OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
STOSOWANE PRZY ZAWIERANIU UMOWY Z KONTRAHENTEM HANDLOWYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ Z WYJĄTKIEM SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1.

Dostawy częściowe są dozwolone. Każda dostawa jest traktowana jako oddzielna wysyłka.
Dopuszczalne odchylenie w realizacji potwierdzonej umowy sprzedaży wynosi +/- 5%.

2.

Podane faktury muszą być opłacone w całości. Wszelkie możliwe reklamacje z tych lub innych umów
rozpatrywane będą osobno i nie mogą być potrącane z wartości zafakturowanej. W przypadku
opóźnień w płatnościach Kupujący upoważnia Sprzedającego do wstrzymania dalszych dostaw, jak
również obciążenia odsetkami ustawowymi wartości zafakturowanej. Sprzedający wystawi fakturę
VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy
o podatku akcyzowym.

3.

Sprzedający nie jest odpowiedzialny za opóźnienia w dostawie wynikające z działania siły wyższej
w rozumieniu prawa polskiego oraz w wypadku powodzi, sztormu, zamieszek, pożaru, strajku,
sabotażu, eksplozji, zorganizowanych akcji pracowników, wymogów obrony narodowej, zarządzeń,
rozporządzeń lub regulacji bez względu na ich prawną skuteczność, nadzwyczajną awarię,
niemożności uzyskania dostaw energii elektrycznej, energii innego rodzaju, surowców, siły roboczej,
sprzętu, środków transportu lub jakichkolwiek innych lub podobnych nieprzewidzianych zdarzeń,
którym Sprzedający nie mógł zapobiec, pomimo zachowania należytej staranności.

4.

Wszelkie reklamacje dotyczące ilości i jakości sprzedanych wyrobów na mocy niniejszej umowy,
zostaną przedstawione Sprzedającemu w formie pisemnej, nie później niż 30 dni po dokonaniu
odbioru wyrobu zgodnie z bazą sprzedaży. Reklamacja potwierdzana jest oficjalnymi dokumentami
(oficjalne świadectwo ważenia, list przewozowy, świadectwo jakości itp.). Reklamacja przedłożona
po tym terminie nie jest brana pod uwagę. Jednocześnie reklamacja Kupującego nie może
przekroczyć wartości reklamowanych wyrobów.

5.

Jeżeli Sprzedający akceptuje reklamację, jest on zobowiązany do usunięcia defektów lub zastąpienia
tej partii wyrobów na wcześniejszych warunkach lub do stosownego upustu. Kupujący nie ma prawa
zgłaszać dalszych roszczeń, a w szczególności domagać się dalszej rekompensaty, pokrycia utraconych
zysków itd., w związku ze wspomnianymi defektami. Zwrot lub sprzedaż wyrobów na rachunek
Sprzedającego ma miejsce za jego pisemną zgodą.

6.

W przypadku reklamacji jakościowych (dotyczy cieczy), Odbiorca zobowiązany jest zabezpieczyć
próbki do analiz rozjemczych wg. wskazówek każdorazowo przekazanych przez Dostawcę
(Sprzedającego). Próbki należy pobrać do czystych, szklanych, przezroczystych pojemników, w ilości
min. 0,5 litra każda.1

7.

W przypadku niewywiązania się z postanowień niniejszej umowy przez jedną ze Stron w postaci braku
dostarczenia lub braku odbioru produktu w ilości przekraczającej tolerancję - 5% wielkości
planowanych dostaw, każdej ze Stron przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10%
wartości towaru, który nie został dostarczony/ odebrany w danym okresie. W przypadku gdy wysokość
poniesionej przez Stronę szkody przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, Strona ta
uprawniona jest do dochodzenia dalszego odszkodowania na zasadach ogólnych.

8.

Strony oświadczają, że kierowane przez nie pisma (oferty, zamówienia, potwierdzenia sprzedaży etc.)
podpisane będą przez osoby uprawnione do ich reprezentacji.

9.

Kupujący zobowiązuje się do zwrotnego przesłania podpisanego przez niego Potwierdzenia Sprzedaży
niezwłocznie po jego otrzymaniu od Sprzedawcy. Brak realizacji tego obowiązku w terminie 24 godzin

1

Zapis pkt 6 dotyczy wyłącznie ciekłych produktów Jednostki Biznesowej OXOPLAST.
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liczonych od dnia otrzymania Potwierdzenia Sprzedaży od Sprzedawcy, oznaczać będzie akceptację
przez Kupującego warunków zawartych w tym dokumencie.
10. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, 47-220, ulica
Mostowa 30A, oświadcza, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z
późniejszymi zmianami), zebranych w związku z realizacją niniejszej umowy jest ich
Administratorem.
Dane mogą być powierzane do przetwarzania firmom doradczym, audytorskim oraz kancelariom
prawnym na podstawie zawartych pomiędzy Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.,
a powyższymi podmiotami umów. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wchodzącym
w skład Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są
przez Administratora danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może warunkować realizację
niniejszej umowy.
11. Strony umowy zobowiązują się do zachowania poufności:



postanowień zawartej umowy;
wszelkich informacji powziętych w związku z realizacją umowy dostępnych u Sprzedającego,
w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty S.A. i u Kupującego, w tym:
a) informacji prawnie chronionych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami),
b) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, przez co rozumie się wszelkie ujawnione
przez stronę umowy na rzecz drugiej strony, niezależnie od formy ich przekazania
a nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
ekonomiczne, finansowe, handlowe, organizacyjne lub inne, posiadające wartość
gospodarczą, których nieuprawnione ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony
interes stron umowy i powiązanych z nimi podmiotów.

12. Strony umowy zobowiązują się do wprowadzenia do umowy zawieranej z podwykonawcą/
podwykonawcami obowiązku zachowania poufności informacji wymienionych w pkt 11), jeśli dotyczy.
13. Strony umowy zobowiązują się do wykorzystania informacji wymienionych w pkt 11) wyłącznie
do celów realizacji zawartej umowy.
14. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy:




informacji powszechnie wiadomych,
informacji upublicznionych w związku z realizacją przez strony umowy obowiązków
informacyjnych wynikających z posiadania statusu spółek publicznych (jeśli dotyczy);
informacji udostępnianych na żądanie organu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, uprawniony jest do żądania ujawnienia takich informacji.

15. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje przez czas, w
w punkcie 11) zachowują swój poufny charakter.

którym informacje określone

16. Strony umowy mogą ujawniać Informacje, o których mowa w pkt 11) jedynie tym spośród swoich
pracowników/ współpracowników, którym będą one niezbędne do wykonania powierzonych im
czynności i tylko w zakresie w jakim jest to konieczne dla wykonania niniejszej umowy. Strony umowy
zobowiązują się poinformować swoich pracowników/ współpracowników, którzy uczestniczą
w realizacji niniejszej umowy lub mają styczność z informacjami o których mowa w pkt 11)
o obowiązkach wynikających z niniejszej umowy. Strony umowy ponoszą odpowiedzialność za
wszelkie naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez powyższe osoby.
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17. Obowiązek zachowania poufności ustaje w każdym czasie, w przypadku pisemnej zgody stron umowy
co do zakresu, terminu i sposobu upublicznienia postanowień umowy oraz informacji, o których mowa
w pkt 11), podpunkt b).
18. W przypadku naruszenia postanowień, o których mowa w pkt 11) do 17) przez Strony umowy, Strona
poszkodowana ma prawo żądać od Strony ponoszącej winę zapłaty kary umownej w wysokości
20.000 zł za każde naruszenie. W przypadku, gdy kara umowna określona w zdaniu pierwszym nie
pokryje wielkości poniesionej szkody, Stronie poszkodowanej przysługuje również prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość ww. kary umownej.
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie
spory wynikające w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane są przez właściwy Sąd
Gospodarczy.
20. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Kupującego
i Sprzedającego, po jednym dla każdej ze stron.
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