
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
1. Informacje wstępne
1.1 Niniejsze warunki sprzedaży regulują zasady współpracy pomiędzy firmą Wood Glass 
Team Sp. z o.o. zwanym dalej Dostawcą i Odbiorcą w zakresie sprzedaży i dostawy wyrobów 
i produktów znajdujących się w ofercie.
1.2 Niniejsze warunki sprzedaży są załącznikiem do każdej umowy  o współpracy, umowy 
dostawy, jednorazowego zakupu oraz faktury i zastępują wszystkie inne warunki ustalone 
wcześniej.
1.3 Złożenie zamówienia traktowane jest jako zgoda Odbiorcy na zasady zawarte  
w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży.
1.4 Niniejsze warunki sprzedaży mogą być negocjowane na etapie przed przyjęciem przez 
Dostawcę zlecenia. Uzgodnione warunki winny być zatwierdzone przez Dostawcę  
i Odbiorcę. Warunki te będą miały charakter jednorazowy, ustalony dla określonej transakcji.

2. Przyjęcie zamówienia
2.1 Zamówienia przyjmowane są w siedzibie firmy, faksem, drogą elektroniczną  
lub osobiście od Odbiorcy.
2.2 Zamówienie winno szczegółowo określać przedmiot zamówienia   
(tj. np. wymiary, budowa szyby, rodzaj szkła, typ, ilość, kolor etc.)  oraz termin realizacji.
2.3 Zamówienie zostaje przyjęte jeśli określenie wyrobu jest wystarczające  do jego  
wykonania, a określony termin wystarczający do dostarczenia.
2.4 W przypadku, gdy warunki zamówienia nie mogą zostać przyjęte, Dostawca zawiadamia 
o tym Odbiorcę faksem lub drogą elektroniczną  w terminie 3 dni roboczych od daty  
otrzymania zamówienia określając własne warunki dostawy. Brak odpowiedzi Odbiorcy 
najpóźniej w następnym dniu roboczym uważa się za wyrażenie zgody na przystąpienie  
do wykonania zamówienia na warunkach określonych przez Dostawcę.
2.5 Terminy realizacji dla poszczególnych wyrobów są określone w ofercie  
 lub cenniku Dostawcy.
2.6 Realizacja zleceń wykonywanych na przedpłatę zostaje uruchomiona   
po dokonaniu tej przedpłaty przez Odbiorcę w uzgodnionej wielkości.
2.7 Ceny sprzedaży na poszczególne wyroby i towary podane są w cenniku wyrobów.  
Ceny nie zawierają podatku VAT. Zasady obliczenia powierzchni wyrobów, stosowanie 
dopłat do nieregularnych kształtów itp. określone są  w cenniku wyrobów.
2.8 Wyroby będące przedmiotem zamówienia zostaną wykonane według wymagań  
następujących Polskich Norm
- PN-EN 1279-5+ A2:2011
- Norma Zakładowa Wood Glass Team, która zostanie dostarczona Odbiorcy.

3. Dostawa wyrobów i towarów, odbiór i przechowywanie.
3.1 Dostawa wyrobów i towarów odbywa się na zasadach określonych  
w ofercie, cenniku lub umowach o współpracy.
3.2 Przewiduje się dostawę i przekazanie się wyrobów według zasady DDU i EXW.
3.3 Dostawę według zasady DDU (do siedziby Odbiorcy) odbywa się środkiem transportu 
Dostawcy lub środkiem transportu przez niego wynajętym. Dostawca zastrzega sobie prawo 
wyboru środka transportu.
3.3.1 Odbiorcę zobowiązuje się do rozładunku środka transportu własnym sprzętem.
3.3.2 Odpowiedzialność Dostawcy za bezpieczeństwo przewozu i przekazania towaru kończy 
się w chwili przystąpienia Odbiorcy do rozładunku.
3.3.3 Wszystkie szkody wynikające z nieprawidłowego rozładunku ponosi Odbiorca.
3.4 Dla odbioru wyrobów wg zasady EXW Dostawca zobowiązuje się  
do prawidłowego załadunku wyrobów na środek transportu podstawiony przez Odbiorcę. 
Odpowiedzialność Dostawcy za towar kończy się z chwilą jego załadowania na środek  
transportu i dalsza odpowiedzialność z ewentualne uszkodzenia lub straty przechodzi  
na Odbiorcę.
3.5 Czynności odbioru ilościowo jakościowego odbywają się (dla odbioru wg zasady DDU) 
przed przystąpieniem do rozładunku, a dla odbioru wg zasady EXW po spakowaniu  
na środek transportu Odbiorcy.
3.6 Do każdej dostawy dołączony jest protokół dostawy ze szczegółową specyfikacją 
wymiarowo – ilościową. Protokół dostawy stanowi podstawę do przeprowadzenia odbioru 
ilościowo – jakościowego.
3.7 Po dokonaniu odbioru wyrobów przedstawiciel Odbiorcy zobowiązany jest do popisania 
tego dokumentu.
3.8 Wszystkie uwagi dotyczące odbioru ilościowo – jakościowego Odbiorca zobowiązany 
jest do wpisania na protokole dostawy.
3.9 Każda uwaga kupującego (wg pkt. 3.8 ) wymaga podpisu przewoźnika lub kierowcy,  
co do zgodności oceny jakościowo – ilościowej.
3.10 Odbiór wyłącznie jakościowy towarów może być przeprowadzony przez Odbiorcę  
w terminie późniejszym, tj. przez kolejne 7 dni po otrzymaniu dostawy i nie później niż  
do chwili montażu w konstrukcję otworową i nie może dotyczyć stłuczek i uszkodzeń 
(pęknięć, wyszczerbień itp.).
3.11 Odbiorca zobowiązuje się odebrane wyroby przechowywać w pomieszczeniach za-
daszonych, suchych, uniemożliwiających bezpośrednie działanie promieni słonecznych,  
w temperaturze nie przekraczającej 40 °C, na stojakach odpowiednio wyprofilowanych. 
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku niewłaściwego  
przechowywania wyrobów.
3.12 Na warunkach formuły DDU przy dostawie i odbiorze wyrobów  
na stojakach, stojaki, na których zostały dostarczone wyroby, składowane będą na budowie 
i/lub w siedzibie Odbiorcy nie dłużej niż przez ilość dni wskazaną w protokole dostawy. 
Obowiązek odbioru stojaków od Odbiorcy spoczywa na Dostawcy z tym, że Odbiorca jest 
zobowiązany umożliwić odbiór oraz udzielać wszelkich informacji o miejscu przechowywania 
stojaków. Na Odbiorcy spoczywa obowiązek załadunku stojaków na samochód Dostawcy.
3.13 Potwierdzenie odbioru wyrobów przez Odbiorcę na protokole dostawy stanowi  
jednocześnie potwierdzenie odbioru stojaków.
3.14 Na warunkach formuły EXW Odbiorca zobowiązuje się zwrócić stojaki do zakładu 
Dostawcy w terminie podanym na protokole dostawy
3.15 W przypadku gdy Dostawca wezwie Odbiorcę do potwierdzenia stanu stojaków  
Dostawcy znajdujących się w posiadaniu Odbiorcy, wskazując ich ilość i numery, a odbiorca 
nie zajmie stanowiska w terminie 7 dni od otrzymania powyższego wezwania, strony  
zgodnie poczytywać będą powyższe milczenie jako zgodę na stan wskazany  
przez Dostawcę w wezwaniu.
3.16 W przypadku, gdy Odbiorca, nie zwróci stojaków w określonym terminie 14-stu dni, 
uniemożliwia lub utrudnia odbiór stojaków lub zachowuje się biernie w sytuacji uszkodzenia 
stojaków lub ich utraty, Dostawca obciąży Odbiorcę karą umowną w wysokości 10 zł za 
każdy dzień zwłoki,na co Odbiorca wyraża zgodę. Ponadto, niezależnie od kary umownej,  
Dostawca ma prawo żądać odszkodowania z tytułu uszkodzenia lub nie zwrócenia stojaków.

4. Zapłata należności.
4.1. Dostawca wystawi Odbiorcy fakturę VAT nie później niż 7 dni od daty  
dostawy. Na każdej fakturze Dostawca określa termin i sposób zapłaty.
4.2. Faktury będą wystawiane w walucie zgodnej z cennikiem lub ofertą. Cena wyrobu 
zostanie powiększona o podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką.
4.3. Strony zgodnie oświadczają, iż Odbiorca zapłaci Dostawcy za dostarczone wyroby 
należność w terminie i według cen określonych w ofercie lub cenniku.
4.4. W przypadku opóźnień w zapłacie wymagalnych faktur Dostawca ma prawo wstrzymać 
produkcję następnych partii dostaw do czasu uregulowania zaległości oraz skrócić termin 
płatności kolejnych faktur do 7 dni, lub wedle własnego wyboru – żądać przedpłaty  
w wysokości do 100% wartości zamówienia przed przekazaniem do produkcji kolejnej  
partii wyrobów.
4.5. Opóźnienia w zapłacie mogą spowodować wydłużenie terminów dostaw kolejnych 
partii wyrobów w stosunku do ustalonego harmonogramu dostaw, jednak bez negatywnych 
konsekwencji z tego tytułu dla Dostawcy.
4.6. Po dokonaniu zapłaty zaległej należności przez Odbiorcę, Dostawca wznowi dostawy 
zamówionych wyrobów na określonych jednostronnie przez siebie warunkach.
4.7. Datą zapłaty jest data wpływu należności na rachunek bankowy Dostawcy.
4.8. Do chwili dokonania przez Odbiorcę pełnej zapłaty za dostarczone wyroby,  
pozostają one własnością Dostawcy.
4.9. W przypadku opóźnienia w zapłacie przekraczającego 14 dni od daty wymagalności 
zapłaty danej faktury, Dostawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
4.10. W przypadku rozwiązania umowy zgodnie z ustępem poprzednim, Dostawca może 
wedle swojego wyboru, zrealizować zamówienia złożone przed datą rozwiązania umowy  
lub w tym zakresie od umowy odstąpić. Uprawnienie do odstąpienia przysługuje w terminie 
14 dni od daty zajścia zdarzenia powodującego rozwiązanie umowy.
4.11. W przypadku zamówień realizowanych na przedpłatę, przekazanie przez Dostawcę 
zamówienia do produkcji następuje po dokonaniu zapłaty przez Odbiorcę w wysokości 
uzgodnionej przez strony.

5. Reklamacje
5.1 Sprzedawca udziela gwarancji na dostarczane wyroby zgodnie z dokumentem pt. 
„Ogólne Warunki Gwarancji”, który zostanie dostarczony Odbiorcy.
5.2 Dostawca nie odpowiada za materiały powierzone, chyba, że Odbiorca wskaże rażące 
niedbalstwo ze strony pracowników Dostawcy jako przyczynę ewentualnych uszkodzeń.
5.3 W przypadku stwierdzenia przez Odbiorcę w dostarczonych produktach widocznych wad 
jakościowych, zobowiązany on jest do przesłania do Dostawcy pisemnej reklamacji w ciągu 
30 dni kalendarzowych od daty stwierdzenia wady. W razie nie zgłoszenia przez Odbiorcę 
reklamacji, dotyczącej jakości produktów w wyżej określonym terminie Dostawca zwolniony 
jest z obowiązków gwarancyjnych w tym zakresie.
5.4 Zgłoszenie reklamacyjne powinno precyzyjnie określać wady będące jego przyczyną, 
dane Odbiorcy, rodzaj i ilość reklamowanych produktów oraz numer faktury zakupu.  
Odbiorca jest zobowiązany do wypełnienia Formularza Reklamacyjnego, który zostanie 
dostarczony Odbiorcy.
5.5 Standardowo po zgłoszeniu reklamacji Dostawca zobowiązuje się dostarczyć  
towar wolny od wad w terminie 7 dni roboczych.
5.6 Odbiorca ma obowiązek udostępnić Dostawcy reklamowany towar, niezbędny  
do rozpatrzenia reklamacji. Obowiązkiem Odbiorcy jest dostarczenie wadliwego produktu  
w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania nowego towaru do Dostawcy, w celu oceny  
zasadności reklamacji. Zarówno przygotowanie produktu do transportu jak i sam transport 
do siedziby Dostawcy spoczywa po stronie Odbiorcy. Wadliwy produkt powinien być 
zapakowany w opakowanie fabryczne lub przy jego braku w inne uzgodnione ze Dostawcą. 
Zwrotowi nie podlegają reklamowane szyby jeżeli zasadność reklamacji została  
potwierdzona przez oględziny dokonane przez upoważnionego przedstawiciela Dostawcy.
5.7 Dostawca rozpatrzy zasadność reklamacji niezwłocznie po dokonaniu oględzin  
i poinformuje Odbiorcę w formie pisemnej o jej uznaniu lub o odrzuceniu.
5.8 Dostawca nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas transportu reklamowanych 
produktów z powodu niewłaściwego opakowania i zabezpieczenia.
5.9 W przypadku, gdy Odbiorca dokonał montażu wadliwych produktów,  
Odbiorca nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych, a w szczególności kosztów  
demontażu i ponownego montażu.

6. Siła Wyższa
6.1 Jeśli wykonanie zamówienia Odbiorcy jest uniemożliwione przez Siłę Wyższą, Dostawca 
będzie usprawiedliwiony, pod warunkiem, że dołoży on wszelkich starań w celu usunięcia 
takiej przyczyny (przyczyn) niewykonania i będzie kontynuował wykonanie zamówienia bez 
opóźnienia kiedy tylko ustanie przyczyna.
6.2 Termin „Siła wyższa” obejmuje wypadki losowe, strajki, odcięcia mediów i inne działania 
przemysłowe, pożar, burze, trzęsienie ziemi, powodzie, wybuch wojny i inne okoliczności 
podobne, będące poza kontrolą Dostawcy.

7. Postanowienia końcowe
7.1 Wszelki zmiany do OWS wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7.2 W jakichkolwiek kwestiach nie uregulowanych przez niniejsze OWS zastosowanie mają 
aktualne pisemne ustalenia pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą oraz przepisy prawa polskiego.
7.3 Poza roszczeniami określonymi w niniejszych OWS Odbiorcy nie przysługują względem 
Dostawcy żadne dalej idące roszczenia wynikające z wad produktów, ich nieterminowej 
dostawy oraz roszczenia o odszkodowanie za szkodę lub utracone korzyści.
7.4 Ewentualne spory wynikające ze współpracy pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla Dostawcy.
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