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OGÓLNE WARUNKI KUPNA 

I ZASADY WSPÓŁPPRACY HANDLOWEJ 

 1  POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

 1.1  Przedstawione poniżej Ogólne Warunki Kupna (zwane dalej OWK) i współpracy handlowej mają 
zastosowanie do transakcji kupna-sprzedaży pomiędzy Stronami i stanowią wiążącą część każdej 
zawartej umowy ustnej/ telefonicznej/ pisemnej i złożonego zamówienia, będąc tym samym 
traktowane przez Kupującego i Sprzedającego jako znane i akceptowane, chyba że pisemnie za zgodą 
Strony uzgodniły warunki specjalne lub zmodyfikowały zapisy. OWK odnoszą się również do wszystkich 
przyszłych dostaw, usług lub ofert dla klienta, nawet jeśli nie zostaną ponownie oddzielnie uzgodnione. 

 1.2  Kupującym jest podmiot, który składa zamówienie u Sprzedającego. 
 1.3  Sprzedającym jest podmiot, który przyjmuje zamówienie Kupującego do realizacji. 
 1.4  Kupujący i Sprzedający zwani są w dalszej części niniejszych postanowień także Stronami. 

 
 2  OFERTA I ZAMÓWIENIA 

 

 2.1  Zarówno zapytanie ofertowe przedstawione przez Kupującego, jak i jakakolwiek wstępna korespondencja 
handlowa, nie oznaczona wyraźnie jako wiążąca, pozostaje zawsze niezobowiązującą. 

 2.2  Kupujący zobowiązuje się do składania zamówień asortymentowo-ilościowych u Sprzedającego 
wybierając jedną z poniższych form przekazu: 
 2.2.1  e-mail zawierający w treści lub załączniku zamówienie, 
 2.2.2  rozmowa telefoniczna, potwierdzona w dalszym etapie zamówieniem pisemnym. 

 2.3  Sprzedający sprzedaje towar Kupującemu w ustalonych i wynegocjowanych cenach, określonych  
w ofercie i potwierdzonych w zamówieniu. Ceny są zawsze cenami netto. 

 2.4  Oferty na dostawę surowców/ towarów analizowane są wstępnie przez Dział Administracyjno-Handlowy, 
natomiast dostawcy ostatecznie zatwierdzani są przez Dział Jakości. 

 2.5  Dostawcy surowców zakwalifikowani są na postawie ważnego certyfikatu zgodności z obowiązującą 
normą BRC, IFS lub inną normą porównywalną do GFSI oraz okazanego wpisu odpowiedniej inspekcji.  
W przypadku, gdy potencjalny dostawca nie posiada certyfikatu, a uznany jest za stanowiący niskie 
ryzyko, może zostać zakwalifikowany na podstawie pozytywnej oceny ankiety jakościowej. W takim 
przypadku warunkiem kwalifikacji jest przeprowadzenie testu identyfikowalności. 

 2.6  Dostawcy opakowań kwalifikowani są na podstawie wypełnionego kwestionariusza oceny dostawcy 
opakowań, który stanowi załącznik do niniejszych ogólnych warunków zakupów. 

 2.7  Przed rozpoczęciem współpracy, dostawcy przekazują specyfikacje dotyczące surowców mięsnych, które 
mają być przedmiotem handlu. Specyfikacje muszą być obustronnie uzgodnione i zatwierdzone. O każdej 
zmianie w specyfikacjach dostawcy informują dział jakości Bimex, a w przypadku braku zmian 
zweryfikowane specyfikacje są przekazywane minimum raz na 3 lata. 

 2.8  Wszystkie dostawy są zawsze zgodne z przepisami prawa, zamówieniem oraz specyfikacją (jeśli dotyczy).  
 2.9  Strony ustalają, że przesyłane między nimi dokumenty dotyczące procesu składania zamówienia  

i korespondencja handlowa nie wymagają podpisu. 
 2.10  Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy w dowolnym momencie poprzez złożenie 

pisemnego oświadczenia z podaniem przyczyny lub okoliczności niezależnych od Kupującego, które 
wpływają na niemożność realizacji zamówienia. 
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 3  WARUNKI PŁATNOŚCI 
 

 3.1  Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty za towary przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego 
wskazany każdorazowo na fakturze i w terminie określonym na fakturze (przy czym za datę zapłaty 
uważa się dzień wpływu zapłaty na rachunek bankowy Sprzedającego). Kupujący zobowiązuje się 
dokonać zapłaty za zakupiony towar w walucie zgodnie z fakturą.  

 3.2  W przypadku opóźnienia w dokonaniu płatności we wskazanym terminie, Kupujący zostanie obciążony 
odsetkami w wysokości ustawowej zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Sprzedający 
rozpoczyna procedurę windykacyjną oraz zastrzega sobie prawo wstrzymania kolejnych dostaw towaru 
niezależnie od ich wcześniejszego potwierdzenia. Kupujący zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty 
związane z sądowym lub pozasądowym dochodzeniem roszczeń. 

 

 4  DOSTAWA TOWARU I TRANSPORT 
 

 4.1  Sprzedający, po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, zobowiązuje się do dostarczenia zamówionego 
towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego. 

 4.2  W przypadku innych warunków incoterms, Sprzedający, po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, 
zobowiązuje się do przygotowania towaru do odbioru przez Kupującego w wyznaczonym przez 
Sprzedającego miejscu. Towar będzie wówczas wydany przewoźnikowi działającemu na rzecz i w imieniu 
Kupującego. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za działającego na jego rzecz i w jego imieniu 
przewoźnika. Przed planowanym załadunkiem Kupujący poinformuje pisemnie Sprzedającego o firmie 
przewoźnika oraz o numerze rejestracyjnym pojazdu. Kierowca zobligowany jest do okazania orzeczenia 
dla celów sanitarno-epidemiologicznych oraz do okazania dokumentu potwierdzającego wykonaną 
dezynfekcję pojazdu. 

 4.3  Warunki dostawy/odbioru towaru muszą zostać określone w zamówieniu i pisemnie potwierdzone przez 
Sprzedającego.  

 4.4  Odbiór towaru musi być potwierdzony czytelnym podpisem, pieczątką i datą na dokumencie dostawy. 
Przy rozładunku towaru musi być obecny kierowca.  

 4.5  Jeżeli Sprzedający i Kupujący nie uzgodnili pisemnie określonych godzin dostawy towaru, zostanie on 
dostarczony w godzinach 06:00 – 14:00. 

 4.6  Jeżeli Sprzedający nie może zrealizować zamówienia w umówionym terminie lub na umówionych 
warunkach – powiadamia natychmiast Kupującego.  

 4.7  Wszystkie dostawy są zawsze zgodne z przepisami prawa, zamówieniem oraz specyfikacją (jeśli dotyczy).  
 4.8  W przypadku, gdy dostawa nie spełnia wymagań wynikających z niniejszych ogólnych warunków zakupu, 

określa się następujące warianty postępowania: 
 4.8.1  zwrot towaru do dostawcy; w przypadku, gdy ze względu na zwrot surowca, Bimex nie 

będzie mógł zabezpieczyć towaru dla swoich klientów – przerzucenie na dostawcę surowca kosztów 
kary umownej, 

 4.8.2  przyjęcie towaru, ale uwzględnienie obniżki ceny. 
 4.9  Środek transportu, za pomocą którego realizowane są dostawy, spełnia wymagania odpowiednich 

przepisów prawa. W przypadku surowców mięsnych, transport zapewnia zachowanie łańcucha 
chłodniczego, a surowiec jest wychłodzony do maksymalnej temperatury +4 st. C (mięso drobiowe) lub 
 + 3 st. C (podroby), lub zamrożony (min. -18 st. C). Każde przekroczenie powyższych parametrów 
temperaturowych traktuje się jako nie spełnienie wymagań wynikających z niniejszych ogólnych 
warunków zakupu wraz z tego konsekwencjami. Kierowca posiada ważne orzeczenie do celów sanitarno-
epidemiologicznych, odzież ochronną oraz dokumentację potwierdzającą wykonywanie zabiegów mycia  
i dezynfekcji powierzchni załadunkowej środka transportu. 
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 5  DOKUMENTACJA 
 

 5.1  Sprzedanemu towarowi towarzyszy podstawowa i wymagana dokumentacja wynikająca z przepisów 
prawa oraz z zamówienia (HDI, CMR, wydanie magazynowe itp.), którą przygotowuje Sprzedający.  
W przypadku materiałów pomocniczych, np. opakowań, dostawom każdorazowo towarzyszy deklaracja 
zgodności/atest do danej partii towaru. Jeżeli Kupujący wyraża potrzebę tworzenia dodatkowej 
dokumentacji, zobowiązany jest zgłosić to podczas omawiania warunków kupna-sprzedaży towaru.  
W przeciwnym razie Sprzedający nie będzie miał obowiązku wystawiania dodatkowej dokumentacji. 

 5.2  Odbiór towaru Kupujący każdorazowo potwierdza podpisem i pieczęcią firmy w przeznaczonych do tego 
miejscach na dokumentach przewozowych. 

 

 6  OBRÓT OPAKOWANIAMI 
 

 6.1  Towar będzie zapakowany w opakowania bezzwrotne lub zwrotne, zgodnie z zamówieniem Kupującego. 
 6.2  Dowód dostawy towaru zawiera tabelę z informacją odnośnie ilości dostarczonych przez Sprzedającego  

i zwróconych przez Kupującego opakowań, którą należy uzupełnić w obecności kierowcy. 
 6.3  Jeżeli towar zostanie dostarczony w opakowaniach zwrotnych, Kupujący zwróci Sprzedającemu taką 

samą ilość opakowań w dniu dostawy/odbioru towaru lub – w przypadku braku odpowiedniej ilości 
opakowań na stanie magazynowym - w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty dostawy. 
 

 7  REKLAMACJE 
 

 7.1  Kupujący zobowiązuje się dokonać ilościowego i jakościowego odbioru towarów dostarczonych przez 
Sprzedającego, a w razie jakichkolwiek niezgodności, zastrzeżeń czy reklamacji, natychmiast powiadomić 
o nich Sprzedającego z zastosowaniem dowolnej formy komunikacji. 

 7.2  Kupujący zastrzega sobie prawo do zgłoszenia reklamacji w całym okresie przydatności do spożycia, jeżeli 
istnieją przesłanki, że nie zostały zachowane cechy jakościowe produktu, gwarantowane terminem 
przydatności. 

 7.3  Jeżeli reklamacja została zgłoszona przez Kupującego prawidłowo, Sprzedający udziela Kupującemu 
odpowiedzi co do rozpatrzenia reklamacji w terminie 2 dni od jej zgłoszenia. 

 7.4  W przypadku uznania reklamacji Strony uzgodnią formę rekompensaty, zwrot lub wymianę towaru. 
 

 8  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

 8.1  Strony oświadczają, że treść niniejszych Ogólnych Warunków Kupna jest im znana i zawierając umowę 
sprzedaży w postaci oferty/ zapytania, następnie zamówienia i potwierdzenia zamówienia, wyrażają 
zgodę na włączenie tych warunków do treści umowy, jako integralnej jej części.  

 8.2  W sprawach nie uregulowanych niniejszymi OWK mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  
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 9  FORMULARZ KONTAKTOWY 

 

 Poprzez poniższy formularz Kupujący informuje o osobach upoważnionych do kontaktu  

i odpowiedzialnych za poszczególne aspekty współpracy:    

      

Zakres odpowiedzialności Reprezentant Dane kontaktowe 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-HANDLOWY Alicja Skorupińska alicja@bimex-fleisch.com 48722191777 

Anna Dydyna info@bimex-fleisch.com 48889894715 

DZIAŁ JAKOŚCI Joanna Sacha joanna@bimex-fleisch.com 48724201023 

DZIAŁ KSIĘGOWO-FINANSOWY Dorota Wiszniewska dorota@bimex-fleisch.com 48665998050 

KONTAKT ALARMOWY 

(zagrożenie bezpieczeństwa żywności) 
Joanna Sacha joanna@bimex-fleisch.com 48724201023 

   

 
 


