OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
STOSOWANE PRZY ZAWIERANIU UMÓW Z KONTRAHENTAMI HANDLOWYMI PROWADZĄCYMI
DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE POLSKI
Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (dalej: „Ogólne Warunki Sprzedaży” lub „OWS”) GRUPY AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE
KĘDZIERZYN S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, zwanej dalej „Sprzedającym” lub GRUPA AZOTY ZAK S.A., mają
zastosowanie do umów sprzedaży wyrobów, zawieranych przez Sprzedającego, z każdą osobą fizyczną lub prawną
krajową lub zagraniczną lub jednostką organizacyjną, określanymi dalej jako „Kupujący”.
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży znajdują zastosowanie, o ile strony w Umowie wyraźnie nie wyłączą zastosowania
całości lub poszczególnych postanowień OWS. Zastrzeżenie takie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
DEFINICJE
Umowa – Kontrakt sprzedaży, Potwierdzenie sprzedaży.
Wyrób - oznacza przedmiot sprzedaży lub towar znajdujący się w aktualnej ofercie Sprzedającego, bez względu na to,
czy Sprzedający jest producentem, odsprzedawcą czy pośrednikiem sprzedaży.
Wagon - jest rozumiany jako: wagon, cysterna kolejowa.
Odbiorca – podmiot zależny bądź niezależny od Kupującego, wskazany przez Kupującego jako miejsce dostawy
i rozładunku wyrobu.
Niezaplanowany Przestój – oznacza wystąpienie sytuacji niezaplanowanego przestoju, niezaplanowanego czasowego
wyłączenia z eksploatacji lub niezaplanowanego spowolnienia pracy instalacji produkcyjnych wynikającego
z nieoczekiwanych, niemożliwych do przewidzenia, obiektywnych przyczyn technicznych, technologicznych, awarii lub
sytuacji zagrożenia, które mogą mieć wpływ na działalność Sprzedającego lub funkcjonowanie należących do niego
instalacji produkcyjnych albo stanowiących źródło zagrożenia dla życia lub zdrowia osób.
Planowany Przestój – oznacza planowany przestój, planowane czasowe wyłączenie z eksploatacji lub planowane
czasowe spowolnienie pracy instalacji produkcyjnych wynikające z przyczyn technicznych lub technologicznych
trwające co najmniej 7 dni i mogące mieć wpływ na ciągłość dostaw wyrobu na warunkach niniejszej Umowy.
Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu RODO.
RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

O ile warunki Umowy nie stanowią inaczej, interpretacja kwestii handlowych oparta jest o zasady INCOTERMS 2020.

2.

Kupujący zobowiązuje się do zwrotnego przesłania podpisanej przez niego Umowy niezwłocznie po jej otrzymaniu
od Sprzedającego. Brak realizacji tego obowiązku w terminie 24 godzin liczonych od dnia otrzymania Umowy od
Sprzedającego, oznaczać będzie akceptację przez Kupującego warunków zawartych w tym dokumencie.

3.

W przypadku, gdy Kupujący prowadzi działalność gospodarczą w formie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Kupujący oświadcza, że zawarta transakcja jest zgodna z wymogami art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych. (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późniejszymi zmianami).

4.

Kupujący jest zobowiązany zapłacić karę w wysokości 10% wartości umowy brutto w przypadku, gdy Sprzedający
odstąpił lub rozwiązał Umowę z przyczyn leżących po stronie Kupującego, jak również, jeśli Kupujący zaprzestał
realizacji Umowy bez zgody i winy Sprzedającego. Jeżeli kara umowna nie pokryje wysokości poniesionej szkody,
Sprzedający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych zgodnie z zasadami
ustanowionymi przez Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późniejszymi zmianami).
DOSTAWY, TRANSPORT I ODPOWIEDZIALNOŚCI STRON

5.

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

6.

Wyroby dostarczane przez Sprzedającego są sprzedane do kraju przeznaczenia wskazanego w Umowie i nie mogą
być odsprzedane do innego miejsca przeznaczenia dostawy bez pisemnej zgody Sprzedającego. W przypadku
odsprzedaży bez zgody Sprzedającego, Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę w wysokości 10% wartości
dostarczonych wyrobów. Jeżeli kara umowna nie pokryje wysokości poniesionej szkody, Sprzedający może
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych zgodnie z zasadami ustanowionymi przez Kodeks
Cywilny.
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7.

W przypadku organizowania dostaw na bazie FCA Kędzierzyn-Koźle, Kupujący deklaruje, że transport zostanie
zorganizowany przez Kupującego na jego pełną odpowiedzialność i rachunek do miejsca/ kraju rozładunku
określonego w zamówieniu.

8.

W przypadku sprzedaży na bazie FCA Kędzierzyn-Koźle, wymagane jest przesłanie danych awizacyjnych środka
transportu i kierowcy - w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-14:30 lub przez system SOOT. Za czystość
środka transportu i/lub opakowań jednostkowych dostarczonych do załadunku przez Kupującego odpowiada
Kupujący. Przy załadunku wyrobów ADR wymagane jest przedstawienie uprawnień kierowcy i środka transportu do
przewozu wyrobów ADR oraz wyposażanie środka transportu odpowiednio do wymagań Karty Charakterystyki
wyrobu. Kierowca zgłaszający się pod załadunek wyrobów ciekłych luzem w Grupa Azoty ZAK S.A. powinien
przedstawić ważny certyfikat mycia cysterny. Każdy kierowca musi być wyposażony i używać następujący sprzęt
ochronny: okulary/gogle, kask, rękawice, ubranie robocze/ochronne (w zależności od zagrożeń stwarzanych przez
wyrób – trudnopalne, chemoodporne, antyelektrostatyczne), obuwie ochronne. Sprzedający ma prawo odmówić
załadunku w przypadku stwierdzenia zastrzeżeń do czystości środka transportu, braku sprzętu ochronnego lub
nieprzestrzegania przepisów bhp przez kierowcę. Kierowca powinien posiadać i okazać dokumenty pojazdu
i naczepy oraz dokument tożsamości podany w awizacji.

9.

Sprzedający informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami pojazdy podstawiane pod odbiór towaru będą
ładowane w ilości nie większej niż do dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu. Każdy
odbiór musi być uzgodniony i potwierdzony przez Sprzedającego 2 dni przed datą załadunku. Załadunek w weekend
będzie możliwy wyłącznie pod warunkiem zgody i potwierdzenia przez Sprzedającego.

10. Kierowca odbierający wyrób jest zobowiązany do przestrzegania przepisów i zasad bhp obowiązujących na terenie
Grupy Azoty ZAK S.A., z którymi zostaje zapoznany przed wjazdem na teren Grupy Azoty ZAK S.A.
11. W przypadku sprzedaży wyrobów na warunkach FOB port, Kupujący zobowiązany jest do nominowania statku
w terminie minimum 14 dni przed datą jego załadunku lub w innym, wzajemnie uzgodnionym ze Sprzedającym
terminie umożliwiającym realizację dostawy. Jeżeli statek wskazany przez Kupującego nie przybędzie
w odpowiednim czasie do portu uzgodnionego w umowie, Kupujący jest zobowiązany opłacić Sprzedającemu
wszystkie wydatki i straty poniesione przez Sprzedającego.
12. W przypadku dostaw pojazdami samochodowymi Sprzedającego każdy środek transportu musi być rozładowany
w ciągu 4 godzin od terminowego przyjazdu i rejestracji w miejscu rozładunku, bądź od wyznaczonego terminu
i godziny rozładunku. Po przekroczeniu tego czasu Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego karami postojowymi
w wysokości do 400 EUR/DOBA, przeliczonymi na rzeczywisty czas postoju środka transportu w miejscu rozładunku.
13. W przypadku dostaw w wagonach kolejowych Sprzedającego, wymagany jest rozładunek wagonów do 48 godzin od
daty przybycia do stacji przeznaczenia i ich nadanie zgodnie z przekazaną instrukcją Sprzedającego, o ile Strony
nie ustalą inaczej. W przypadku opóźnienia rozładunku wagonów i ich zdania do przewoźnika kolejowego,
Sprzedający ma prawo naliczyć Kupującemu karę za przetrzymanie wagonów kolejowych w wysokości
30 EUR/wagon za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. W przypadku nadania wagonów niezgodnie z instrukcją
Sprzedającego, wszystkie koszty powstałe wskutek nieprawidłowego zastosowania instrukcji naliczone przez
przewoźników kolejowych będą scedowane na Kupującego w rzeczywistej wysokości. W przypadku dostaw
w wagonach przewoźnika kolejowego, opłaty za pobyt wagonów w dyspozycji Odbiorcy pokrywa Kupujący, zgodnie
z taryfą przewoźnika kolejowego, o ile strony nie uzgodnią inaczej.
14. W przypadku sprzedaży w wagonach kolejowych Kupującego, przed podstawieniem wagonów, wymagane jest
przesłanie specyfikacji technicznej wagonów do akceptacji Sprzedającego. W przypadku sprzedaży na bazie FCA,
Kupujący jest zobowiązany wysłać Sprzedającemu instrukcję wysyłkową najpóźniej 2 dni przed planowaną datą
wysyłki wyrobu. Wszelkie dodatkowe koszty i wydatki wynikające z wprowadzenia zmian w instrukcjach są
rozliczone na rachunek Kupującego.
15. 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. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności
stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla Umowy.
15a Sprzedający zobowiązuje się na bieżąco informować Kupującego w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną
o każdej sytuacji Planowanego Przestoju. Strony dołożą wszelkich starań, w celu skoordynowania i zaplanowania
sytuacji Planowanego Przestoju, celem zminimalizowania jego skutków na działalność Stron.
15b W przypadku wystąpienia zdarzenia Niezaplanowanego Przestoju lub ryzyka jego wystąpienia, Sprzedający
zobowiązany jest poinformować na piśmie lub pocztą elektroniczną o tym fakcie Kupującego niezwłocznie po tym,
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kiedy zdarzenie tego rodzaju zostało wykryte lub miało miejsce, a w przypadku ryzyka wystąpienia zdarzenia
Niezaplanowanego Przestoju, gdy Sprzedający podjął wiedzę o możliwości wystąpienia takiego ryzyka.
15c Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 15a powyżej, Strony podejmą w dobrej wierze
rozmowy celem zrewidowania prognoz o dokonanych już nominacjach dostaw i odbiorów wyrobu w nadchodzącym
okresie rozliczeniowym lub w dłuższym okresie ze względu na planowany czas trwania Niezaplanowanego
Przestoju.
15d W okresie Planowanego Przestoju lub Niezaplanowanego Przestoju, Sprzedający zwolniony będzie ze zobowiązania
do dostawy wyrobu w zakresie w jakim zdarzenia te wpływają na ciągłość tych dostaw.
16. Kupujący/ Odbiorca towaru zobowiązany jest do prawidłowego potwierdzenia odbioru towaru na dokumencie
przewozowym SLP/ CMR, datą, podpisem i pieczątką.
17. W przypadku sprzedaży kwasu azotowego (V) 60% oraz Likam® (wodny roztwór amoniaku) dodatkowo zastosowanie

ma
Instrukcja
postępowania
z
produktem,
http://zak.grupaazoty.com/ogolnewarunkisprzedazy.

dostępna

na

stronie

internetowej

PŁATNOŚCI, REKLAMACJE
18. Sprzedaż z odroczonym terminem płatności może być dokonana w oparciu i do wysokości udzielonego Kupującemu
limitu kredytowego lub innej uzgodnionej ze Sprzedającym formy zabezpieczenia transakcji. W pozostałych
przypadkach sprzedaż będzie realizowana na warunkach przedpłaty.
19. Podane faktury muszą być opłacone w całości. Wszelkie możliwe reklamacje wynikające z Umowy rozpatrywane
będą osobno i nie mogą stanowić podstawy do odmowy lub wstrzymania płatności za odebrany towar lub potrącania
dowolnych kwot z wartości zafakturowanej. W przypadku opóźnień w płatnościach Sprzedający upoważniony jest
do wstrzymania dalszych dostaw jak również obciążenia Kupującego odsetkami ustawowymi wartości
zafakturowanej. Sprzedający wystawi fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów
i usług oraz ustawy o podatku akcyzowym. Za datę dokonania płatności uważa się datę wpływu środków na konto
bankowe Sprzedającego. Strony dopuszczają możliwość wzajemnych kompensat wierzytelności.
20. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst
jednolity: Dz. U. w 2021 r., poz. 424).
21. Reklamacja Kupującego nie może przekroczyć wartości reklamowanych wyrobów.
22. Wszelkie reklamacje dotyczące ilości jak i jakości sprzedanych wyrobów na mocy Umowy muszą zostać
przedstawione Sprzedającemu w formie pisemnej nie później niż 30 dni po dokonaniu odbioru wyrobu w przypadku
reklamacji jakościowych i 7 dni w przypadku reklamacji ilościowych, zgodnie z bazą dostawy w Umowie,
z zastrzeżeniem pkt 22. Reklamacja potwierdzana jest oficjalnymi dokumentami (oficjalne świadectwo ważenia,
list przewozowy, świadectwo jakości itp.). Reklamacja przedłożona po tym terminie nie będzie brana pod uwagę.
23. Wszelkie uwagi stwierdzone w momencie rozładunku, dotyczące rozbieżności ilości i/lub jakości dostarczonego
wyrobu, winny zostać zapisane przez Kupującego/ Odbiorcę na dokumencie przewozowym (CMR/ SLP) bezpośrednio
po rozładunku, w obecności kierowcy (nie dotyczy transportu kolejowego). W przypadku braku adnotacji
dotyczących rozbieżności ilościowych i/lub jakościowych na dokumencie przewozowym, Sprzedający ma możliwość
odmówić rozpatrzenia reklamacji.
24. W przypadku reklamacji jakościowych (dotyczy cieczy), Kupujący/ Odbiorca zobowiązany jest zabezpieczyć próbki
do analiz rozjemczych według wskazówek każdorazowo przekazanych przez Sprzedającego. Próbki należy pobrać
do czystych, szklanych, przezroczystych pojemników, w ilości min. 0,5 litra każda, w obecności kierowcy lub
pracownika Grupy Azoty ZAK S.A. lub przedstawiciela ubezpieczyciela lub firmy kontrolnej reprezentowanej przez
Grupę Azoty ZAK S.A. Odbiorca powinien sporządzić stosowny protokół pobrania próby, potwierdzony przez
w/w osoby.
25. Jeżeli reklamacja dotycząca jakości prezentowana przez Kupującego nie jest zaakceptowana przez Sprzedającego,
rezultat analiz przeprowadzonych przez neutralne laboratorium uzgodnione przez obydwie strony jest dla nich
wiążący i ostateczny. Sprzedający ponosi koszty analiz tylko w przypadku, gdy reklamacja jest uzasadniona. 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 szczególnie domagać się dalszej rekompensaty, pokrycia utraconych zysków itd. w związku ze wspomnianymi
defektami. Zwrot lub sprzedaż wyrobów na rachunek Sprzedającego może mieć miejsce za jego pisemną zgodą.
ODPOWIEDZIALNOŚCI STRON
26. Kupujący zobowiązany jest do informowania Sprzedającego o zmianach numeru VAT oraz o wszelkich innych
zmianach mogących mieć wpływ na rozliczenia podatkowe pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym.
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27. O ile Umowa nie stanowi inaczej przeniesienie prawa własności wyrobu następuje z chwilą przeniesienia
odpowiedzialności ze Sprzedającego na Kupującego wg wybranej zasady INCOTERMS 2020 mającej zastosowanie dla
danej transakcji.
28. Ryzyko związane z utratą towarów ponosi Sprzedający lub Kupujący, zgodnie z zawartymi warunkami dostaw.
Do momentu dostarczenia towarów do miejsca przeznaczenia wskazanego w Umowie, Kupujący, bez pisemnej
zgody Sprzedającego, nie może przenieść na inny podmiot, w szczególności na kolejnego Nabywcę w łańcuchu
dostaw ani ryzyk związanych z utratą towarów, ani prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W przypadku,
gdy Kupujący bez zgody Sprzedającego, przeniesie na inny podmiot ryzyko związane z utratą towarów lub prawo do
rozporządzania towarami jak właściciel, Kupujący zwróci Sprzedającemu wszelkie koszty finansowe związane ze
zmianą klasyfikacji dostawy towarów dla potrzeb podatkowych, w szczególności koszt podatku VAT oraz odsetek od
zaległości podatkowych jakie Sprzedający będzie zobowiązany zapłacić w związku przedmiotową zmianą
klasyfikacji.
29. W żadnym wypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych przez Kupującego korzyści.
30. Każda ze Stron zobowiązuje się przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym RODO, Dane Osobowe
udostępnione przez drugą Stronę w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy, w tym dotyczące osób będących jej
stroną, wspólników, współpracowników, pracowników, podwykonawców, pracowników oraz współpracowników
podwykonawców, a także innych osób, którymi Strony Umowy posługują się przy realizacji Umowy, przedstawicieli
ustawowych, reprezentantów i pełnomocników drugiej Strony Umowy w celu zawarcia i wykonania Umowy.
31. Sprzedający udostępnia Kupującemu klauzulę informacyjną dla kontrahentów („Klauzula”), której treść
zawiera informację wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO, i jest ona dostępna na stronie internetowej
https://zak.grupaazoty.com w zakładce Ochrona Danych Osobowych https://zak.grupaazoty.com/ochronadanych-osobowych.
32. Dane spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, jak również dane kontaktowe właściwych Inspektorów Ochrony
Danych, wymienione są w Załączniku nr 1 do Klauzuli. Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z Klauzulą i akceptuje
jej treść.
33. Kupujący zobowiązuje się do realizacji obowiązku informacyjnego w terminach wskazanych w przepisach RODO
wobec wszystkich osób, o których mowa w pkt 29 powyżej, w imieniu Sprzedającego, występującego jako
administrator danych osobowych. Realizacja tego obowiązku może nastąpić w szczególności poprzez przekazanie
pełnej treści Klauzuli osobom, o których mowa w pkt 29 powyżej. Jeśli w trakcie realizacji Umowy Kupujący będzie
wykonywał w imieniu Sprzedającego czynności związane z przetwarzaniem Danych Osobowych innych osób niż
dotychczas wymienione, których administratorem będzie Sprzedający, Kupujący zobowiązuje się do realizacji
w imieniu Sprzedającego obowiązku informacyjnego także względem tych osób.
34. Strony Umowy zobowiązują się do zachowania w poufności postanowień Umowy, jak również wszelkich informacji
powziętych w związku z jej realizacją, w tym:
a. Danych Osobowych;
b. informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Strony, przez co rozumie się wszelkie informacje
przekazane przez Stronę, niezależnie od formy ich przekazania, w tym informacje techniczne, technologiczne,
ekonomiczne, finansowe, handlowe, organizacyjne lub inne posiadające wartość gospodarczą, które jako
całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle
zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, których nieuprawnione
ujawnienie może narazić na szkodę interes Strony lub innej Spółki należącej do Grupy Kapitałowej Grupa
Azoty.
35. Strony zobowiązują się do wykorzystania informacji wymienionych w pkt 33 powyżej, wyłącznie do celów realizacji
Umowy.
36. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji powszechnie znanych; informacji upublicznionych
w związku z realizacją przez Grupę Azoty S.A. i Kupującego (jeśli dotyczy) obowiązków informacyjnych
wynikających z posiadania statusu spółki publicznej; informacji udostępnianych na żądanie organu, który zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, uprawniony jest do żądania ujawnienia takich informacji; informacji
przekazywanych wewnątrz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.
37. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje przez czas, w którym informacje te zachowują swój poufny
charakter, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, jednak nie krócej niż przez okres 10 lat,
licząc od dnia zawarcia umowy.
38. Strona może ujawniać informacje, o których mowa w pkt 33 powyżej jedynie osobom, które będą brały udział
w wykonywaniu Umowy. Strona zobowiązuje się poinformować takie osoby o obowiązkach wynikających z Umowy.
Strona ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia obowiązków wynikających z Umowy przez takie osoby.
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39. Strona zobowiązuje się do wprowadzenia do umów zawieranych ze swoimi kontrahentami obowiązku zachowania
w poufności informacji wymienionych w pkt 33, jeśli takie informacje poufne będą przekazywane partnerom
handlowym.
40. Obowiązek zachowania poufności ustaje, w przypadku pisemnej zgody Stron Umowy co do zakresu, terminu
i sposobu upublicznienia postanowień Umowy oraz informacji, o których mowa w pkt 33 b. powyżej.
41. W związku z tym, że Grupa Azoty S.A. posiada status spółki publicznej, w związku z czym niektóre informacje
dotyczące Umowy, które nie zostały przekazane do publicznej wiadomości, mogą stanowić informacje poufne
w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nieuprawnione ujawnienie lub
wykorzystanie tych informacji przed podaniem do publicznej wiadomości może stanowić naruszenie przepisów
i powodować odpowiedzialność karną, przewidzianą w art. 180-182 w/w Ustawy. Kupujący oświadcza, iż w związku
z posiadaniem przez Grupę Azoty S.A. statusu spółki publicznej wyraża zgodę na podawanie do publicznej
wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej Umowy w zakresie ustalonym aktami prawnymi obowiązującymi
emitentów papierów wartościowych w Polsce.
42. W przypadku naruszenia przez Kupującego obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu, Sprzedający ma
prawo żądać od Kupującego zapłaty kary umownej w wysokości 5000 zł za każde naruszenie, o ile Strony nie
postanowiły inaczej, a Kupujący zobowiązuje się do jej uiszczenia na pierwsze żądanie Sprzedającego. Sprzedający
ma prawo dochodzić od Kupującego odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary
umownej na zasadach ogólnych.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
43. Umowa jest zawarta w Kędzierzynie – Koźlu.
44. Wszelkie poprawki i/lub zmiany w Umowie, aby nabrały mocy, wymagają pisemnej zgody Kupującego

i Sprzedającego. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących oryginałach podpisanych przez Kupującego
i Sprzedającego z zastrzeżeniem pkt 2.Wykonując swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, Kupujący
zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad przedstawionych w Kodeksie postępowania dla Partnerów
biznesowych. Kodeks jest dostępny pod adresem: https://zak.grupaazoty.com/spolka/zarzadzanie-zgodnoscia.
45. Każda ze stron zobowiązuje się, że wynagrodzenie (w całości lub w części) zapłacone przez drugą stronę w związku

z wykonywaniem Umowy nie będzie przeznaczone na finansowanie żadnych świadczeń pieniężnych ani
niepieniężnych o charakterze korupcyjnym.
46. Każda ze Stron zobowiązuje się wspierać się nawzajem w procesie wykrywania i zwalczania korupcji i niezwłocznie
poinformuje się wzajemnie, gdy tylko dowie się lub racjonalnie podejrzewa, że wystąpił przypadek korupcji
w związku z wykonaniem niniejszej Umowy.
47. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy uzyska wiedzę, że druga
Strona narusza jakiekolwiek zobowiązania przedstawione w pkt 45-47 powyżej.
48. Kupujący potwierdza, że jest świadomy treści Kodeksu postępowania etycznego Grupy Azoty i zobowiązuje się
stosować do postanowień zawartych w tym Kodeksie, a w szczególności do stosowania w ramach swojej działalności
zasad poszanowania godności człowieka, wzajemnego szacunku, tolerancji, zasad ochrony środowiska i ekologii.
Kodeks jest dostępny pod adresem: https://zak.grupaazoty.com/spolka/zarzadzanie-zgodnoscia w wersji polskiej
i angielskiej.
49. Strony oświadczają, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przestrzegają praw człowieka,
środowiska, a także przestrzegają przepisów dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia, ochrony środowiska, ochrony
pracy kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych.
50. Strony oświadczają, że kierowane przez nie pisma (zamówienia, potwierdzenia sprzedaży, kontrakty etc.) zostaną
podpisane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji.
51. W sprawach nieuregulowanych umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikające
w związku z realizacją umowy rozstrzygane są przez właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego Sąd
Gospodarczy.
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