
Ogólne Warunki Sprzedaży Betonu 

I. Definicje pojęć


1. Dostawca - Buszrem S.A. ul. Żwirki 9 97-300 Piotrków Trybunalski, NIP 7712436996, REGON 

590757832, KRS 0000305285 BDO 000028446;

2. Odbiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej składają-

ca zamówienie i zobowiązująca się do odbioru betonu towarowego oraz pracy sprzętu (betonomieszar-

ka, pompa do betonu);

3. Beton - materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentual-

nych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje własności w wyniku hydratacji cementu;

4. Mieszanka betonowa - całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie umożliwiają-

cym zagęszczenie wybraną metodą;

5. Beton towarowy - beton dostarczony jako mieszanka betonowa przez osobę lub jednostkę nie będącą 

wykonawcą ani podwykonawcą robót budowlanych;

6. Betonomieszarka - pojazd samochodowy z zabudowaną mieszarką umożliwiającą mieszanie i dostar-

czenie jednorodnej mieszanki betonowej;

7. Pompa do betonu - pojazd samochodowy z zabudowaną pompą umożliwiającą podawanie mieszanki 

betonowej na określoną odległość.


II. Warunki sprzedaży


1. Zamówienia składane przez odbiorcę będą składane z 3-dniowym wyprzedzeniem oraz będą określały: 

termin dostawy; adres dostawy; ilość betonu towarowego wyrażoną w m3. Odbiorca przy określaniu 

ilości betonu towarowego zobowiązany jest do uwzględnienia wszelkich ubytków powstających w cza-

sie wbudowywania mieszanki betonowej, w szczególności mieszanki betonowej pozostającej na ścia-

nach pojemników, w rurociągu oraz koszu pompy podającej beton; parametry techniczne betonu towa-

rowego: klasę wytrzymałości; klasę konsystencji; klasę ekspozycji. Brak wskazania klasy ekspozycji jest 

równoznaczny z klasą ekspozycji X0 w rozumieniu normy PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wyma-

gania, właściwości, produkcja i zgodność, inne parametry, jeśli są̨ wymagane, sposób rozładunku mie-

szanki betonowej;

2. Za prawidłowy wybór oraz określenie parametrów technicznych betonu towarowego odpowiada wy-

łącznie Odbiorca. Deklarowane parametry betonu towarowego spełnione są po 56 dniach dojrzewania 

w warunkach normowych;

3. Dostawa betonu towarowego jest udokumentowana dowodem WZ (Wydanie Zewnętrzne), na którym 

Odbiorca potwierdza zgodność ilościową i asortymentową Towarów;

4. Świadczenie przez Dostawcę innych usług, takich jak pompowanie betonu jest udokumentowane ra-

portem pracy sprzętu;

5. Dostawca będzie uważał każdorazowo osobę podpisującą dokument WZ lub raport pracy sprzętu jako 

odbierającą beton towarowy lub potwierdzającą świadczenie innych usług przed Dostawcę, upoważ-

nioną do tej czynności;

6. Odmowa odebrania betonu towarowego z przyczyn lezących po stronie Odbiorcy nie zwalnia Odbiorcy 

z obowiązku zapłaty ceny;

7. Ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty betonu towarowego, a także wszelka związana z tym 

odpowiedzialność przechodzą na Odbiorcę odbioru;

8. Ingerencja w skład mieszanki betonowej np. dodanie wody, domieszek i dodatków przez Odbiorcę lub 

na jego polecenie lub przekroczenie czasu oczekiwania na rozładunek i rozładunku wynoszącego łącz-

nie 90 minut zwalnia Dostawcę z wszelkiej odpowiedzialności za jakość betonu towarowego. Przez 

zwolnienie z wszelkiej odpowiedzialności za jakość Strony rozumieją zwłaszcza wyłączenie odpowie-

dzialności Dostawcy z tytułu rękojmi;

9. W przypadku, gdy dostawy betonu towarowego będą wykonywane w temperaturze powietrza poniżej -

5°C albo powyżej +30°C, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość dostarczonego betonu to-

warowego, a strony wyłączają odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi i gwarancji;
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10. Odbiorca jest zobowiązany do przygotowania terenu pod pracę betonomieszarek lub pompy do betonu 

w taki sposób, aby był on zgodny z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz zasadami wiedzy technicznej. Miejsce rozładunku betonu towarowego powinno być zgodne 

z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i wyznaczone przez kierownika budowy lub 

osobę przez niego upoważnioną. Odbiorca jest zobowiązany każdorazowo powiadomić Dostawcę o 

wszelkich utrudnieniach transportowych i ograniczeniach tonażowych, które mogą mieć wpływ na reali-

zacje dostawy;

11. Odbiorca zapewni Dostawcy nieodpłatnie dojazd utwardzonymi drogami dojazdowymi w obrębie placu 

budowy do miejsca rozładunku betonu towarowego. Drogi dojazdowe powinny być dostosowane do 

pojazdów typu: betonomieszarka, pompa do betonu, samochód samowyładowczy, czyli o szerokości 

nie mniejszej niż 6m i nośności nie mniej niż 11,5 kN na oś; 

12. Odbiorca jest zobowiązany do przygotowania miejsca pod pracę pompy do betonu, betonomieszarek 

oraz miejsca do badania i pobrania przez laboranta próbek betonu w taki sposób, aby był on zgodny z 

obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasadami wiedzy technicz-

nej. Odbiorca zobowiązany jest do wskazania miejsca, w którym pobrane próbki betonu zostaną̨ prze-

chowane w sposób umożliwiający właściwe dojrzewanie betonu;

13. Odbiorca każdorazowo jest zobowiązany udostępnić na terenie budowy miejsce do umycia pompy oraz 

betonomieszarki (leja) po pracy;

14. Czas pracy pompy do betonu naliczany jest od chwili przyjazdu pompy do betonu na budowę do chwili 

wyjazdu pompy do betonu z budowy. Do czasu pracy pompy do betonu wliczony jest czas: rozłożenia, 

pompowania betonu, oczekiwania na betonomieszarki, złożenia, mycia. Dojazd pompy do betonu na 

budowę oraz jej powrót z budowy rozliczany za każdy przejechany kilometr;


15. Przewidywany czas oczekiwania na rozładunek i rozładunku jednego betonowozu (9 m3) wynosi 45 mi-

nut licząc od chwili przyjazdu betonowozu na budowę (dla innych ilości mieszanki betonowej naliczany 

jest proporcjonalnie) W przypadku jego przekroczenia Odbiorca będzie zobowiązany do uiszczenia 

opłaty w wysokości 2,00 zł + podatek VAT (2,46 zł) / każdą ponadnormatywną minutę;

16. Odbiorca traci ochronę gwarancyjną w przypadku, gdy Odbiorca lub osoby działające w jego imieniu 

dokonają zmieszania dostarczonego przez Dostawcę betonu towarowego z tożsamym produktem po-

chodzącym od innego producenta lub z mieszanką betonową pochodzącą z placu budowy, albo też w 

inny sposób zmienia lub poleca mieszać bądź zmieniać mieszankę betonową (np. dodaje dodatkową 

ilość wody, domieszki lub dodatki); 

17. Ochrona gwarancyjna wygasa w przypadku niewłaściwej pielęgnacji betonu. Za prawidłową i zgodną z 

reżimem technologicznym pielęgnację wbudowanego betonu i skutki z nią związane oraz zachowanie 

przy tym najwyższej staranności odpowiada Odbiorca;

18. W ramach ochrony gwarancyjnej, w wypadku uznania reklamacji przez Dostawcę, Odbiorcy przysługuje 

wyłącznie roszczenie o naprawę, wymianę lub uzupełnienie ilości betonu towarowego, wolnego od wad, 

co do której Dostawca uznał reklamację albo o obniżenie ceny betonu towarowego, co do którego Do-

stawca uznał reklamację;

19. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu ochrony gwarancyjnej rozpoczyna się z dniem odbioru betonu 

towarowego przez Odbiorcę i wygasa po upływie 12 miesięcy;

20. Dostawca jest zwolniony całkowicie od odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za 

wady za dostarczony beton towarowy, jeśli Odbiorca, wiedząc o wadzie w chwili odbioru betonu towa-

rowego, zgodził się na zawarcie umowy sprzedaży z ceną odpowiednio obniżoną;

21. Warunkiem udzielenia ochrony gwarancyjnej oraz rękojmi przez Dostawcę jest terminowa zapłata całej 

ceny;

22. Odbiorca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu;

23. Odbiorca oświadcza, że akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Do-

stawcę w rozumieniu art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług;

24. Faktury w formie elektronicznej będą przesyłane na adres wskazany w zamówieniu;

25. Strony dołożą wszelkich starań, aby wszelkie spory powstałe między Stronami wynikające z niniejszego 

zamówienia lub pozostające w związku z nim. W razie niemożności polubownego rozwiązania sporu 

przez Strony, wszelkie spory powstałe między Stronami wynikające z zamówienia lub pozostające w 

związku z nim, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Dostawcy albo sąd po-

wszechny właściwy dla miejsca zawarcia umowy.
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