
 

 

Ogólne warunki sprzedaży i dostaw BASF Polska Sp. z o.o. – Dział Agricultural 

Solutions (obowiązujące od 01.01.2020 r.) 

 

1.   Zawarcie umowy. 

1.1.Warunki sprzedaży i dostaw towarów BASF Polska Sp. z o.o. są regulowane w 

umowie. Poniższe przepisy regulują ogólne warunki sprzedaży i dostaw, które nie 

zostały unormowane przez strony w inny sposób. 

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i dostaw BASF Polska Sp. z o.o. wykluczają 

możliwość stosowania Ogólnych Warunków Zakupu Kupującego. 

1.2.Umowa kupna dochodzi do skutku z chwilą przyjęcia zamówienia lub z chwilą 

jego wykonania. Dodatkowe ustalenia umowne wymagają dla swej ważności 

naszego pisemnego potwierdzenia. 

 

2. Dostawa. 

2.1.Dostawy realizowane będą tak szybko, jak to możliwe w terminach uzgodnionych 

przez strony. 

2.2.W sprawie interpretacji klauzul przyjętych w handlu miarodajne są INCOTERMS 

2010. 

 

3. Doradztwo w zakresie techniki stosowania. 

3.1.Na życzenie Kupującego udzielać będziemy porad w zakresie techniki zastosowań 

sprzedawanych towarów. 

Wszystkie podawane przez nas dane i informacje o przydatności i zastosowaniu 

towarów nie zwalniają Kupującego od przeprowadzenia własnych badań i prób. 

3.2.Za przestrzeganie odpowiednich przepisów prawnych i decyzji dotyczących 

składowania i odsprzedaży naszych towarów odpowiada Kupujący. 

 

4. Warunki płatności. 

4.1.Termin płatności określany jest każdorazowo na fakturze. 

4.2.Datą płatności jest data wpływu na nasze konto. 

4.3.Przy wielu zobowiązaniach, każda wpłata Kupującego zaliczana będzie najpierw 

na poczet najstarszego zobowiązania oraz odsetek, a następnie na zobowiązania 

bieżące. 

4.4.Potrącenie przez Kupującego wzajemnych należności, które są bezsporne lub 

stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu, jest możliwe jedynie po uzyskaniu 

naszej zgody. 

4.5.W przypadku opóźnienia w płatnościach zastrzegamy sobie prawo do naliczania 

odsetek w wysokości 25% powyżej odsetek ustawowych oraz prawo do 

rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 

4.6.W razie wątpliwości co do zdolności płatniczych Kupującego, a w szczególności 

w razie zaległości w płatnościach możemy odmówić dalszych dostaw albo żądać 

przed dalszymi dostawami zapłaty z góry lub zabezpieczenia naszych należności 

w formie przez nas wskazanej. 

 

5. Przejście ryzyka. 

5.1.O ile w drodze odrębnych ustaleń umownych nie postanowiono inaczej, ryzyko 

konieczności zapłaty pełnej kwoty zakupu mimo utraty towaru lub pogorszenia 

jego cech przechodzi na nabywcę z chwilą wydania towaru z naszego magazynu 

do dyspozycji Kupującego lub przedsiębiorstwa transportowego działającego na 

jego zlecenie. 

5.2.W przypadku stwierdzenia szkody Kupujący powinien niezwłocznie zgłosić ją do 

nas, jeśli dostawa organizowana jest naszym transportem lub do przedsiębiorstwa 

transportowego działającego na jego zlecenie. 



 

 

5.3.W przypadku odbioru towaru transportem organizowanym przez Kupującego po 

jego stronie leży obowiązek ubezpieczenia towaru. 

5.4.W przypadku dostawy organizowanej naszym transportem, my ustalamy jej drogę 

i sposób w jaki ma zostać wykonana. 

 

6. Zastrzeżenie własności sprzedanego towaru. 

6.1.Własność naszych towarów przechodzi na Kupującego po wpłacie pełnej ceny 

zakupu za dostarczony towar. 

6.2.Zastrzeżenie własności obejmuje także wyroby powstające wskutek przetworzenia 

naszych towarów. W razie przetworzenia, połączenia lub zmieszania naszych 

towarów z innymi materiałami nabywamy prawo do współwłasności powstałych 

w ten sposób wyrobów w proporcji wartości naszego towaru do wartości 

pozostałego towaru. 

6.3.Wszystkie wierzytelności z tytułu dalszej sprzedaży przez Kupującego towarów 

objętych zastrzeżeniem własności, przechodzą na BASF Polska Sp. z o.o. 

W przypadku, gdy dalsza sprzedaż towarów następuje po przetworzeniu z innymi 

materiałami, cesja wierzytelności, o której mowa wyżej, ograniczona zostaje do 

wysokości ceny zakupu za dostarczony Kupującemu towar. 

W przypadku dalszej odsprzedaży Kupujący zobowiązany jest do poinformowania 

nabywców o cesji. 

6.4.W przypadku opóźnienia w płatnościach mamy prawo do odstępowania od 

umowy: odebrać towar będący naszą własnością oraz przenieść go lub żądać 

przeniesienia w dowolnie wybrane miejsce. Kupujący zobowiązany jest wydać 

nam towar oraz spełnić nasze żądanie. 

6.5.Na nasze żądanie Kupujący zobowiązany jest do udzielenia nam wszelkich 

informacji o stanie towaru będącego naszą własnością. 

 

7. Reklamacje 

7.1.Kupujący zobowiązany jest do kontroli każdej dostawy towaru. Reklamacje z 

tytułu wad towarów, błędów dostawy lub odchyleń ilościowych, o ile są do 

stwierdzenia w drodze zwyczajowej kontroli, należy zgłaszać pisemnie 

niezwłocznie po odbiorze towaru, a w razie wad ukrytych, natychmiast po ich 

stwierdzeniu. Brak zgłoszenia reklamacji w ww. terminach uważa się za przyjęcie 

towaru zgodnie z fakturą. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Kupującego od 

zobowiązania zapłaty za dostarczony towar. W razie stwierdzenia przy rozładunku 

braku ilościowego lub uszkodzenia otrzymanego towaru, Kupujący zobowiązany 

jest do sporządzenia - protokołu z dokładnym opisem szkody oraz z podpisem 

przedstawiciela przewoźnika oraz dokumentacji fotograficznej, w celu 

zabezpieczenia prawa regresu BASF Polska sp. z o.o., do przewoźnika z tytułu 

szkody transportowej. Brak sporządzenia lub niezachowanie staranności w 

sporządzeniu takiej dokumentacji  przez Kupującego może być podstawą do 

odrzucenia reklamacji przez BASF Polska sp. z o.o. . 

7.2.W razie uznanych reklamacji dostarczymy brakujące ilości lub dokonamy 

wymiany towaru. Jeżeli wymiana towaru okaże się niemożliwa albo dostawa 

zastępcza wadliwa, to według uznania Kupującego odbierzemy towar z powrotem 

albo udzielimy rabatu. 

 

8. Siła wyższa.  

W przypadku, gdy dostawa nie zostanie zrealizowana w określonym terminie na 

skutek działania siły wyższej, a w szczególności: wojny, strajku, lokautu, 

katastrof, wypadków podczas transportu, braku energii, zarządzeń władz, łącznie z 

takimi, które w określonym czasie czynić będą transakcję sprzeczną z przepisami 

prawa oraz wszelkie inne przypadki siły wyższej, także u naszych dostawców, 



 

 

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zaistnienie siły wyższej zwalnia BASF 

Polska sp. z o.o. z obowiązków dostaw w tym okresie i uprawnia do odstąpienia 

od umowy przez czas działania siły wyższej oraz w ciągu 7 dni od ustąpienia 

skutków siły wyższej bez prawa Kupującego do odszkodowania z tego tytułu. 

 

9. Postanowienia końcowe. 

9.1.Zmiany i uzupełnienia zawartych z nami umów wymagają formy pisemnej. 

9.2.Jeżeli jedno z postanowień niniejszych warunków jest, albo stanie się w całości 

lub częściowo nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. 

9.3.Miejscem wykonania wszystkich zobowiązań płatniczych Kupującego jest 

rachunek BASF Polska Sp. z o.o. 

9.4.Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów między stronami jest sąd właściwy 

dla siedziby BASF Polska Sp. z o.o. 

 

BASF Polska Sp. z o.o., Warszawa,  


