
 
 

GRUPA BARNSHAWS – OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE 

1. CENA 
 
1.1 Cena w ofercie nie uwzględnia podatku VAT (chyba, że wyraźnie zaznaczono inaczej). VAT będzie 

naliczony według stawki obowiązującej w momencie dostawy. 
1.2 Nasze oferty są ważne przez 14 dni (chyba, że wyraźnie zaznaczono inaczej). 
1.3 Cena w ofercie nie uwzględnia dostawy (chyba, że wyraźnie zaznaczono inaczej). 
1.4 Chyba, że wyraźnie zaznaczono inaczej, cena w ofercie jest tylko szacunkowa a cena ostateczna 

naliczona będzie w momencie dostawy. 
1.5 Stawki podatku VAT oraz cła będą naliczane według stawki obowiązującej w momencie dostawy. 
1.6 W dowolnym czasie przed dostawą, możemy zweryfikować cenę, aby uwzględnić wzrost naszych 

kosztów w dostarczeniu dóbr. 
 
2. DOSTAWA 
 
2.1 Czas dostawy w ofercie jest szacunkowy. 
2.2 Jeśli przyjęli Państwo dostawę dóbr po upływie szacunkowego czasu dostawy, będzie to równoznaczne 

z faktem, iż nie mają Państwo przeciwko nam żadnych roszczeń za opóźnienie (uwzględniając wszelkie 
straty, które mogą się z tym wiązać oraz wzrost ceny dóbr). 

2.3 Zastrzegamy sobie możliwość dostarczenia dóbr partiami. Każda partia będzie traktowana, jako osobny 
kontrakt. 

2.4 Zastrzegamy sobie możliwość niedostarczenia dóbr, jeżeli: 
2.4.1 Wierzymy, że mogłoby to być niebezpieczne, bezprawne, lub wyjątkowo trudne do wykonania; lub 
2.4.2 Nieruchomość (lub dostęp do niej) jest niedogodny dla naszych pojazdów. 
2.5 Jeśli nie odbiorą Państwo dostawy dóbr w przeciągu 14 dni od terminu dostawy, zastrzegamy sobie 

możliwość naliczania opłat magazynowych w wysokości … 
 
3. RYZYKO 
 
3.1 Państwo ponoszą ryzyko za dobra od momentu dostawy. 
3.2 Dostawa ma miejsce: 
3.2.1 Na terenie naszej nieruchomości, (jeżeli Państwo odbierają towar lub organizują jego transport); lub 
3.2.2 Na terenie Państwa nieruchomości lub miejscu przez Państwa wyznaczonym, (jeżeli my organizujemy 

transport). 
3.3 Powinni Państwo skontrolować dobra przy dostawie. Jeżeli jakieś dobra są uszkodzone lub nie zostały 

dostarczone powinni Państwo do nas napisać, by nas o tym poinformować w przeciągu siedmiu dni od  
 



 
 

3.4 dostawy lub od przewidywanego terminu dostawy. Powinni nam Państwo (lub dostawcy) dać uczciwą 
szansę skontrolowania uszkodzonych dóbr. 

 
4. WARUNKI DOKONYWANIA PŁATNOŚCI 
 
4.1 Oczekujemy płatności w gotówce lub w formie wpłaty na konto przed dostawą, chyba że posiadają 

Państwo zatwierdzone konto kredytowe. 
4.2 Jeśli posiadacie Państwo zatwierdzone konto kredytowe, opłatę należy uiścić nie później niż 30 dni 

licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym dostarczono towary (o ile nie uzgodniono inaczej na 
piśmie). 

4.3 Jeżeli nie uiszczą Państwo całej płatności w terminie możemy: 
4.3.1 Zawiesić lub anulować przyszłe dostawy; 
4.3.2 Anulować wszelkie proponowane uprzednio rabaty; 
4.3.3 Naliczać odsetki: 
a. Naliczane (dziennie) od daty wystawienia faktury do momenty płatności; 
b. Przed i po indywidualnej ocenie (chyba, że sąd zasądzi inaczej); 
4.3.4 Żądać stałego odszkodowania, w celu pokrycia kosztów ogólnych kontroli kredytów; oraz 
4.3.5 Odzyskać koszty związane z wszczęciem postępowania prawnego, w celu odzyskania zaległych 

płatności. 
4.4 Jeśli posiadacie Państwo zatwierdzone konto kredytowe, zastrzegamy sobie możliwość wycofania 

takiego konta, lub zmniejszenia Państwa limitu kredytowego, lub przesunięcia w czasie 
obowiązującego Państwa terminu zapłaty. Możemy zrobić każdy z powyższych w dowolnym czasie bez 
konieczności uprzedzenia o tym. 

4.5 Nie dopuszczalne jest zaliczanie kwot, których możecie się Państwo od nas domagać, na poczet 
Państwa jakichkolwiek długów wobec nas.  

4.6 Jeżeli są nam Państwo dłużni pieniądze, mamy prawo zastawu wobec jakiejkolwiek Państwa własności 
będącej w naszym posiadaniu.  

4.7 Państwa obowiązkiem jest udzielenie nam pełnego zabezpieczenia w stosunku do wszystkich 
wydatków i zobowiązań, na które możemy być narażeni (bezpośrednio lub pośrednio z 
uwzględnieniem kosztów finansowania, kosztów prawnych na podstawie pełnego zabezpieczenia oraz 
kosztów poinstruowania właściwej agencji, by egzekwowała jakikolwiek winny nam dług) jak również 
pokrycie tych strat, które mogły nastąpić w wyniku złamania przez Państwa swoich zobowiązań 
wymienionych w tym regulaminie. 

 
5. TYTUŁ WŁASNOŚCI 
 
5.1 Do czasu, kiedy nie uregulują Państwo wszystkich należnych nam zobowiązań: 
5.1.1 Wszystkie dobra przez nas dostarczone, pozostają naszą własnością; 
5.1.2 Dobra powinny być oznaczone, jako nasza własność; 



 
 

5.1.3 Są Państwo zobowiązani do ubezpieczenia tych dóbr (na wypadek ryzyka, od jakiego ubezpieczyłby je 
rozważny właściciel) oraz zachowania polisy ubezpieczeniowej pod Waszym zarządem; 

5.1.4 Możecie Państwo używać tych dóbr i odsprzedać je, z wyłączeniem: 
a. Jeśli cofniemy to uprawnienie (informując Państwa na piśmie); lub 
b. Jeżeli staną się Państwo niewypłacalni. 
5.2 Są Państwo zobowiązani poinformować nas niezwłocznie (na piśmie), jeżeli staną się Państwo 

niewypłacalni. 
5.3 Jeśli Państwa prawo do użycia lub odsprzedania dóbr wygaśnie są Państwo zobowiązani do 

umożliwienia nam odbioru tych dóbr. 
5.4 Mamy Państwa pozwolenie na wejście na teren nieruchomości, w której składowane są te dobra: 
5.4.1 W dowolnym momencie, żeby dokonać ich przeglądu; oraz 
5.4.2 W momencie, kiedy utracą Państwo prawo do użytkowania lub odsprzedania dóbr, w celu odzyskania 

ich z możliwością użycia niezbędnych środków. 
5.5 Pomijając nasze prawo do tytułu własności dóbr, mamy prawo rozpoczęcia postępowania prawnego w 

celu odzyskania winnej nam należności za dobra, w sytuacji, w której nie uiszczą Państwo swoich 
zobowiązań w terminie. 

5.6 Nie są Państwo naszym przedstawicielem. I nie posiadają Państwo uprawnień do zawierania umów w 
naszym imieniu. 

 
6. GWARANCJE 
 
6.1 Nasza gwarancja, zgodności dóbr z opisem, znajduje się na formularzu Potwierdzenie Zamówienia. 
6.2 Nie dajemy żadnej innej gwarancji odnośnie jakości dóbr i ich zdatności do celu w jakim zostały 

zamówione. 
6.3 Jeśli uważają Państwo, że dobra przez nas dostarczone są wadliwe ze względu na materiał lub jakość 

wykonania, są Państwo zobowiązani: 
6.3.1 Poinformować nas (pisemnie) niezwłocznie z zachowaniem wszelkich szczegółów; oraz 
6.3.2 Umożliwić nam sprawdzenie stanu dóbr (w tym celu możemy potrzebować dostępu na Państwa 

teren i do przykładowych wyrobów). 
6.4 Jeżeli po naszej inspekcji potwierdzimy, że dobra przez nas dostarczone są wadliwe ze względu na 

materiał lub jakość wykonania, a Państwo spełnią warunki opisane powyżej (punkt 6.3), dokonamy 
(według naszego uznania) naprawy, dostarczymy nowe dobra, lub zwrócimy koszty zakupu dóbr. W 
razie przekazania przez Państwo dóbr do osób trzecich nie będziemy w stanie przyjąć ich zwrotu, ani 
żadnych roszczeń z nimi związanych. 

6.5 Nie poczuwamy się do odpowiedzialności za żadne inne straty lub szkody narastające z tytułu umowy 
lub dostawy dóbr lub ich użycia, nawet w przypadku naszych zaniedbań, w tym (przykładowo): 

6.5.1 Bezpośrednie straty finansowe, straty zysków, utraty użytkowania; oraz 
6.5.2 Straty pośrednie lub szkody następcze w tym odsetki. 

 



 
 

6.6 Nasza odpowiedzialność finansowa z tytułu ubezpieczenia za straty na Państwa własności, 
spowodowana naszym zaniedbaniem wynosi jednorazowo nie więcej niż …  

6.7 Jakakolwiek inna odpowiedzialność finansowa za straty, do której nie odnosimy się w tym regulaminie, 
jest ograniczona do wysokości wartości dóbr. 

6.8 Żadne postanowienie niniejszej umowy nie powoduje wyłączenia ani ograniczenia naszej 
odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez zaniedbanie. 

6.9 Żadne postanowienie niniejszej umowy nie wpływa ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za 
świadome wprowadzenie w błąd. 

6.10  Państwa odpowiedzialnością jest spełnienie Państwa indywidualnych wymagań, co do zdatności 
zamówionych dóbr z celem ich przeznaczenia. Nasza firma nie świadczy usług projektanckich, lecz 
zajmuje się wykonywaniem specjalistycznych usług gięcia. 

6.11  Jeżeli zamówione dobra są przeznaczone do użytku przez osoby trzecie, odpowiedzialność za zdatność 
zamówionych dóbr z celem ich przeznaczenia, leży po Państwa stronie. Nie ponosimy 
odpowiedzialności za dobra, które nie zostały przez Państwo sprawdzone przed przekazaniem ich do 
osób trzecich. 

 
7. SZCZEGÓŁY TECHNICZNE 
 
7.1 Jeżeli dobra przez nas dostarczone mają spełniać szczegóły techniczne i wskazania podane przez 

Państwa, to Państwa odpowiedzialnością jest: 
7.1.1 Upewnienie się, że szczegóły techniczne i wskazówki są precyzyjne; 
7.1.2 Upewnienie się, że dobra przygotowane zgodnie z tymi szczegółami technicznymi i wskazówkami, 

będę zdatne z celem ich przeznaczenia; oraz 
7.1.3 Upewnienie się, że zastosowanie tych szczegółów technicznych i wskazówek nie będzie naruszało 

praw własności intelektualnej osób trzecich, oraz nie będzie niezgodne z obowiązującym prawem lub 
przepisami. 

7.2 Zastrzegamy sobie prawo do: 
7.2.1 Naniesienia zmian odnośnie szczegółów technicznych, tak aby upewnić się, że nasze dobra są 

wykonane z zachowaniem bezpieczeństwa oraz obowiązujących wymogów ustawowych, oraz 
7.2.2 Naniesienia niewielkich zmian odnośnie szczegółów technicznych, bez wcześniejszego Państwa 

poinformowania, które naszym zdaniem są niezbędne bądź wymagane. 
 
8. MATERIAŁ POWIERZONY 
 
8.1 Przy wykonywaniu usług gięcia zachowujemy wszelką ostrożność w obchodzeniu się z Państwa 

materiałem powierzonym (lub materiałem powierzonym dostarczonym przez osoby trzecie w Państwa 
imieniu), ale jednocześnie nie ponosimy odpowiedzialności za zachowanie materiału w trakcie procesu 
gięcia. Jeżeli w wyniku gięcia materiał zapadnie się, zniekształci, pęknie lub złamie się nie ponosimy  
 



 
 

8.2 odpowiedzialności za jego stratę. Materiał powierzony jest poddawany procesom gięcia całkowicie na 
Państwa ryzyko. 

8.3 Państwa obowiązkiem jest upewnienie się, że materiał powierzony jest bezpieczny do gięcia bez 
szkody dla BHP, oraz pisemne poinformowanie nas, jeżeli materiał powierzony wymaga specjalnych 
środków ostrożności. Nie dopełnienie tego obowiązku może skutkować poważnym wypadkiem oraz 
wszczęciem postępowania prawnego przeciwko Państwu. 

 
9. CERTYFIKACJA MATERIAŁU 
 

9.1 Certyfikacja materiału będzie wydawana na specjalną prośbę. Nie jesteśmy w posiadaniu sprzętu 
metalurgicznego i polegamy na dostawcach materiału, którzy wykonują materiał pod daną 
specyfikację. Wszelkie roszczenia dotyczące materiału niezgodnego ze specyfikacją, nie świadczą o 
naszym zaniedbaniu i będą przekazane do dostawcy materiałów. 

 
10. TOLERANCJE 
 
10.1 Wszelkie produkty spełniają zakres tolerancji handlowych, jakie wyznacza przemysł budowlany oraz 

branże produkcyjne, i które są opisane na naszej stronie; www.barnshaws.pl. Bardziej wymagające 
tolerancje (jak te używane powszechnie dla obrabianych komponentów) nie są osiągalne w procesie 
gięcia i operacji na prasach krawędziowych. 

10.2 Państwa obowiązkiem jest poinformowanie nas, w momencie wystosowania zapytania, o wymaganych 
przez Państwa tolerancjach oraz oczekiwanie wyjaśnienia w tej kwestii, przed przystąpieniem do 
wykonywania usługi. 

 
11. ZWROT DÓBR 
 
11.1 Państwa zwroty będą przyjęte tylko w następujących sytuacjach: 
11.1.1 za naszą wcześniejszą zgodą (na piśmie); 
11.1.2 po dokonaniu uzgodnionej opłaty manipulacyjnej (chyba, że dostarczone dobra były wadliwe). 

 
12. WARUNKI WYWOZU 
 
12.1 Punkt 9 tego regulaminu ma zastosowanie w przypadku dostawy dóbr za granicę (z wyjątkiem sytuacji, 

w której byłoby to niezgodne z pisemną umową pomiędzy Państwem a nami). 
12.2  Reguły Incoterms zalecane przez Międzynarodową Izbę Handlową, obowiązujące w momencie 

zawarcia umowy mają zastosowanie dla eksportu, ale w zakresie niezgodności pierwszeństwo ma 
niniejsza umowa. 

12.3  Jeżeli nie uzgodniono inaczej, dobra są dostarczane na zasadzie ex works z naszego zakładu. 
 

http://www.barnshaws.pl/


 
 

12.4  W przypadku, gdy dobra są wysyłane drogą morską, nie mamy obowiązku poinformować Państwa o 
tym, i nie ponosimy ryzyka w trakcie transportu. 

12.5  W Państwa obowiązku jest zorganizowanie inspekcji dóbr przed wysyłką, na terenie naszego zakładu 
(chyba, ze ustalono inaczej). Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody widoczne w trakcie 
inspekcji, jeżeli nie zostały one zgłoszone przed wysyłką dóbr. Nie ponosimy odpowiedzialności za 
szkody powstałe w trakcie transportu. 

12.6  Nie ponosimy odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała powstałe w wyniku użytkowania dóbr 
na terytorium innego państwa. 

 
13. REZYGNACJA 
 
13.1 Nie mogą Państwo zrezygnować z zamówienia, jeżeli nie uzgodniliśmy tego na piśmie (punkt 13.1 i 

13.2 obowiązuje w tej sytuacji). 
13.2  W przypadku rezygnacji z zamówienia, zrzekają się Państwo wszelkich roszczeń, do jakich uprawnia 

niniejsza umowa. 
13.3  W przypadku rezygnacji z zamówienia (z jakiegokolwiek powodu) są Państwo zobowiązani uiścić nam 

należności za wszelkie materiały, jakie musieliśmy zakupić w celu realizacji zamówienia. 
13.4 Możemy zawiesić lub anulować zamówienie, za pisemnym powiadomieniem, jeżeli: 
13.4.1 Nie uiszczą Państwo płatności w terminie (zgodnie z zamówieniem); 
13.4.2 Staną się Państwo niewypłacalni; 
13.4.3 Nie wypełnią Państwo obowiązków, jakie nakłada na Państwa niniejsza umowa. 
 
14. ODSTĄPIENIE I ZMIANY 
 
14.1 Opóźnienie w egzekwowaniu naszych praw nie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się tych praw. 

Wszelkie odstąpienia od naszych praw wchodzą w życie wyłącznie po wydaniu pisemnej zgody. 
14.2 Żadne zmiany w niniejszym regulaminie nie są wiążące, chyba że: 
14.2.1 Zostały uzgodnione na piśmie; 
14.2.2 Zostały podpisane przez obie ze stron; oraz 
14.2.3 Zostały wyszczególnione przyczyny, dla których dokonano zmian. 
14.3 Wszelkie zamówienia dokonane przez Państwa podlegają niniejszym warunkom sprzedaży (bądź 

warunkom, jakie możemy wprowadzić w przyszłości). Poprzez złożenie zamówienia odstępują Państwo 
od jakichkolwiek warunków, które obowiązują w Państwa firmie, jeżeli takie warunki mogłyby być 
sprzeczne z niniejszą umową. 

 
15. SIŁA WYŻSZA 
 
15.1  Jeżeli nie możemy wywiązać się z naszych obowiązków względem Państwa (bądź koszty takich 

zobowiązań są nieprzewidywalnie wysokie) z powodów od nas niezależnych, to w takiej sytuacji  



 
 

15.2 możemy anulować bądź zawiesić nasze zobowiązania względem Państwa bez ponoszenia 
odpowiedzialności. 

15.3  Przykłady takich okoliczności obejmują zrządzenie losu, wypadki, eksplozje, wojnę, terroryzm, pożar, 
powódź, opóźnienie transportu, strajki oraz inne spory pracownicze oraz trudności w zdobyciu 
materiałów. 

 
16. OGÓLNE 
16.1 Przy zawarciu umowy, pod niniejszymi warunkami, obowiązuje polskie prawo. Umowa podlega 

niewyłącznej jurysdykcji polskich sądów. 
16.2  Jeżeli reprezentuje Państwa więcej niż jedna osoba, to każda z tych osób podlega zobowiązaniom 

solidarnym pod niniejszymi warunkami. 
16.3  Jeżeli którekolwiek z niniejszych warunków są niewykonalne w swojej formie: 
16.3.1 Nie wpłynie to na wykonalność pozostałych warunków; oraz 
16.3.2 Jeżeli mogą być wykonalne po dokonaniu zmian, to będą respektowane w wersji zmienionej. 
16.4 Zastrzegamy sobie prawo do traktowania Państwa, jako niewypłacalnych, jeżeli: 
16.4.1 Nie są Państwo w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych w terminie; bądź 
16.4.2 Państwo (bądź którekolwiek z Państwa aktywów) stanie się: 
a. Przedmiotem formalnej procedury upadłościowej (w tym syndyku, likwidacji, postępowań 

administracyjnych, moratorium lub bankructwa); 
b. Przedmiotem do podjęcia formalnej procedury upadłościowej; lub 
c. Przedmiotem do podjęcia formalnej procedury upadłościowej poza granicami kraju. 
16.5 Wszelkie broszury, katalogi oraz materiały promocyjne, w tym nasza strona internetowa mają 

charakter czysto poglądowy. Ich zawartość nie stanowi części umowy pomiędzy nami a Państwem. 
Sugerujemy by nie kierowali się Państwo ich zawartością przy wchodzeniu z nami w umowę. 

16.6 Wypowiedzenie umowy przez jedną ze stron ma miejsce po dostarczeniu pisemnego wypowiedzenia 
(osobiście lub pocztą za potwierdzeniem, bądź faxem) do głównej siedziby firmy. Takie wypowiedzenie 
musi być podpisane przez obie strony. 

16.7 Umowa nie powoduje powstanie wykonalnych praw dla osób, które nie mogą być zidentyfikowane, 
jako kupujący lub sprzedający. 

16.8 Jedyne oświadczenie, na podstawie, którego mogą Państwo wejść z nami w umowę, to takie, które 
zostało przedstawione Państwu na piśmie przez osobę, która jest upoważnionym reprezentantem 
naszej firmy oraz: 

16.8.1 Oświadczenie, które zostało zawarte w kosztorysie (bądź w ofercie) i nie zostało wycofane przed 
zawarciem umowy; bądź 

16.8.2 Oświadczenie, które wyraźnie podkreśla, że mogą Państwo na nim polegać w momencie zawarcia 
umowy. 

16.9 Proszę zauważyć, że możemy przekazać Państwa dane osobowe do osób, które będą zarządzać 
administrowaniem Państwa konta lub odzyskiwać należne płatności. Dotyczy to również 
przekazywania Państwa danych osobowych do naszego ubezpieczyciela, agencji zajmującej się  



 
 

16.10 odzyskiwaniem długów oraz prawnika, w przypadku, gdy nie wywiążą się Państwo ze swoich 
zobowiązań finansowych względem nas. 

16.11 Wszelkie narzędzia, patenty, materiały, rysunki techniczne oraz inne dane przez nas dostarczone, 
pozostają naszą własnością, chyba że stwierdziliśmy inaczej na piśmie. 

16.12 Zastrzegamy sobie możliwość zlecenia podwykonawstwa umowy w całości lub częściowo. 
16.13 Nie mogą Państwo przekazać swoich praw osobom trzecim. 

 

 

 

 


