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BLICK System sp. z o.o.
ul. Wrocławska 26, Bielany Wr.
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tel. +48 (0)71 3112398,
fax +48 (0)71 3112757,
NIP PL8961431857.

Warunki wykonywania
rekomendacji projektowych i
materiałowych.

1. Conditions Project and Material
recommendations.

1. Technologia Blick jest chroniona prawem
patentowym i wszelkie kopiowanie lub
wykorzystywanie jej w inny sposób niż określony
w rekomendacji jest prawnie zabronione.

1. Blick technology is protected by patent law
and any copying or use it in any other way than
that specified in the recommendation is legally
prohibited. Presented technical solutions and
ideas are protected by international patents or
international patent applications owned by blick.

2. Dopuszczone jest udostępnianie materiałów
firmom i osobom bezpośrednio związanym z
realizacją projektu objętego rekomendacją w
tym architektom, inżynierom nadzorującym,
statykom oraz osobom mającym wpływ na
decyzję
w
sprawach
zastosowania
rekomendowanych technologii i rozwiązań.
3. Udostępnianie Rekomendacji
handlowych jest zabronione.

w

celach

4. Zabronione jest udostępnianie materiałów
ujętych w Rekomendacji Projektowej lub
Materiałowej osobom trzecim niezwiązanym z
realizacją projektu.
5. Rekomendacje tworzone w ramach usług
firmy Blick są przeznaczone dla konkretnych
realizacji i nie mogą być wykorzystane
wielokrotnie
lub
stosowane
w
innych
realizacjach.
6. Opracowana rekomendacja nie stanowi
projektu konstrukcyjnego, lecz jest zbiorem
zaleceń, które mogą być wykorzystane podczas
tworzenia projektu wykonawczego.
7. Jakakolwiek zmiana parametrów (np.
obciążenia wiatrem, śniegiem, sejsmiczne...),
wymagań oraz warunków wejściowych dla
Rekomendacji skutkuje utratą jej ważności.

2. Sharing materials is approved to companies
and individuals directly connected with the
implementation of the project recommendation,
including architects, engineers, supervisors,
statykom and those affecting the decision in
matters of use of the recommended
technologies and solutions.
3. Sharing Recommendation for commercial
purposes is prohibited.
4. It is forbidden to share the materials
specified in Recommendation Design and
Materials to third parties not connected with
project execution.
5. Recommendations made by Blick are
designed for specific implementation and can
not be used repeatedly or used in other jobs
and projects.
6. Developed recommendation does not
constitute structural design, but it is a set of
recommendations that can be used when
creating the project executive.
7. Any change
snow, seismic
conditions of the
result in a loss of

in parameters (eg. wind load,
...) the requirements and
input for the Recommendation
its validity.
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8. Obiekt powinien być realizowany na
podstawie projektu zatwierdzonego przez
inżyniera
posiadającego
odpowiednie
uprawnienia projektowe właściwe dla danego
regionu.
9. Firma Blick zastrzega sobie prawo do
wykorzystania przesłanych materiałów w tym
rysunków technicznych, zdjęć, filmów itd.
10. Rekomendacja oraz wszelkie jej składniki
stanowią własność firmy Blick.
11. Próbki
materiałów
wykorzystane
do
wykonania
rekomendacji
materiałowej
dostarczane są do siedziby firmy Blick na koszt
zamawiającego.
12. Wyniki badań Rekomendacji Materiałowej
ważne są od momentu wydania w zależności od
gatunku materiału przez następujący okres:
- 1 rok dla kamieni naturalnych właściwe dla
danego
obszaru
złoża
w
tym
głębokości/poziomu pozyskania materiału w
oparciu o dostarczone badania właściciela
materiału (wytrzymałość na zginanie, ściskanie,
gęstość, mrozoodporność oraz nasiąkliwość),
- tylko dla danego zarobu/serii lub partii
produkcyjnej
w
przypadku
materiałów
przemysłowych prefabrykowanych jak na
przykład
betony
BRC,
włóknocementy,
ceramika, konglomeraty kwarcowe i marmurowe
oraz tworzywa sztuczne.

W
sprawach
wyżej
nie
wymienionych
zastosowanie mają Ogólne Warunki Handlowe
dostępne w siedzibie firmy. Obowiązującą jest
polska wersja języczna.

8. The building should be implemented on the
basis of a design approved by a qualified
engineer design appropriate for region where
project takes place.
9. Fima Blick reserves the right to use the
submitted material including pictures, movies,
technical drawings etc.
10. Recommendation and all its components
are the property of Blick.
11. Samples of materials used to make a
Material Recommendation should be delivered
to the company Blick at the expense of the
customer.
12. The results of Material Recommendation
are valid from the moment of release,
depending on the type of material for the
following period:
- one year for the natural stone appropriate to
the deposit area in the depth/extraction levels of
material based on test reports delivered by
quarry owner (flexural strength, compressive
strength, density, water absorption and frost
resistance).
- only for the specified lot/or batch production in
the case of industrial materials such as precast
concrete GRC, fibrecement, ceramics, marble
and quartz conglomerates and plastics.

In the cases above mentioned regulations do
not apply to specific requirement, extended
Trade Conditions are available at the company's
headquarters. Polish language version is a valid
one.
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Ogólne warunki handlowe.
(obowiązują jeżeli w ofercie nie zaznaczono inaczej)
1.
2.
3.
4.

Ogólne warunki handlowe określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów i usług, w których sprzedawcą
jest Blick Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. Wrocławskiej 26.
Ogólne warunki handlowe stanowią integralną część wszelkich realizacji zamówień.
Ogólne warunki handlowe są dostępne w siedzibie firmy Blick sp. z o.o.
Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z firmaBlick sp. zo.o. przyjęcie przez niego Ogólnych
warunków handlowych przy jednej umowie sprzedaży uważa się za ich akceptację dla kolejnych umów sprzedaży
zawieranych przez niego z Blick z o.o.

Kalkulacje i oferty.
1. Wszystkie oferty cenowe udostępniane telefonicznie, faksowo, pisemnie lub elektronicznie są ważne, o ile nie
zaznaczono inaczej, nie dłużej niż 30 dni od daty wystawienia. Jednak termin wykonania oraz dostawy zależne są
od stanu bieżących zamówień. Oferty nie gwarantują terminu dostawy.
2. Podane ceny, o ile nie zaznaczono inaczej, są cenami netto loco zakład w 55-040 Bielanach Wrocławskich lub 59600 Lwówek Śląski.
3. Do podanych cen produktów firma Blick sp. z o.o. doliczy koszt opakowania.
4. Wystawienie oferty nie jest równoznaczne z rezerwacją materiałów i czasu potrzebnego do wykonania lub
montażu.
5. Oferta jest ważna dla określonego i całego, objętego ofertą zakresu prac. Każdorazowa zmiana zakresu wymaga
przygotowania nowej oferty oraz ewentualnych warunków handlowych.
6. O ile nie zaznaczono inaczej oferta nie obejmuje następujących elementów i dodatków za:
6.1. -zmiany rozmiarów i przeróbek płyt oraz ich posadowienia względem położenia okien, stropów etc.,
6.2. -rozładunek, transport i montaż płyt,
6.3. -montaż izolacji termicznej,
6.4. -obmiar geodezyjny,
6.5. -zoptymalizowany projekt statyczny i obliczenia w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach według normy
zakładowej,
6.6. -izolacji wodnej nakryw żelbetów,
6.7. -nadzór, logistyka i organizacja prac,
6.8. -rusztowania na czas montażu elewacji,
6.9. -transport materiału do miejsca wbudowania,
6.10. -przestój samochodów dostawczych (zakładamy montaż płyt z samochodu dostawczego),
6.11. -nadzór, logistykę i organizację prac,
6.12. -najem urządzeń dźwigowych,
6.13. -wzrost kosztów najmu urządzeń dźwigowych w przeliczeniu na m2 elewacji w przypadku zmniejszenia
tempa dostaw płyt elewacyjnych,
6.14. -izolacja termiczna z wiatroizolacją w kolorze czarnym,
6.15. -zoptymalizowany projekt statyczny i obliczenia w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach według normy
zakładowej,
6.16. -kosztu składowania i ochrony płyt na terenie placu budowy do momentu wbudowania,
6.17. -koszty przestojów wynikające z winy osób/firm trzecich,
6.18. -miejsce do składowania materiałów na budowie oraz miejsce na kontener biurowy i magazynowy,
6.19. -ewentualne przeróbki płyt, przestoje i wykonanie nowych elementów w przypadku osadzenia okien
niezgodnie z dokumentacją geodezyjną,
6.20. -obróbki blacharskie,
6.21. -wykonanie otworów w płytach,
6.22. -najem kontenera biurowego i magazynowego (po stronie zamawiającego),
6.23. -potrąceń z tytułu kaucji gwarancyjnych, kosztów ogólnych budowy oraz ubezpieczeń.
7. Kalkulacje i oferty nie stanowią ofert w rozumieniu KC.

Realizacja zamówienia.
1. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest pisemne potwierdzenie złożenia zamówienia przez Kupującego oraz wpłata
zaliczki w wysokości nie mniejszej niż 30% na konto firmowe lub w kasie firmy.
2. Zamówienie może być złożone w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem i powinno zawierać informacje
niezbędne do jego realizacji, a w szczególności rodzaj materiału, wykończenie, detale wykonawcze, wymiary etc.
Jeżeli Kupujący nie dostarczy takich informacji firma Blick sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wykonania
zamówienia wg norm zakładowych.
3. Termin wykonania zamówienia ważny jest dla okresu i stanu zamówień na dzień wpłynięcia zaliczki.
4. Zaliczka rozliczana jest przy ostatecznym rozliczeniu, w przypadku większych zamówień ostatnią FV.
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5.

6.

7.

8.

W przypadku realizacji zamówienia wykonanego z materiałów naturalnych (kamień naturalny) firma Blick sp. z o.o.
nie ponosi odpowiedzialności za jego kolorystykę oraz rysunek, które nie stanowią podstawy do reklamacji lub
obniżenia wartości produktu.
Elementy z betonu architektonicznego mogą posiadać nieznaczne powierzchniowe zmiany koloru (np. „wykwity”,
rysy etc.) materiału, które nie wpływają negatywnie na obraz całościowy i użyteczność produktu. Nieznaczne
nieregularności oraz wgłębienia nie są postrzegane jako niezgodność towaru z zamówieniem. Nie są usterką
(wadą) rzeczową, obowiązujące w zwykłym handlu uszkodzenia mechaniczne – przetarcia, zarysowania, odpryski,
czy też powstałe na skutek uwarunkowań pogodowych (atmosferycznych). Wymienione elementy stanowią cechę
naturalną produktu i nie stanowią podstawy do jego zwrotu czy reklamacji.
Wszelkie oferty są opracowane w oparciu o optymalny rozkrój płyt. Zmiana wymiarów oraz ilości elementów w
trakcie produkcji skutkująca spadkiem ekonomicznego rozkroju podnosi koszt wykonania produktu, który pokrywa
zamawiający.
Kupujący ma prawo do rezygnacji z zamówienia o ile firma Blick sp. z o.o. nie poniosła żadnych kosztów w wyniku
rozpoczęcia produkcji przedmiotu zamówienia wliczając koszty administracyjne lub koszty przygotowania
produkcji, rezerwacji i składowania materiału itd. Wszelkie koszty (zamówione i dostarczone materiały obce,
wykonane produkty) będą odjęte od wpłaconej zaliczki, a w przypadku jej wyczerpania pokryte przez
zamawiającego.

Warunki płatności dla zamówień kontraktowych.
1. W przypadku zamówień wykonywanych na zlecenie firm, firma Blick Sp. z o.o. określi maksymalny limit kredytowy
właściwy dla zamawiającego przy złożeniu złożenia gwarancji płatności.
2. Jako zabezpieczenie płatności Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie cesji wierzytelności na Inwestora bez
pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Zamawiający dokona wpisu firmy Blick sp. z o.o. na listę podwykonawców mianowanych i powiadomi o tym fakcie
Inwestora. Wszelkie konsekwencje finansowe i poza finansowe (płynące np. z gwarancji), płynące z zaniechania
dokonania wpisu firmy „Blick” na listę podwykonawców mianowanych pokrywa zamawiający.
4. Wykonawca ma prawo do zbycia zaległych FV Zamawiającego bez jego zgody.
Odbiór towaru.
1. Miejscem odbioru towaru jest zakład w 55-040 Bielanach Wrocławskich lub 59-600 Lwówek Śląski.
2. Odbiór towaru może nastąpić w przypadku uregulowania całości kosztów.
3. Odbiór towaru może nastąpić w okresie nie dłuższym niż 14 dni od jego wykonania.
4. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania całości zamówienia według zleconej specyfikacji.
5. Firma Blick sp. z o.o. może zamówione towary przesłać na koszt zamawiającego w wyznaczone miejsce, jednak
nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia powstałe w trakcie przesyłki.
6. Towar pozostający na składzie firmy Blick dłużej niż 30dni od postawienia w gotowości do odbioru, może zostać
zutylizowany, przy czym koszty utylizacji produktów pokrywa zamawiający. Firma Blick poinformuje
zamawiającego o takim stanie rzeczy bez oczekiwania na jego odpowiedź.
Reklamacje.
1. Kupujący ma prawo do zgłoszenia reklamacji ilościowych w dniu odbioru towaru, reklamacji wymiarowych i
jakościowych w okresie 5 dni roboczych od momentu odbioru. Późniejsze reklamacje nie będą rozpatrywane.
2. W przypadku elementów wykonanych z kamieni naturalnych reklamacje dotyczące koloru oraz rysunku materiału
ze względu na rodzaj materiału nie będą uwzględniane i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze
strony Kupującego w stosunku do Blick sp. z o.o.
3. Zgłoszenie wad przez Kupującego nie wstrzymuje wymagalności ceny sprzedaży. Rozpoczęcie procedur
reklamacyjnych nie będzie stanowiło podstawy do wstrzymania płatności na rzecz Blick sp. z o.o. ani zerwania
umowy przez Kupującego. Nie zwalania firmy Blick sp. z o.o. od terminowego realizowania dostaw i niezwłocznej
wymiany towaru na wolny od wad.
4. Blick sp. z o.o. zobowiązuje się do niezwłocznego przygotowania towaru wolnego od wad. Ewentualne reklamacje
ograniczone są do wymiany towaru, nie zaś pokrycia towarzyszących mu czynności prac lub materiałów
montażowych. Wysokość roszczeń z tytułu reklamacji nie może przewyższać wartości towaru reklamowanego.

Wszelkie warunki są obowiązujące o ile w ofercie nie zaznaczono inaczej.
Współpraca z firmą Blick sp. z o.o. jest jednoznaczna z zaakceptowaniem niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.
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