wszelkich środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających dane osobowe, na
zasadach określonych w art. 32 RODO;
b) pomagania Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO;
c) przetwarzania danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, chyba że
obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo krajowe lub unijne; w takim przypadku przed
rozpoczęciem przetwarzania Procesor informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to
nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
d) pomagania Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w wywiązywaniu się
z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw
określonych w rozdziale III RODO;
e) zapewnienia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązywały się do zachowania
tajemnicy, chyba że będą to osoby zobowiązane do zachowania tajemnicy na podstawie ustawy;
f) prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora;
g) w razie stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, zawiadomienia Administratora o takim
naruszeniu niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od jego wykrycia;
h) po zakończeniu umowy, zależnie od decyzji Administratora, usunięcia lub zwrotu danych osobowych oraz
usunięcia ich wszelkich kopii, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego przewidują inaczej,
i złożenia względem administratora oświadczenia potwierdzającego wykonanie powyższego zobowiązania,
na każde wezwanie Administratora.
2. Procesor jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania Danych osobowych dalszym podmiotom
przetwarzającym. Procesor zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich dalszych podmiotów
przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia, a także chroniło prawa osób, których
dane dotyczą. Procesor zobowiązany jest zapewnić, by na dalsze podmioty przetwarzające zostały nałożone co
najmniej te same obowiązki co nałożone na Procesora w Umowie.
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3. Administrator ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy poprzez przeprowadzenie
zapowiedzianych z 7-dniowym wyprzedzeniem doraźnych kontroli dotyczących przetwarzania danych
osobowych przez Procesora oraz żądania składania przez niego pisemnych wyjaśnień. Procesor zobowiązany
jest do współpracy z Administratorem lub wskazanym przez Administratora podmiotem przy wszelkich
działaniach sprawdzających i naprawczych.
4. Procesor zobowiązany jest zastosować się do wskazówek i zaleceń pokontrolnych przekazanych mu przez
Zleceniodawcę po przeprowadzeniu audytu lub kontroli, o których mowa w ust. 3 powyżej.
5. Procesor zobowiązuje się do nie przekazywania Danych osobowych do państw trzecich (tj. poza terytorium EOG).
§ 4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Procesor jest odpowiedzialny za każde udostępnienie, wykorzystanie lub przetwarzanie powierzonych danych
osobowych, w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, w tym w szczególności za udostępnienie
danych osobom nieupoważnionym.
2. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych lub postanowień niniejszej Umowy z przyczyn
leżących po stronie Procesora, w następstwie, czego Administrator danych osobowych zostanie zobowiązany do
wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą administracyjną lub karą grzywny, Procesor zobowiązuje się
pokryć wyłącznie część poniesionych z tego tytułu kosztów, będących skutkiem jego zawinienia.
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
2. Niniejsza Umowa może zostać wypowiedziana przez Administratora ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
rażącego lub powtarzającego się naruszania Umowy, Rozporządzenia lub innych obowiązujących przepisów
prawa z zakresu ochrony danych osobowych przez Procesora. Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej
pod rygorem bezskuteczności.
3. Niniejsza Umowa może zostać wypowiedziana przez Procesora w przypadku odmowy współpracy ze strony
Administratora w zakresie realizacji obowiązków wynikającym z niniejszej Umowy, RODO oraz innych przepisów
obowiązującego prawa.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie zapisy Umowy Głównej,
przepisy o ochronie danych osobowych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
6. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Procesora.
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