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OGÓLNE	WARUNKI	SPRZEDAŻY	

Niniejsze	 „Ogólne	warunki	 sprzedaży”	 zwane	dalej	 [OWS]	mają	 zastosowanie	do	
dokonywanych	 pomiędzy	 stronami	 transakcji,	 których	 przedmiotem	 będzie	
sprzedaż	towarów	(stanowiących	przedmiot	działalności	handlowej	Sprzedawcy)	
dokonywana	 przez	 firmę	 BEE-LIGHT	 SOLUTIONS	 Sp.	 z	 o.o..	 z	 siedzibą	 w	 Łodzi	 -	
zwaną	 w	 treści	 niniejszych	 OWS	 [BEE-LIGHT	 SOLUTIONS	 Sp.	 z	 o.o.],	 na	 rzecz	
dowolnego	 podmiotu,	 który	 dokonuje	 zakupu	 w	 celu	 związanym	 ze	 swoją	
działalnością	 gospodarczą	 (tj.	 nie	 jako	 konsument	 w	 rozumieniu	 art.384	 §	 3	
kodeksu	cywilnego)	-	zwanego	w	treści	niniejszych	OWS	[KUPUJĄCYM].	

	

I. Założenia	ogólne	

1. Wszystkie	 dostawy	 i	 świadczenia	 ze	 strony	 BEE-LIGHT	 SOLUTIONS	 Sp.	 z	 o.o.	
podlegają	niżej	podanym	zasadom	stanowiącym	integralną	część	kontraktu,	co	do	
których	 KUPUJĄCY	 potwierdza,	 iż	 są	 pełnym	 i	 wyłącznym	 wyrazem	 umowy	
między	KUPUJĄCYM	a	BEE-LIGHT	SOLUTIONS	Sp.	z	o.o.	Wszystkie	dodatkowe	oraz	
odmienne	warunki	czy	ustalenia	będą	wiążące	tylko	w	zakresie,	w	jakim	zostaną	
zaakceptowane	 przez	 BEE-LIGHT	 SOLUTIONS	 Sp.	 z	 o.o.,	 z	 zastrzeżeniem	 formy	
pisemnej.	

2. Zasady	 poniższe	 uznaje	 się	 za	 przyjęte	 w	momencie,	 gdy	 KUPUJĄCY	 akceptuje	
ofertę	 BEE-LIGHT	 SOLUTIONS	 Sp.	 z	 o.o.	 poprzez	 złożenie	 zamówienia	 lub	
podpisanie	umowy	i	otrzymanie	niniejszych	Ogólnych	Warunków	Sprzedaży.		

		II.		Oferta-		zamówienia	

1. O	ile	BEE-LIGHT	SOLUTIONS	Sp.	z	o.o.	nie	zastrzegł	inaczej,	propozycja	dokonania	
sprzedaży,	zwana	dalej	ofertą,	złożona	Kupującemu	przez	BEE-LIGHT	SOLUTIONS	
Sp.	z	o.o.		ważna	jest	45	dni	kalendarzowych,	od	dnia	jej	przekazania	przez	BEE-
LIGHT	SOLUTIONS	Sp.	 z	 o.o..	 Żadna	 taka	propozycja	nie	 stanowi	wiążącej	BEE-
LIGHT	SOLUTIONS	Sp.	z	o.o.	oferty	sprzedaży	–	w	rozumieniu	kodeksu	cywilnego,	
a	 jedynie	 propozycję	 złożenia	 przez	 potencjalnego	 Kupującego	 zamówienia.	
Proponowana	przez	BEE-LIGHT	SOLUTIONS	Sp.	z	o.o.		cena	nie	zawiera	kosztów	
żądanych	ewentualnie	przez	Kupującego	certyfikatów,	atestów	i	badań,	które	to	
koszty	będą	doliczone	do	ceny	towaru,	chyba,	że	strony	postanowią	inaczej.		

2. Terminy	 dostępności	 towaru	 są	 terminami	 orientacyjnymi	 i	 jakakolwiek	
rozbieżność	między	podanym	wcześniej	terminem	a	rzeczywistą	dostępnością	nie	
upoważnia	do	żadnych	roszczeń	ze	strony	Kupującego.		



BEE-LIGHT SOLUTIONS Sp. z o.o., Belgijska 26A, 91-180 Łódź, tel.: +48 570 766 116, e-mail: kontakt@bee-
light.pl 

 

3. O	ile	BEE-LIGHT	SOLUTIONS	Sp.	z	o.o.		nie	zastrzegł	inaczej,	zamówienie	może	być	
złożone	przez	Kupującego	pisemnie	w	siedzibie	Sprzedawcy,	drogą	elektroniczną	
(faks,mail)	 lub	pocztą.	Dla	 zamówienia	 składanego	elektronicznie	właściwy	 jest	
adres:	____________________,	dla	zamówienia	składanego	faksem	właściwy	jest	numer:	
_______________;	 dla	 zamówienia	 składanego	 pocztą	 właściwy	 jest	 adres:	
_________________________	

4. 	Przesłane	BEE-LIGHT	SOLUTIONS	Sp.	z	o.o.		przez	Kupującego	zamówienie	musi	
zawierać:		

a) pełną	nazwę	i	adres	siedziby	Kupującego,		

b) numer	NIP,		

c) imię	 i	nazwisko	oraz	podpis	osoby	upoważnionej	do	składania	zamówień	w	
imieniu	Kupującego		

d) numer	oferty,	której	dotyczy	zamówienie	

e) ilość	i	asortyment	zamawianego	wyrobu	wraz	z	podaniem	kodu	katalogowego	
wyrobu,	f)	termin	realizacji	zamówienia	lub	harmonogram	dostaw	

f) adres	i	warunki	dostawy	

g) nazwisko	 i	 numer	 telefonu	 komórkowego	 osoby	 odpowiedzialnej	 za	 odbiór	
towaru	

h) inne	wymagania	Kupującego		

5. Złożenie	 zamówienia	 nie	 wiąże	 BEE-LIGHT	 SOLUTIONS	 Sp.	 z	 o.o.,	 zaś	 brak	
odpowiedzi	nie	będzie	oznaczał	milczącego	przyjęcia	zamówienia.	Przyjęcie	przez	
BEE-LIGHT	 SOLUTIONS	 Sp.	 z	 o.o.	 zamówienia	 do	 realizacji	wymaga	 pisemnego	
potwierdzenia	ze	strony	BEE-LIGHT	SOLUTIONS	Sp.	z	o.o..	W	przypadku	przyjęcia	
przez	BEE-LIGHT	SOLUTIONS	Sp.	 z	o.o.	 zamówienia	 z	 zastrzeżeniami,	Kupujący	
związany	jest	treścią	tych	zastrzeżeń,	o	ile	nie	przedstawi	on			w		ciągu	24	godzin		
po	 otrzymaniu	 	 od	 BEE-LIGHT	 SOLUTIONS	 Sp.	 z	 o.o.	 zastrzeżeń,	 	 	 swoich	
ewentualnych	uwag	w	formie	pisemnej.	Zgłoszenie	takich	uwag	przez	Kupującego,	
uznawane	jest	jako	złożenie	nowego	zamówienia,	przy	czym	postanowienia	zdań	
poprzedzających	stosuje	się	odpowiednio.	
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6. Początkiem	 terminu	 realizacji	 zamówienia	 jest	 data	 potwierdzenia	 przez	 BEE-
LIGHT	 SOLUTIONS	 Sp.	 z	 o.o.	 Kupującemu	 przyjęcia	 do	 realizacji	 zamówienia.	 Z	
chwilą	potwierdzenia	przyjęcia	 zamówienia	przez	BEE-LIGHT	SOLUTIONS	Sp.	 z	
o.o.,	dochodzi	do	zawarcia	umowy	sprzedaży	pomiędzy	Kupującym	i	BEE-LIGHT	
SOLUTIONS	Sp.	z	o.o..		

7. Fakt	przyjęcia	zamówienia	nie	wiąże	BEE-LIGHT	SOLUTIONS	Sp.	z	o.o.	w	sytuacji,	
gdy	z	przyczyn	od	niego	niezależnych,	w	szczególności	z	powodu	siły	wyższej,	albo	
innych	zachowań	Kupującego	lub	osób	trzecich	(w	tym	dostawców	sprzedawcy),		
	
dostarczenie	i	sprzedaż	towarów	jest	niemożliwe	lub	nadmiernie	utrudnione.		

8. Przyjęcie	 zamówienia	 nie	 wiąże	 BEE-LIGHT	 SOLUTIONS	 Sp.	 z	 o.o.	 również	 w	
sytuacji,	gdy	łączne	zobowiązania	Kupującego	wobec	BEE-LIGHT	SOLUTIONS	Sp.	
z	o.o.	przekroczyły	kwotę	kredytu	kupieckiego	przyznanego	

9. Kupującemu	przez	BEE-LIGHT	SOLUTIONS	Sp.	z	o.o.,	albo	gdy	Kupujący	pozostaje	
w	zwłoce	z	zapłatą	wcześniejszych	należności.		

10. W	przypadku	zamawiania	przez	Kupującego	towarów	niestandardowych	(tj.	nie	
znajdujących	 się	 u	 BEE-LIGHT	 SOLUTIONS	 Sp.	 z	 o.o.	 w	 bieżącej	 sprzedaży),	
wymagane	jest	wpłacenie	przez	Kupującego	zaliczki	w	wysokości	50%	wartości	
brutto	zamawianego	towaru,	chyba,	że	strony	postanowią	inaczej.	Zaliczka	zostaje	
rozliczona	przy	odbiorze	towaru	(lub	ostatniej	jego	partii)	poprzez	jej	zaliczenie	
na	 poczet	 zobowiązań	 Zamawiającego,	 zaś	 w	 przypadku	 nie	 odebrania	 towaru	
przez	 Kupującego	 zostaje	 przez	 BEE-LIGHT	 SOLUTIONS	 Sp.	 z	 o.o.	 zatrzymana	
tytułem	kary	umownej.		

III.	Dokumenty	

1. Dane	 umieszczone	 w	 katalogach,	 prospektach,	 w	 dokumentach	 ofertowych	 i	
kontraktowych	w	postaci	ilustracji,	rysunków,	wymiarów	i	wag,	wskaźniki	zużycia	
i	 wydajności	 oraz	 inne	 dane	 są	 danymi	 przybliżonymi	 i	 nie	 są	 zobowiązujące,	
chyba	że	wyraźnie	zaznaczono,	że	są	wiążące.		

2. BEE-LIGHT	 SOLUTIONS	 Sp.	 z	 o.o.	 zastrzega	 sobie	 prawo	 –	 w	 szczególnych	
przypadkach	 –	 do	 zmiany	 projektu	 oraz	 tam,	 gdzie	 jest	 to	wskazane,	 do	 zmian	
materiałowych,	nie	prowadzących	do	pogorszenia	jakości	wyrobu.		

3. BEE-LIGHT	 SOLUTIONS	 Sp.	 z	 o.o.	 zastrzega	 sobie	 prawo	własności	 oraz	 prawa	
autorskie	 do	 rysunków	 i	 innych	 dokumentów.	 KUPUJĄCY	 nie	ma	 prawa	 do	 ich	
wykorzystywania	 w	 innych	 celach	 ani	 do	 ich	 kopiowania,	 powielania	 czy	
udostępniania	stronie	trzeciej.	Dokumenty	te	nie	przenoszą	tytułu	własności	ani	
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nie	implikują	przyznania	żadnej	licencji.	Rysunki	oraz	inne	dokumenty,	stanowiące	
składniki	 oferty,	 pozostają	 własnością	 BEE-LIGHT	 SOLUTIONS	 Sp.	 z	 o.o.	 i	 na	
żądanie	mają	 być	 natychmiast	 zwrócone	wraz	 z	wszelkimi	wykonanymi	 z	 nich	
kopiami.			

4. KUPUJĄCY	 zobowiązuje	 się	 nie	 przekazywać	 innym	 podmiotom	 informacji	 ani	
dokumentacji	 technicznej,	 na	 podstawie	 której	 zostały	 wykonane	 zamówione	
przez	KUPUJĄCEGO	urządzenia.		

5. Wszystkie	referencje	sprzedaży	oraz	sporządzone	dokumenty	dostępne	klientom	
podlegają	 zwrotowi	 na	 żądanie	 BEE-LIGHT	 SOLUTIONS	 Sp.	 z	 o.o.	 Jeżeli	
zamówienie	nie	zostało	złożone	w	BEE-LIGHT	SOLUTIONS	Sp.	z	o.o.,	wszystkie	one	
muszą	być	zwrócone	bez	takiego	żądania.		

IV.	Cena	

1. Kupujący	 zapłaci	 za	 towar	 cenę	 określoną	 na	 fakturze	 VAT	wystawionej	 przez	
BEE-LIGHT	SOLUTIONS	Sp.	z	o.o..		

2. Cena	sprzedaży	staje	się	wymagalna,	z	upływem	terminu	określonego	na	fakturze	
VAT.	Do	czasu	zapłaty	pełnej	ceny,	sprzedawca	zastrzega	sobie	prawo	własności	
rzeczy	sprzedanych,	na	podstawie	zapisów	art.589	kodeksu	cywilnego.	Odmienne	
ustalenia	wymagają	dla	swej	ważności	formy	pisemnej.		

3. W	przypadku	braku	ustaleń,	co	do	terminu	płatności,	zapłata	zostanie	dokonana	
w	terminie	nie	dłuższymi	niż	14	dni,	od	dnia	wydania	Kupującemu	towaru,	pod	
warunkiem	 przyznania	 przez	 BEE-LIGHT	 SOLUTIONS	 Sp.	 z	 o.o.	 	 limitu	
kredytowego.		

4. Datą	zapłaty	jest	data	uznania	rachunku	bankowego	BEE-LIGHT	SOLUTIONS	Sp.	z	
o.o.	 	 wskazanego	 na	 fakturze.	 W	 przypadku	 uchybienia	 terminowi	 zapłaty,	
Sprzedawcy	przysługują	odsetki,	zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami	prawa.		

5. Jeśli	 istnieje	 uzasadniona	 obawa,	 że	 Kupujący	 nie	 wywiąże	 się	 ze	 swojego	
zobowiązania	płatniczego,	BEE-LIGHT	SOLUTIONS	Sp.	z	o.o.		ma	prawo:		

a) żądać	–	przed	wydaniem	towaru	i	niezależnie	od	ustalonego	wcześniej	terminu	
płatności	 –	 uiszczenia	 całej	 należności	 gotówką	 lub	 za	 pobraniem	 lub	
przedpłatą	 w	 wysokości	 100%	 wartości	 brutto	 	 wynikającej	 z	 faktury	 za	
zamawiany	 towar	 albo	 udzielenia	 gwarancji	 lub	 innej	 formy	 zabezpieczenia	
płatności.		

b) przerwać	lub	zawiesić	realizację	danego	zamówienia,	bądź	odstąpić	od	umowy		
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c) zaliczyć	na	poczet	należności	przeterminowanych	bieżące	wpłaty	Kupującego,	
nawet	jeśliby	kwoty	te	dotyczyły	realizacji	innych	umów	lub	zobowiązań.		

6. Zgłoszenie		przez			Kupującego			ewentualnych			zastrzeżeń,			uwag			lub			reklamacji			
oraz			ich	rozpatrywanie	przez	BEE-LIGHT	SOLUTIONS	Sp.	z	o.o.,	nie	wstrzymuje	
biegu	terminu	płatności.		

7. Jeśli	stawki	cen	zostaną	określone	w	walucie	innej	niż	polski	złoty	(PLN),	to	cena	
na	fakturze	będzie	równowartością	w	polskich	złotych	danej	stawki	walutowej	wg	
kursu	 średniego	 sprzedaży	 danej	 waluty	 ogłoszonego	 przez	 NBP,	 w	 dniu	
poprzedzającym	 dzień	 wystawienia	 faktury,	 chyba,	 że	 wobec	 zmiany	 stanu	
prawnego,	 strony	 na	 podstawie	 odrębnego	 porozumienia	 rozliczą	 się	
bezpośrednio	w	walucie	innej	niż	złoty	polski.		

8. Jeśli	po	zawarciu	umowy	zostanie	wprowadzona	 jakakolwiek	opłata	 importowa	
lub	 związana	 z	 wewnątrzwspólnotowym	 nabyciem	 towarów,	 podatek	 lub	
jakiekolwiek	 inne	 obciążenie	 publicznoprawne	 lub	 nastąpią	 zmiany		
w	 wysokościach	 takich	 opłat,	 podatków	 lub	 obciążeń	 albo	 nastąpi	 	 zmiana	 	 o		
więcej		niż		5%		(pięć		procent)		cen		surowców		lub		zmiana		kursu		walut,	BEE-
LIGHT	 SOLUTIONS	 Sp.	 z	 o.o.	 	 może	 odpowiednio	 zmienić	 cenę,	 nawet	 jeśli	 nie	
zostało	to	uwzględnione	w	umowie	pomiędzy	Stronami	

9. W	przypadku,	jeżeli	w	treści	ustaleń	stron	nie	wskazano	czy	dane	stawki	lub	ceny	
są	stawkami	netto	czy	brutto,	zawsze	uważać	się	będzie,	że	są	to	stawki	netto,	do	
których	 doliczony	 zostanie	 podatek	 (w	 szczególności	 VAT)	 w	 obowiązującej	 w	
danym	 czasie	wysokości.	 Cena	 nie	 obejmuje	 kosztu	 gospodarowania	 odpadami	
(KGO),	które	będą	stanowiły	odrębną	pozycję	na	fakturze	sprzedaży.		

10. Jeśli	 Kupujący	 nie	 dokona,	 z	 przyczyn	 niezawinionych	 przez	 BEE-LIGHT	
SOLUTIONS	 Sp.	 z	 o.o.,	 odbioru	 towaru	 w	 ustalonym	 terminie,	 cena	 i	 inne	
świadczenia	muszą	być	mimo	to	uiszczone	tak,	jakby	wydanie	towaru	odbyło	się	
zgodnie	z	zamówieniem.		

11. Jeśli	 Kupujący	 nie	 wykona	 jakichkolwiek	 swoich	 zobowiązań	 w	 ciągu	 30	 dni	
kalendarzowych	od	końca	ustalonego	terminu,	BEE-LIGHT	SOLUTIONS	Sp.	z	o.o.	
ma	 prawo	 pisemnie	 odstąpić	 od	 umowy	 bez	 uprzedniego	 kierowania	 do	
Kupującego	 jakichkolwiek	 dodatkowych	 wezwań.	 W	 przypadku	 takiego	
odstąpienia	 od	 umowy	 Kupującego	 wobec	 BEE-LIGHT	 SOLUTIONS	 Sp.	 z	 o.o.	
obciąża	 kara	 umowna	 w	 wysokości	 obliczonej	 jako	 równowartość	 60%	
(sześćdziesiąt	 procent)	 ceny	 brutto	 towaru	 objętego	 niewykonanym	 przez	
Kupującego	zamówieniem.		
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12. Po	 	upływie	 	 	 terminu	 	 	określonego	 	 	w	 	ustępie	 	poprzedzającym,	 	BEE-LIGHT	
SOLUTIONS	Sp.	z	o.o.			może		też,		z	zachowaniem	prawa	do	odstąpienia	od	umowy	
w	każdym	czasie,	zmagazynować	ten	towar	w	dowolnym	miejscu	na	ryzyko	i	koszt	
Kupującego	 i	 domagać	 się	 wykonania	 przez	 Kupującego	 umowy	 i	 dodatkowo	
zapłacenia	 owych	 kosztów	 magazynowania	 oraz	 kary	 umownej,	 jak	 przy	
odstąpieniu	od	umowy	(60%	ceny	brutto	towaru).		

13. Niezależnie	od	treści	ustępów	poprzedzających,	BEE-LIGHT	SOLUTIONS	Sp.	z	o.o.		
może	dochodzić	odszkodowania	w	zakresie,	w	jakim	poniesiona	przezeń	szkoda	
przekracza	wartość	zastrzeżonych	kar	umownych.	

	

V.	Przeniesienie	ryzyka	

1.		O	 ile	 nie	 zostanie	 to	 wyraźnie	 ustalone	 inaczej,	 ryzyko	 przechodzi	 na		
KUPUJĄCEGO	w	czasie	dostarczenia	towaru	do	pierwszego	przewoźnika.	

2.	 	 Jeśli	wysyłka	zostanie	opóźniona	z	przyczyn	niewypełnienia	obowiązków	przez	
KUPUJĄCEGO	i	jeżeli	opóźnienie	to	wynika	z	przyczyn	niezależnych	od	BEE-LIGHT	
SOLUTIONS	 Sp.	 z	 o.o.,	 ryzyko	 przechodzi	 na	 KUPUJĄCEGO	 z	 momentem	
zawiadomienia	go	o	gotowości	do	wysyłki.		

	

VI.	Terminy	dostaw	

1. O	ile	strony	nie	postanowiły	inaczej,	dostawa	sprzedanego	towaru	odbywała	się	
będzie	 na	 warunkach	 „Ex	 Works”,	 co	 oznacza,	 iż	 koszty	 transportu	 ponosi	
Kupujący.		

2. Wszystkie	 terminy	 dostaw	 są	 starannie	 obliczane	 na	 podstawie	 aktualnie	
obowiązującego	 zakładowego	 szacunkowego	 Harmonogramu	 prac,	 z	
uwzględnieniem	 zdolności	 produkcyjnej,	 terminów	 dostaw	 poddostawców	 i	
kooperantów.	W	przypadku	zmiany	 tej	podstawy,	BEE-LIGHT	SOLUTIONS	Sp.	 z	
o.o.		zastrzega	sobie	prawo	do	stosownego	wydłużenia	terminu	dostawy.		

3. Bieg	 terminu	 dostawy	 rozpoczyna	 się	 wraz	 z	 wysłaniem	 potwierdzenia	
zamówienia,	 zakończeniem	 ustaleń	 handlowych	 i	 technicznych	 realizacji	
kontraktu,	 otrzymaniem	 przez	 BEE-LIGHT	 SOLUTIONS	 Sp.	 z	 o.o.	 dokumentów	
dostarczanych	przez	KUPUJĄCEGO,	wydaniem	wszelkich	stosownych	autoryzacji	i	
zezwoleń,	 podpisaniem	 kontraktu	 oraz	 przelaniem	 na	 rachunek	 BEE-LIGHT	
SOLUTIONS	Sp.	z	o.o.	płatności	przewidzianych	umową.	Przestrzeganie	 terminu	
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dostawy	 uzależnione	 będzie	 od	 terminowego	 wywiązywania	 się	 z	 zobowiązań	
umownych	przez	KUPUJĄCEGO.		

4. Wszelkie	zmiany	wymagane	przez	KUPUJĄCEGO	mogą	spowodować	przedłużenie	
terminu	dostawy.		

5. Wyroby	 uznaje	 się	 za	 dostarczone	 terminowo,	 jeśli	 zostaną	 przekazane	 do	
pierwszego	 przewoźnika,	 albo	 gdy	 zostaną	 zgłoszone	 jako	 gotowe	 do	 wysyłki	
przed	upływem	uzgodnionego	terminu	dostawy.		

6. Dopuszczalne	są	dostawy	częściowe.		

7. Drobne	defekty	nie	wpływają	na	obowiązek	KUPUJĄCEGO	odbioru	wyrobów;	w	
takim	przypadku	termin	dostawy	jest	uznany	za	dotrzymany.	

8. Jeśli	dostawa	jest	opóźniona	z	powodów	przypisywanych	KUPUJĄCEMU	lub	jeśli	
nie	 zostanie	 odebrana	 przez	 KUPUJĄCEGO	 we	 właściwym	 czasie,	 BEE-LIGHT	
SOLUTIONS	Sp.	z	o.o.	według	własnego	uznania	i	bez	żadnej	odpowiedzialności	ma	
prawo	zmagazynowania	wyrobów	na	ryzyko	KUPUJĄCEGO,	zafakturowania	ich	i	
obciążenia	KUPUJĄCEGO	kosztami	składowania.	Jeśli	składowanie	odbywa	się	w	
magazynach	BEE-LIGHT	SOLUTIONS	Sp.	z	o.o.,	koszty	składowania	wynoszą	nie	
mniej	 niż	 1,0%	 wartości	 fakturowanej	 za	 każdy	 miesiąc,	 począwszy	 od	 daty	
zgłoszenia	 gotowości	 do	 wysyłki.	 BEE-LIGHT	 SOLUTIONS	 Sp.	 z	 o.o.	 ma	 prawo	
ustalenia	kolejnego	terminu	odbioru,	a	po	przekroczeniu	tego	terminu	ma	prawo	
sprzedaży	 lub	 dowolnego	 dysponowania	 towarem.	 Sprzedaż	 lub	 inne	
rozdysponowanie	 towarem	 nie	 zwalnia	 KUPUJĄCEGO	 od	 obowiązku	 zapłaty	
należności	za	towar.		

9. Jeśli	dostawa	zostanie	opóźniona	przez	nieprzewidziane	zdarzenia,	niezależne	od	
BEE-LIGHT	SOLUTIONS	Sp.	z	o.o.,	takie	jak	działanie	siły	wyższej,	spowodowane	
bezpośrednio,	 pośrednio	 lub	 wskutek	 pożaru,	 powodzi,	 wypadków,	 zamieszek	
cywilnych,	 wojny,	 strajków,	 lokautów,	 urządzeń	 mechanicznych,	 sabotażu,	
opóźnienia	 dostaw	 ważnych	 surowców	 i	 komponentów,	 embargo,	 braku	 lub	
opóźnienia	 otrzymania	 istotnych	 oficjalnych	 upoważnień	 przez	 dostawcę	 lub	
poddostawcę,	 albo	 wskutek	 przyczyn	 podobnych	 lub	 niepodobnych	 w	 swym	
charakterze	 do	 wyżej	 wymienionych,	 termin	 dostawy	 będzie	 rozsądnie	
przedłużony.	W	 takim	przypadku	KUPUJĄCY	nie	 jest	upoważniony	do	zerwania	
umowy	ani	też	do	żadnych	roszczeń	z	tytułu	opóźnienia	dostawy.	Czas	dostawy	
powinien	 być	 przedłużony	 o	 uzasadniony	 okres,	 jakkolwiek	 opóźnienie	 nie	
powinno	przekroczyć	jednego	miesiąca.		
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10. BEE-LIGHT	SOLUTIONS	Sp.	z	o.o.	może	odmówić	dostawy	lub	opóźnić	jej	realizację	
bez	 narażania	 się	 na	 jakąkolwiek	 odpowiedzialność	 oraz	 zachowując	 prawo	do	
domagania	 się	 odszkodowania	 od	 KUPUJĄCEGO	 w	 przypadku,	 gdy:	 KUPUJĄCY	
wszczyna	lub	zgadza	się	na	postępowanie	likwidacyjne,	zarząd	komisaryczny	lub	
jakąkolwiek	 odmowę	 zapłaty,	 wyznaczono	 syndyka	 lub	 cesję	 na	 korzyść	
wierzycieli,	 lub	 jeśli	 KUPUJĄCY	 staje	 się	 przedmiotem	 postępowania	
upadłościowego	lub	ogłoszenia	niewypłacalności.	

VII.	Gwarancje	

	BEE-LIGHT	 SOLUTIONS	 Sp.	 z	 o.o.	 udziela	 gwarancji	 na	 produkty	 oświetleniowe,	 na	
zasadach		i	w	terminach	określonych	w	Ogólnych	Warunkach	Gwarancji.	

VIII.	Odpowiedzialność	

1. Odpowiedzialność	BEE-LIGHT	SOLUTIONS	Sp.	z	o.o.		z	tytułu	wad	lub	niedoborów	
towaru	jest	ograniczona	wyłącznie	do	obowiązków	opisanych	w	treści	niniejszych	
OWS.	Kupujący	nie	ma	prawa	do	odszkodowania	w	szczególności	pieniężnego,	za		
	
jakąkolwiek	szkodę	wyrządzoną	przez	towar	lub	w	związku	z	 jego	posiadaniem	
lub	 użyciem	 –	 za	 wyjątkiem	 obowiązkowej	 odpowiedzialności	 wynikającej	
bezpośrednio	z	bezwzględnie	obowiązujących	przepisów	prawa.	

2. Jakakolwiek	 odpowiedzialność	 BEE-LIGHT	 SOLUTIONS	 Sp.	 z	 o.o.	 	 związana	 z	
zawarciem	umowy	lub	dokonaniem	sprzedaży	towarów,	niezależnie	od	tytułu	tej	
odpowiedzialności,	nie	obejmuje	naprawienia	szkód	dotyczących	spodziewanych	
korzyści,	 utraconego	 zysku,	 strat	 produkcyjnych,	 utraty	 renomy	 rynkowej	 oraz	
osób	trzecich	itp.		

3. Jakakolwiek	 odpowiedzialność	 BEE-LIGHT	 SOLUTIONS	 Sp.	 z	 o.o.	 	 związana	 z	
zawarciem	umowy	lub	dokonaniem	sprzedaży	towarów,	niezależnie	od	tytułu	tej	
odpowiedzialności	nie	może	łącznie	przekraczać	30%	(trzydzieści	procent)	ceny	
netto	 towaru,	 którego	 dotyczyły	 okoliczności	 stanowiące	 podstawę	
odpowiedzialności	Sprzedawcy.		

4. Odpowiedzialność	 	 za	 	 posiadanie	 	 przez	 	 towar	 	 określonych	 	 cech	 	 lub	 	 za		
przydatność	dostarczonego	towaru	do	pożądanych	przez	Kupującego	celów	BEE-
LIGHT	 SOLUTIONS	 Sp.	 z	 o.o.	 	 ponosi	 wyłącznie	 pod	 warunkiem,	 iż	 udzielił	
Kupującemu	pisemnego	zapewnienia,	że	 towar	posiada	określone	cechy	albo	że	
jest	on	przydatny	do	tych	celów.		

5. W	 przypadku	 	 realizacji	 	 zamówień	 	 na	 	 podstawie	 	 dostarczonych	 	 przez		
Kupującego	 rysunków,	 opisów	 i	 szczegółowych	 opracowań,	 Kupujący	 lub	
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Zamawiający	 ponosi	 pełną	 odpowiedzialność	 majątkową	 za	 naruszenie	
jakiegokolwiek	 prawa	 z	 zakresu	 własności	 intelektualnej,	 a	 gdyby	 z	 tytułu	
naruszenia	takiego	prawa	jakiekolwiek	roszczenia	zostały	skierowane	przeciwko	
BEE-LIGHT	SOLUTIONS	Sp.	z	o.o.,	ma	on	prawo	w	całości	obciążyć	nimi	Kupującego	
lub	Zamawiającego.		

6. Jeśli	 osoba	 trzecia	 występuje	 przeciwko	 Kupującemu	 z	 jakimikolwiek	
roszczeniami	mogącymi	pozostawać	 	w	 	związku	 	ze	 	sprzedanym		Kupującemu		
przez		BEE-LIGHT	SOLUTIONS	Sp.	z	o.o.			towarem		lub		z	produktami,	do	których	
wytworzenia	 użyto	 towarów	 sprzedanych	 Kupującemu	 przez	 BEE-LIGHT	
SOLUTIONS	Sp.	 z	 o.o.,	Kupujący	powinien	o	 tym	natychmiast	 powiadomić	BEE-
LIGHT	SOLUTIONS	Sp.	 z	o.o.	 	umożliwiając	mu	uczestnictwo	w	postępowaniach	
związanych	 z	 roszczeniami	 tej	 osoby,	 pod	 rygorem	 wyłączenia	 jakiejkolwiek	
odpowiedzialności	 BEE-LIGHT	 SOLUTIONS	 Sp.	 z	 o.o.	 	 związanej	 z	 owymi	
roszczeniami.	

IX.	Postanowienia	końcowe	

1. Wszystkie	 dotychczasowe	 uzgodnienia	 ustne	 bądź	 pisemne,	 zawarte	 między	
stronami,	 które	 są	 sprzeczne	 lub	 niezgodne	 z	 treścią	 niniejszych	 Ogólnych		
	
Warunków	 Sprzedaży,	 są	 niniejszym	 anulowane.	 Rozumie	 się	 przez	 to,	 że	 nie	
istnieją	 pomiędzy	 stronami	 umowy,	 gwarancje	 lub	 porozumienia,	 które	 są	
sprzeczne	lub	niezgodne	z	niniejszym	dokumentem.	Zamówienie,	umowa	lub	inny	
dokument,	 złożony	 przez	 KUPUJĄCEGO,	 będzie	 uważany	 zarówno	 przez	
KUPUJĄCEGO	jak	i	BEE-LIGHT	SOLUTIONS	Sp.	z	o.o.		jako	zamówienie	oparte	na	
niniejszych	warunkach	sprzedaży,	a	przyjęcie	przez	BEE-LIGHT	SOLUTIONS	Sp.	z	
o.o.	 takiego	 zamówienia	 lub	 oferty,	 złożonej	 przez	 KUPUJĄCEGO,	 jest	wyraźnie	
uzależnione	od	zgody	KUPUJĄCEGO	na	wszelkie	terminy	 i	warunki	określone	w	
niniejszym	dokumencie.		

2. Wszelkie	 spory,	 jakie	 mogą	 wyniknąć	 w	 związku	 z	 niniejszą	 umową,	 strony	
poddają	Sądom	Powszechnym,	właściwym	miejscowo	ze	względu	na	siedzibę	BEE-
LIGHT	SOLUTIONS	Sp.	z	o.o.	

3. W	sprawach	 nieuregulowanych	w	niniejszym	dokumencie	 znajdą	 zastosowanie	
przepisy	prawa	polskiego	i	polskiego	Kodeksu	Cywilnego.	


