AJ PROFIBUD sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Chmielniku
adres: Chmielnik 277b, 36-016 Chmielnik, woj. podkarpackie
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000374733, NIP: 8133643267, REGON: 180653484

Zakład Prefabrykacji Zbrojeń Budowlanych
tel.: 017 230 40 34 wew.23; e-mail: zbrojarnia@ajprofibud.pl

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW
OFEROWANYCH PRZEZ AJPROFIBUD SP. Z O.O. SP.K.
§1
Zakres Zastosowania
1. Wszystkie transakcje sprzedaży i dostaw towarów realizowane przez AJ PROFIBUD
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w
Chmielniku, pod adresem: Chmielnik 277 B, 36-016 Chmielnik; wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000374733,
REGON: 180653484, NIP: 8133643267 („AJ Profibud”) na rzecz przedsiębiorców
(„Kontrahent”), z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
podlegają wyłącznie niniejszym Ogólnym Warunkom Sprzedaży i Dostaw („Warunki”)
chyba, że strony w formie pisemnej uzgodnią inaczej.
2. Warunki uważa się za przyjęte przez Kontrahenta najpóźniej z chwilą przyjęcia
towarów.
3. Zawarcie umowy na podstawie Warunków uzasadnia ich obowiązywanie do wszystkich
pozostałych transakcji sprzedaży/dostawy z Kontrahentem nawet, jeżeli AJ Profibud nie
powoła się na nie w przyszłości.
4. Do transakcji sprzedaży i dostaw towarów AJ Profibud zastosowanie mają wyłącznie
Warunki. Strony uzgadniają, iż ogólne warunki zakupu Kontrahenta, które mogą być
sprzeczne lub różnić się od Warunków, nie mają zastosowania. Warunki zakupu
zastrzeżone przez Kontrahenta, podobnie jak wszelkie uwagi, które Kontrahent może
dołączać do Warunków nie będą wiążące dla AJ Profibud nawet, jeżeli nie zostaną
przez AJ Profibud wyraźnie odrzucone. W przypadku, gdy egzemplarz Warunków nie
zostanie przesłany do Kontrahenta wraz z ofertą AJ Profibud, bądź nie zostanie mu
przekazany przy innej okazji, to pomimo tego będą one obowiązywały, jakby były już
mu znane - lub powinny być mu znane - z wcześniejszych transakcji gospodarczych z
AJ Profibud.

§2
Oferty i Zawarcie Umowy
1. Propozycje ofertowe AJ Profibud nie są wiążące w odniesieniu do cen i terminów
dostawy. Rysunki, ilustracje, wymiary, ciężary oraz pozostałe dane są wiążące jedynie,
jeżeli zostanie to wyraźnie wskazane przez AJ Profibud na piśmie.
2. Oferty składane AJ Profibud przez Kontrahenta traktowane będą jako oferty wiążące.
AJ Profibud, jako sprzedawca, może zaakceptować tę ofertę w okresie 2 tygodni
poprzez wysłanie potwierdzenia zamówienia do Kontrahenta („Potwierdzenie
zamówienia”).
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3. Do zawarcia umowy sprzedaży/dostawy dochodzi zawsze w formie pisemnej lub
elektronicznej, w szczególności poprzez pisemne potwierdzenie zamówienia przez AJ
Profibud. Umowy zawarte ustnie lub telefonicznie stają się ważne wyłącznie po ich
potwierdzeniu w formie pisemnej lub elektronicznej przez AJ Profibud. Umowy stają
się również ważne z chwilą ich wykonania przez AJ Profibud.
4. Kontrahent wraz z ofertą (zamówieniem) dostarcza planowany harmonogram dostaw
zbrojenia budowlanego objęty danym zamówieniem. W przypadku nieotrzymania
terminów wskazanych w harmonogramie dostaw, AJ Profibud może odmówić realizacji
dalszych części dostaw objętych zamówieniem, bez odszkodowania dla Kontrahenta.
5. Oferta Kontrahenta (zamówienie) musi być złożona na minimum 7 dni roboczych
naprzód przed wstępnie planowanym rozpoczęciem dostaw (lub danej transzy
dostawy) oraz zawierać szczegółowe zestawienie stali oraz dokładną dokumentację
wykonawczą (techniczną).
6. Zamówienie Kontrahenta złożone po godzinie 12.00 będzie traktowane jako
zamówienie złożone dnia następnego.
7. Maksymalna ilość elementów zbrojarskich przyjętych do realizacji przez AJ Profibud w
ciągu doby wynosi 20 ton. Ilość ta jest zależna od kształtu figur, stopnia trudności
wykonania prefabrykatu, średnicy prętów oraz długości poszczególnych elementów
zbrojarskich.
8. W przypadku realizacji cyklu dostaw na podstawie odrębnych zleceń upoważnionych
przedstawicieli Kontrahenta na podstawie ustalonego harmonogramu („Dostawy na
wywołanie”), kolejna transza dostawy zostaje zlecona do realizacji w formie
elektronicznej, wraz z określeniem daty dostawy oraz określenia poszczególnych
elementów dostawy. Zlecenie transzy dostawy następuje w terminie uzgodnionym
przez Strony przed planowaną dostawą wskazaną w harmonogramie dostaw, z
zastrzeżeniem iż termin ten nie może być krótszy jak 7 dni roboczych przed planowaną
transzą dostawy. Zamówienie złożone po godzinie 12.00 będzie traktowane jako
zamówienie złożone dnia następnego. Jeżeli Kontrahent nie dochował terminów na
złożenie zlecenia w umówionym czasie, AJ Profibud jest uprawniony do wskazania
terminu dostawy i samodzielnej aktualizacji w tym zakresie harmonogramu dostaw lub
odmowy realizacji zamówienia bez odszkodowania dla Kontrahenta.
9. W przypadku realizacji umowy w trybie Dostawy na wywołanie, Kontrahent
zobowiązany jest dokonać zamówień na ilość nie niższą niż szacowana ilość
zamówienia wskazana w Potwierdzeniu zamówienia pomniejszona o 5% tej wartości
(„Minimalne zamówienie”).
10. W przypadku realizacji umowy w trybie Dostawy na wywołanie i przekroczenia przez
Kontrahenta wartości zamówień o szacowaną ilość zamówienia wskazana w
Potwierdzeniu zamówienia powiększoną o 5% tej wartości („Zamówienie
maksymalne”), AJ Profibud wedle swojego wyboru uprawniony jest do rozwiązania
umowy lub kontynuowania dostaw do czasu terminu obowiązywania umowy
określonego w Potwierdzeniu zamówienia, o czym zawiadomi Kontrahenta.

§3
Opis przedmiotu dostawy
1. Przedmiotem dostawy realizowanej przez AJ PROFIBUD na rzecz Kontrahenta są
elementy zbrojarskie, stanowiące najmniejsze oraz niepodzielne części konstrukcji,
wykonywane ze stali zbrojeniowej ciętej (prosta) i giętej z prętów lub z kręgu zgodnie z
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dokumentacją techniczną dostarczoną przez Kontrahenta, stanowiące zbrojenie
pojedyncze bądź wchodzące w skład szkieletu zbrojeniowego lub/i stal zbrojeniowa.
2. Produkcja elementów zbrojarskich wykonywana przez AJ Profibud odbywa się ze stali
zbrojeniowej klasy AIII oraz AIIIN w następujących średnicach: ϕ 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20, 22, 25, 28 oraz 32mm i w następujących gatunkach:
a) pręty żebrowane gat. B500A – zimnowalcowana,B500B, B500SP;
b) walcówka żebrowana B500B, BST500WR, B500SP, B500A-stal zimnowalcowana;
c) pręty żebrowane i walcówka żebrowana B500SP (EPSTAL).
3. Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania prefabrykatu elementu zbrojarskiego:
a) długość pojedynczego elementu zbrojarskiego wynosi max. 12 m;
b) wymiarowanie każdego elementu zbrojarskiego liczone jest na zewnątrz figur:

c) minimalne średnice wewnętrzne zagięcia prętów są zgodne z normą PN-EN-19921-1: Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i
reguły dla budynków.
4. Maksymalne gabaryty elementów zbrojarskich mogą mieć wymiar: 2,4m x 2,4m x 12m.
Jeżeli dokumentacja techniczna zawiera elementy o większych wymiarach, wówczas
Kontrahent zobowiązany jest dokonać zmian w dokumentacji technicznej. Jeżeli nie
będzie to możliwe, Kontrahent odbierze ponadgabarytowy wyrób własnym transportem
lub poniesie koszty transportu specjalnego. AJ Profibud zastrzega sobie możliwość
indywidualnej wyceny dla tego rodzaju elementów zbrojarskich – ponadgabarytowych,
jak również ustalenia indywidualnych terminów realizacji.
5. AJ Profibud wykonuje towary zgodnie z Polską Normą PN-ISO 6935-2/Ak:1998, tym
samym wszelkie rozliczenia wagi dostarczonych towarów oparte są o masę wymaganą,
z uwzględnieniem tolerancji określonych w Tablicy nr 2 (wartości graniczne masy) ujętej
w pkt 2 ppkt 2.1. ww. Normy, tj.:
Nominalna
średnica pręta
mm
6
8
10
12
14
16
18
20
22

Masa wymagana
kg/m

Masa minimalna
kg/m

0,222
0,395
0,617
0,888
1,21
1,58
2,00
2,47
2,98

0,204
0,363
0,586
0,844
1,150
1,501
1,900
2,347
2,831

Masa
maksymalna
kg/m
0,240
0,427
0,648
0,932
1,271
1,659
2,100
2,594
3,129
3

25
28
32
40

3,85
4,83
6,31
9,86

3,696
4,637
6,058
9,466

4,004
5,023
6,562
10,254

§4
Zasady realizacji umowy
1. Prefabrykaty zbrojarskie wykonane zostaną przez AJ PROFIBUD zgodnie z dostarczoną
przez Kontrahenta dokumentacją techniczną, zasadami wykonania i odbioru robót
budowlanych i obowiązującymi przepisami. W przypadku rozbieżności dokumentacji
technicznej w zakresie części opisowej i graficznej, nadrzędne znaczenie ma część
graficzna z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku, gdy cześć opisowa
dostarczonej dokumentacji zawiera wyrysowaną figurę, nadrzędne znaczenia ma część
opisowa dokumentacji technicznej.
2. AJ Profibud nie weryfikuje dostarczonej dokumentacji technicznej, w tym prawidłowości jej
wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku jednak dostrzeżenia
nieprawidłowości i poinformowania przez AJ Profibud Kontrahenta o dostrzeżonych
błędach lub nieprawidłowościach, czas realizacji zamówienia ulega wydłużeniu zgodnie z
ust. 5 poniżej. Kontrahent w każdym przypadku wyprodukowania elementu zbrojarskiego
na podstawie wadliwej dokumentacji technicznej, Kontrahent jest zobowiązany do
dokonania zapłaty za taki element, nawet jeśli nie nadaje się on do wbudowania.
3. Wraz z dostarczonymi prefabrykatami zbrojarskimi, AJ Profibud przekaże atesty,
świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz inne dokumenty
potwierdzające spełnienie wymogów jakościowych, a także dokumenty WZ dotyczące
danej dostarczanej partii prefabrykatów zbrojeniowych.
4. AJ Profibud na żądanie Kontrahenta może dostarczyć „Oświadczenie Wykonawcy” wraz z
atestami hutniczymi dotyczącymi materiału (stali) użytej do produkcji elementów
zbrojarskich. W każdym przypadku ewentualne koszty badania materiału (stali) użytego
przez AJ Profibud do produkcji elementów zbrojarskich obciążają Kontrahenta.
5. Termin wykonania dostawy lub poszczególnych części dostaw ulega automatycznemu
wydłużeniu o ilość dni usuwania błędów dokumentacji technicznej lub na skutek zmian lub
poprawek dokonanych przez Kontrahenta w dokumentacji technicznej lub na skutek zmian
lub doprecyzowań Kontrahenta przekazanych w formie elektronicznej. Dodatkowo, w takim
przypadku termin dostawy lub jej poszczególnych elementów ulega wydłużeniu o co
najmniej 4 dni robocze od dnia dostarczenia przez Kontrahenta uzupełnionej lub
poprawionej dokumentacji technicznej lub innych wyjaśnień. W takim przypadku
Kontrahentowi nie przysługuje jakiekolwiek odszkodowanie. Kontrahent nie ma prawa do
odmowy odebrania towaru z powody przekroczenia pierwotnie uzgodnionego terminu
spowodowanego wystąpieniem powyższych okoliczności.
6. AJ Profibud zwolniony jest z wykonania zobowiązań w okresie wystąpienia okoliczności,
na które nie ma wpływu i które uniemożliwiają AJ Profibud ich realizację (Siła Wyższa)
włączając, ale nie ograniczając ich do: niemożności zapewnienia surowców i środków
transportu, pożarów, wybuchów, trzęsień ziemi, wystąpienia wysokiej lub niskiej
temperatury powietrza utrudniającej wykonanie przedmiotu umowy, obfitych opadów
atmosferycznych utrudniających wykonanie przedmiotu umowy, blokad dróg, wojen,
zamieszek, rozruchów, zatrzymań eksploatacji, strajków i blokad, jak też wszelkich innych
zdarzeń lub przypadków nawet, jeżeli nie zostały tutaj wyraźnie podane, które są poza
kontrolą AJ Profibud i były nieprzewidywalne, bądź jeżeli nawet były przewidywalne to były
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nieuniknione. Uzgodnione terminy dostaw przedłuża się o okres występowania
okoliczności Siły Wyższej. Kontrahent nie ma prawa do odmowy odebrania towaru z
powody przekroczenia terminu spowodowanego wystąpieniem Siły Wyższej.
§5
Dostawa i Warunki Dostawy
1. Dostawy realizowane są na warunkach EX-WORKS magazyn AJ Profibud (Chmielnik
277B, 36-016 Chmielnik) (Incoterms 2020) chyba, że strony w formie pisemnej uzgodnią
inaczej.
2. Forma, rodzaj i zakres opakowania pozostają do wyłącznego uznania AJ Profibud chyba,
że strony w formie pisemnej uzgodnią inaczej.
3. W przypadku uzgodnienia z Kontrahentem w formie pisemnej lub elektronicznej, że
dostawa będzie realizowana na warunkach FCA miejsce wskazane (Incoterms 2020),
jednorazowy transport elementów zbrojarskich będzie odbywać się pojazdami o
ładowności od 5 do 10 ton oraz od 22 do 24 ton.
4. W przypadku realizacji dostaw na warunkach FCA (Incoterms 2020) AJ Profibud
poinformuje przedstawiciela Kontrahenta o dokładnej dacie i godzinie dostawy w formie
elektronicznej z 1 dniowym wyprzedzeniem, zaś Kontrahent zobowiązany jest zapewnić
prawidłowy dojazd do miejsca dostawy, w tym w szczególności odpowiedni stan drogi
dojazdowej (utwardzonej drogi dojazdowej), wjazd i wyjazd na budowę, zapewnienie
wszelkich pozwoleń administracyjnych umożliwiających wykonanie dostawy przez AJ
Profibud, w tym w przypadku ograniczeń czasowych i strefowych w ruchu pojazdów
samochodowych ciężarowych, Kontrahent zobowiązany jest dostarczyć AJ Profibud
pozwolenia na wjazd samochodów ciężarowych do strefy objętej zakazem z odpowiednim
wyprzedzeniem. W przypadku nie wywiązania się Kontrahenta z powyższych obowiązków
skutkujących uniemożliwieniem wykonania dostawy, dostawę uważa się za wykonaną z
chwilą opuszczenia transportu z magazynu AJ Profibud.
5. W przypadku realizacji dostaw na warunkach FCA (Incoterms 2020) rozładunku
dostarczonych prefabrykatów zbrojeniowych dokonuje Kontrahent na własny koszt.
Maksymalny czas rozładunku nie może przekraczać 2 godzin liczonych od chwili dojazdu
pojazdu w miejsce wskazane jako miejsce dostawy. Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę
rozładunku (przestoju) AJ Profibud przysługuje wynagrodzenie dodatkowe w wysokości
100,00 zł netto powiększoną o podatek VAT. Kontrahent zobowiązany jest zapewnić
niezbędny sprzęt umożliwiający rozładunek dostarczony prefabrykatów zbrojeniowych, tj.
umożliwiający rozładunek pojedynczej wiązki o wadze 2,5 tony.
6. AJ Profibud jest uprawniony do częściowej realizacji transakcji sprzedaży/dostaw.
7. W przypadku, gdy dostawa realizowana jest na warunkach FCA Incoterms 2020, a towary
nie mogą być dostarczone z uwagi na m. in. niezapewnienie dostępu/dróg dojazdowych
do miejsca dostawy, niemożność dokonania rozładunku przez Kontrahenta lub w
przypadku, gdy dostawa realizowana jest na warunkach EXW Incoterms 2020 Kontrahent
nie dokonuje odbioru towaru we wskazanym terminie, i w każdym przypadku, gdy
Kontrahent bezzasadnie odmawia odbioru towarów, towary według uznania AJ Profibud
będą magazynowane na ryzyko Kontrahenta na terenie AJ Profibud (na terenie otwartym)
za wynagrodzeniem 10,00 zł netto powiększonej o podatek VAT, za każdą magazynowaną
tonę towaru za każdy rozpoczęty dzień magazynowania, albo będą oddane na
przechowanie osobom trzecim na koszt Kontrahenta wg stawek przechowawcy.
Sprzedaż/dostawa w powyższym przypadkach będzie uważana za zrealizowaną. Aj
Profibud nie ponosi odpowiedzialności na pogorszenie stanu towarów wskutek
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magazynowania. Dodatkowo Kontrahent zobowiązany jest do poniesienia kosztów pracy
dźwigu dokonującego rozładunku i ewentualnie ponownego załadunku.
§6
Ceny i Warunki Płatności
1. Ustalone przez Aj Profibud i Kontrahenta ceny są cenami netto, które będą powiększane
o podatek od towarów i usług obowiązujących w dniu wystawienia Faktury VAT.
2. Jeżeli w formie pisemnej nie uzgodni się inaczej, płatności na rzecz AJ Profibud
dokonywane są w formie przedpłaty w terminie najpóźniej 2 dni przed datą planowanej
dostawy. Czas realizacji dostawy towarów liczony jest od dnia wpływu środków na
rachunek bankowy AJ Profibud.
3. Rozliczenie wynagrodzenia za dostarczone towary ustalane jest na podstawie wagi
projektowej, tj. w oparciu o masę wymaganą, z uwzględnieniem tolerancji określonych w
Tablicy nr 2 (wartości graniczne masy) ujętej w pkt 2 ppkt 2.1. Polskiej Normy PN-ISO
6935-2/Ak:1998.
4. W przypadku opóźnienia w płatności jakiejkolwiek wierzytelności przysługującej AJ
Profibud względem Kontrahenta, a także jeżeli powstaną wątpliwości co do wypłacalności
Kontrahenta, które mogą zagrozić należytemu wykonaniu umowy zawartej z AJ Profibud,
Kontrahent automatycznie traci wszelkie przyznane rabaty, skonta, upusty cenowe,
kredyty kupieckie czy wszelkie podobne ustępstwa cenowe. Ponadto, wszystkie
zobowiązania Kontrahenta stają się natychmiast wymagalne, a AJ Profibud uprawniony
jest do żądania ich natychmiastowego uregulowania oraz do żądania zwrotu wszystkich
kosztów windykacji należności, kosztów upomnień, a w szczególności wynagrodzeń
prawników oraz - po wyznaczeniu dodatkowego terminu do zapłaty - uprawniony jest do
odstąpienia od wszystkich transakcji sprzedaży/dostaw w stosunku do Kontrahenta.
Oświadczenie o odstąpieniu od wszelkich zawartych z Kontrahentem umów AJ Profibud
jest uprawniony złożyć w terminie 180 dni od daty wystąpienia powyższych przesłanek.
5. W przypadku opóźnienia w płatności jakiejkolwiek wierzytelności przysługującej AJ
Profibud względem Kontrahenta, AJ Profibud jest uprawniony do wstrzymania się ze
spełnieniem swojego świadczenia na rzecz Kontrahenta i samodzielnego skorygowania
harmonogramu dostaw. W takim przypadku Kontrahentowi nie przysługuje jakiekolwiek
odszkodowanie.
6. Niezależnie od odmiennych wskazań Kontrahenta, AJ Profibud uprawniony jest do
zaliczania płatności Kontrahenta w pierwszej kolejności na poczet długu najdawniej
wymagalnego. Jeżeli powstały już należności uboczne (koszty i odsetki), AJ Profibud
uprawniony jest do rozliczenia płatności w pierwszej kolejności na poczet kosztów,
następnie odsetek, a na koniec na poczet należności głównej.
7. AJ Profibud zastrzega sobie własność do sprzedanych towarów do chwili uregulowania
przez Kontrahenta całej uzgodnionej ceny.
8. Przetworzenie, połączenie lub pomieszanie dostarczonych towarów może nastąpić
wyłącznie pod warunkiem zachowania prawa własności towarów, o którym mowa w ust. 7
powyżej.
§7
Rękojmia
1. Wszelkie wady, które ujawnią się w trakcie prawidłowej kontroli towarów, Kontrahent
zgłasza AJ Profibud w formie pisemnej niezwłocznie po ich odbiorze, a przypadku
reklamacji jakościowej, dodatkowo załączyć materiał fotograficzny dokumentujący wady.
Wszelkie wady ilościowe lub jakościowe dotyczące korozji, Kontrahent zgłasza w terminie
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2 dni od dokonania dostawy lub jej transzy, a w przypadku wad jakościowych, których nie
można stwierdzić nawet w trakcie prawidłowej kontroli towarów należy zgłaszać AJ
Profibud natychmiast po ich wykryciu, lecz nie później niż w ciągu 2 dni od ich wykrycia.
Uchybienia w procedurze zgłaszania reklamacji skutkują utratą rękojmi.
Przed przetwarzaniem dostarczonych towarów, Kontrahent zobowiązany jest do
skontrolowania ich przydatności do użycia.
Drobne rozbieżności w wymiarach i formatach wynikające z tolerancji przyjętej w
dokumentacji projektowej, a w przypadku, gdy dokumentacja nie przewiduje tolerancji – w
zakresie +/- 1 cm, nie uprawniają Kontrahenta do zgłaszania reklamacji z tytułu wad.
Potencjalne rozbieżności wymienione w stosownych innych informacjach jakościowych
znanych Kontrahentowi, nie stanowią podstawy reklamacji.
Warunkiem przyznania uprawnień wynikających z rękojmi jest całkowita zapłata za
dostarczone towary. Bez uprzednich ustaleń w formie pisemnej, Kontrahent nie ma prawa
zwracać towaru do AJ Profibud.
W przypadku wady towaru zgłoszonej należycie i terminowo zgodnie z ust. 1 powyżej, AJ
Profibud według własnego wyboru uwzględnia reklamację poprzez usunięcie wady,
dostarczenie towaru bez wad albo obniżenie ceny towarów. AJ Profibud przystępuje do
rozpatrzenia reklamacji w terminie 2 dni roboczych od jej prawidłowego zgłoszenia przez
Kontrahenta. AJ Profibud dołoży wszelkich starań w celu usunięcia wady w terminie 3 dni
od rozpatrzenia reklamacji.
Zobowiązania z tytułu rękojmi wygasają, jeżeli towary AJ Profibud zostaną zmienione,
przetworzone, użyte niezgodnie z przeznaczeniem, właściwościami technicznymi lub
zaleceniami AJ Profibud albo źle przechowywane, bądź jeżeli Kontrahent nie sprawdził ich
przydatności przed użyciem.
Jeżeli strony nie uzgodnią w formie pisemnej inaczej albo jeżeli inaczej nie stanowią
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, powyższe postanowienia dotyczące rękojmi
stanowią jedyne zobowiązania AJ Profibud z tytułu odpowiedzialności za jakość towarów.
AJ Profibud w pełni odpowiada za szkody wynikające z naruszenia udzielonej rękojmi lub
zagrożenia życia, obrażeń czy uszczerbku na zdrowiu z tym zastrzeżeniem, że AJ Profibud
odpowiada wyłącznie za szkodę spowodowaną z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
Odpowiedzialność AJ Profibud jest ograniczona do szkód, których zaistnienie jest typowo
spodziewane w związku z zawarciem umowy, w szczególności nie ponosi
odpowiedzialności za utracone korzyści oraz szkody pośrednie.
§8
Odstąpienie od umowy i Kary umowne

1. Kontrahent zapłaci AJ Profibud karę umowną:
a) za opóźnienie w odbiorze towarów lub którejkolwiek partii towarów dostarczonych w
ramach Dostawy na wywołanie - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia przysługującego
AJ Profibud za nieodebraną w terminie transzy dostawy za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia;
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Kontrahenta w wysokości 10%
wynagrodzenia lub szacowanego wynagrodzenia umownego netto określonego w
Potwierdzeniu zamówienia;
c) w przypadku realizacji zamówienia w trybie Dostawy na wywołanie i nie dokonania
przez Kontrahenta Minimalnego zamówienia do dnia wskazanego w Potwierdzeniu
zamówienia, jako okres zakończenia realizacji Umowy, Kontrahent zapłaci AJ Profibud
karę umowną w wysokości 50 % wynagrodzenia netto lub szacowanego
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wynagrodzenia netto, które przysługiwałoby AJ Profibud za dostarczenie transz
koniecznych do osiągnięcia poziomu Minimalnego zamówienia.
Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych Kodeksu Cywilnego w przypadku, gdy wysokość kary umownej nie pokryje
rzeczywiście poniesionej szkody.
W przypadku zwłoki AJ Profibud w dokonaniu danej partii dostawy przekraczającej 21 dni,
po wyznaczeniu dodatkowego 7-dniowego terminu, Kontrahentowi przysługuje możliwość
odstąpienia od umowy z winy AJ Profibud. W przypadku zwłoki AJ Profibud w dokonainu
dostawy, AJ Profibud ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą do wysokości 10 %
wynagrodzenia netto lub szacowanego wynagrodzenia netto przysługującego AJ Profibud
za wykonanie Umowy.
AJ Profibud jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku opóźnienia w zapłacie
jakiejkolwiek wierzytelności przysługującej AJ Profibud względem Kontrahenta
przekraczającego 14 dni lub naruszenia przez Kontrahenta jakiegokolwiek obowiązku
określonego umową. AJ Profibud jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 45
dni od daty wystąpienia okoliczności uprawniających do odstąpienia od umowy.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i następuje w zakresie
niewykonanej części umowy (ex nunc).
§9
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w rozumienia art. 4 pkt 7 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej
„RODO”) jest AJ Profibud, który dokonuje lub planuje dokonać transakcji sprzedaży lub
dostawy towarów na rzecz Kontrahenta.
2. Dane przetwarzane są w celu realizacji współpracy, na podstawie zawartych umów,
zamówień lub uzgodnień (dalej „Współpraca”).
3. Podstawą prawną przetwarzania w celu Współpracy jest wykonanie umowy lub podjęcie
działań niezbędnych do wykonania umowy przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Podstawą prawną przetwarzania danych w celu wystawiania i przechowywania
dokumentów sprzedażowych oraz innych dokumentów księgowych, a także w innych
celach, w jakich Administrator jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe na podstawie
przepisu prawa, jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art.
6 ust. 1 lit. c RODO). Podstawą przetwarzania danych w celach marketingowych jest
dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych w
celu rozpatrzenia reklamacji jest wypełnienie obowiązku prawnego w postaci realizacji
odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji udzielonej w związku z wykonaniem
umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
4. Dane są także przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów
Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), a interesami tymi są: obrona i dochodzenie
roszczeń, tworzenie zestawień, analiz i statystyk dotyczących satysfakcji z jakości
świadczonych usług i oferowanych produktów oraz weryfikacja wiarygodności płatniczej
kontrahentów.
5. Dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia Współpracy, a po jego zakończeniu –
do czasu przedawnienia roszczeń związanych ze Współpracą lub wygaśnięcia obowiązku
archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
6. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie AJ
Profibud (np. firmom świadczących usługi księgowe, prawne, usługi transportowe,
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spedycyjne, kurierskie lub inne), ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji danej
usługi.
7. Osoby, których dane dotyczą mają prawo żądania dostępu do danych, sprostowania,
usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo złożenia sprzeciwu
wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. W odniesieniu do przetwarzania w oparciu o zgodę, przysługuje prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, jakiego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W celu realizacji jednego ze swoich praw można się skontaktować z AJ Profibud za
pomocą poczty elektronicznej pod adresem: zbrojarnia@ajprofibud.pl.

§ 10
Prawa autorskie
1. Z chwilą zawarcia umowy przez AJ Profibud i Kontrahenta, Kontrahent oświadcza i
gwarantuje AJ Profibud, że przysługują mu prawa autorskie lub odpowiednia licencja do
przekazanej AJ Profibud dokumentacji technicznej/projektowej, na podstawie której AJ
Profibud realizuje umowę.
2. Kontrahent zezwala bez ograniczeń AJ Profibud na wykonywanie zależnych praw
autorskich dotyczących przekazanej dokumentacji projektowej lub technicznej, w tym
także dokonywanie jej opracowań i korzystania z tych opracowań, jak również
rozporządzania nimi, a także udzielania zezwoleń podmiotom trzecim na wykonywanie
utworów zależnych oraz korzystania z opracowań ww. dokumentacji i rozporządzania
opracowaniami ww. dokumentacji. Kontrahent oświadcza, że w powyższym zakresie
posiada prawo do udzielania ww. zezwoleń.
3. Kontrahent oświadcza, że przekazana AJ Profibud dokumentacja projektowa/techniczna
nie narusza praw osób trzecich, zaś wykonana na jej podstawie ewentualna dokumentacja
powykonawcza nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. W przypadku
zgłoszenia do AJ Profibud jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia praw osób trzecich,
Kontrahent zobowiązuje się do ich pełnego zaspokojenia.

§ 11
Pozostałe postanowienia
1. Bez zgody wyrażonej przez AJ Profibud w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
Kontrahent nie ma prawa dokonać jakiegokolwiek przelewu (cesji) wierzytelności
Kontrahenta względem AJ Profibud na rzecz osób trzecich, powstałych pod jakimkolwiek
tytułem prawnym.
2. Gdyby jakiekolwiek zapisy Warunków były lub stały się nieważne, to ważność pozostałych
zapisów pozostaje niewzruszona. Strony umowy są zobowiązane do uzgodnienia nowego
zapisu, zgodnie z którym cele zamierzone w zapisie nieważnym będą realizowane w
możliwie najlepszy sposób. To samo obowiązuje w przypadku luki prawnej w umowie.
3. Zmiany i odstępstwa od Warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Powyższe dotyczy także zmiany samego zapisu dotyczącego wymogu formy pisemnej.
4. Warunki wchodzą w życie z dniem 12 maja 2020 roku i mają zastosowanie do wszystkich
transakcji sprzedaży/dostawy zawieranych przez AJ Profibud po tej dacie. Za transakcję
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sprzedaży/dostawy uważa się także transakcje potwierdzone tylko fakturą wystawioną
przez AJ Profibud i otrzymaną przez Kontrahenta gdzie widnieje rodzaj, ilość i cena
towarów.
5. Wszelkie spory pomiędzy Kontrahentem, a AJ Profibud, Strony oddają pod rozstrzygnięcie
sądom powszechnym właściwym rzeczowo z siedzibą w Rzeszowie.
6. Warunki umieszczone są także pod adresem https://ajprofibud.pl w zakładce Dokumenty
do pobrania.
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