OGÓLNE WARUKI ZAKUPU BIOKOMPONENTÓW GRUPY LOTOS S.A. W GDAŃSKU

POSTANOWIENIA
RODZAJÓW DOSTAW

DLA

POSZCZEGÓLNYCH

5.

§ 1 Definicje
Kupujący – Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku kod
80-718, przy ul. Elbląskiej 135, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie
Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem 0000106150, o kapitale
zakładowym w wysokości 129.873.362 PLN (opłaconym w
całości), Zarząd w składzie: Paweł Olechnowicz - Prezes,
Marek Paweł Sokołowski, Mariusz Machajewski, Maciej
Szozda - Wiceprezesi, będącą podatnikiem podatku VAT,
zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP
583-000-09-60 oraz posiadającą REGON 190541636
OWZ – niniejsze Ogólne Warunki Zakupów

§ 4 Płatności
1.

Sprzedający wystawi fakturę we właściwym terminie
po należytym wykonaniu dostawy.

2.

Płatności realizowane będą przelewem bankowym w
terminie 21 dni od daty wystawienia faktury na
wskazany
na
fakturze
rachunek
bankowy
Sprzedającego. Za dzień dokonania płatności przyjmuje
się dzień obciążenia rachunku Kupującego.

3.

Wszelkie płatności będą realizowane po otrzymaniu
przez
Kupującego prawidłowych, rzetelnych i
wystawionych we właściwym terminie zgodnie z
przepisami ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2016r. Poz. 710 ze zm.),
rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy z 11
marca 2004r. o podatku od towarów i usług oraz
zapisami Umowy faktur VAT, potwierdzonych kopiami
u wystawcy faktury. Na każdej fakturze będzie numer
Zamówienia (nadany przez Kupującego).

4.

W przypadku uchybień ww. warunków wszelkie
negatywne
konsekwencje
finansowe, w
szczególności z tytułu utraty przez Kupującego
prawa
do
odliczenia
podatku
VAT
w wyniku:
- naruszenia przy wystawianiu faktury art. 88 ust. 3a
ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i
usług

Produkt – przedmiot Umowy, do którego dostarczenia
zobowiązuje się Sprzedający zgodnie z Zamówieniem o
właściwościach i pochodzeniu wskazanych w Zamówieniu
Sprzedający – adresat Zamówienia, który potwierdził je w
sposób określony w § 2 OWZ
Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy
Sprzedającym i Kupującym na podstawie złożonego
Zamówienia, składająca się z Zamówienia, OWZ oraz
oświadczeń Sprzedającego wymienionych w Zamówieniu.
Zamówienie – zamówienie złożone przez Kupującego
Sprzedającemu na dostawę Produktu
§ 2 Zawarcie Umowy
1.

2.

Zawarcie umowy następuje poprzez odesłanie
przez Sprzedającego do Kupującego akceptacji
złożonego Zamówienia, wyrażonej przez osoby
upoważnione do reprezentacji Sprzedającego,
wraz z oświadczeniami wymaganymi zgodnie z
Zamówieniem
oraz
dokumentami
potwierdzającymi
umocowanie
osób
podpisanych.
Akceptacja Zamówienia jest równoznaczna z
akceptacją postanowień OWZ z uwzględnieniem
zmian wynikających z treści Zamówienia.
§ 3 Realizacja dostaw

1.
2.

3.

4.

Dostawy będą realizowane jednorazowo lub
wielorazowo w zależności od treści Zamówienia.
W wypadku, gdy Umowa przewiduje większą
ilość dostaw uprawnienia i obowiązki Stron
odnoszą się do każdej dostawy oddzielnie.
W razie, gdy Zamówienie nie określa terminów
wszystkich
dostaw
Strony
uzgodnią
harmonogram dostaw nie później niż na 7 dni
roboczych
przed
ich
rozpoczęciem.
Zaakceptowany przez obie Strony harmonogram
dostaw jest wiążący dla terminów z niego
wynikających.
Tolerancja ilosciowa dla każdej dostawy
Produktu wynosi +/5% od ilości wskazanej w
Zamówieniu.

W wypadku Produktu nie spełniającego
wymogów
Kupującego
wskazanych
w
Zamówieniu Kupujący ma prawo odmówić
przyjęcia Produktu bez ponoszenia żadnych
kosztów z tym związanych.

- niepodania w fakturze nr PKWiU lub podstawy
prawnej zastosowania zwolnionej stawki VAT w myśl
art. 106e ust. 1 pkt 19) ustawy z 11 marca 2004r. o
podatku od towarów i usług
poniesie Sprzedający
5.

Dla dostaw krajowych Sprzedający oświadcza, że
jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym i nie
jest małym podatnikiem rozliczającym się metodą
kasową w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług.
§ 5 Akcyza

Produkt dostarczany będzie przez Sprzedającego do
Kupującego z zastosowaniem procedury zawieszenia
poboru akcyzy. W wypadku stosowania procedury
zawieszenia akcyzy Sprzedający jest zobowiązany do
złożenia zabezpieczenia akcyzowego (w związku z
przemieszczaniem biokomponentów do Kupującego) oraz
jest zobowiązany do spełnienia wszystkich prawnoformalnych warunków stosowania tej procedury. Akcyza
należna od ponadnormatywnych ubytków transportowych
powstałych w związku z realizacją procedury zawieszenia
poboru akcyzy nie będzie obciążała Kupującego.
§ 6 Kary umowne
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1.

2.

3.
4.

Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia dostawy
wynikłego z przyczyn innych niż siła wyższa w
wysokości 0,5% ceny netto za Produkt, którego
dotyczy opóźnienie.
W wypadku poniesienia szkody w wyższym
wymiarze Kupujący uprawniony jest do
dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości
na zasadach ogólnych.
Zapłata kary nastąpi w terminie 7 dni od
wezwania Sprzedającego do jej uiszczenia.
Kupujący jest uprawniony do potrącenia
należnych mu kar umownych z ceny, którą ma
zapłacić za Produkt.

5. W wypadku nieuwzględnienia przez Sprzedającego
reklamacji jakościowej Kupującego, wiążące będą wyniki
badań Produktu przeprowadzonych przez niezależne
laboratorium uzgodnione pomiędzy Stronami. Kupujący
poniesie koszty badań tylko, gdy reklamacja okaże się
niezasadna.
§ 9 Odstąpienie od Umowy
1. Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z
winy Sprzedającego w razie opóźnienia w dostarczeniu
Produktu lub Produktu wolnego od wad przekraczającego
5 dni roboczych. Kupujący może złożyć oświadczenie o
odstąpieniu od Umowy nie później niż w ciągu 30 dni od
ujawnienia przyczyny uzasadniającej takie odstąpienie.

§ 7 Gwarancja i rękojmia
§ 10 Zwolnienie z odpowiedzialności
1.

2.

Sprzedawca
gwarantuje,
że
Produkt
dostarczony w ramach realizacji Umowy będzie
zgodny z Zamówieniem i normami do niego się
odnoszącymi oraz nadający się do zastosowania
dla niego przewidzianego przez Kupującego,
wolny od wad fizycznych i prawnych.
Kupujący jest uprawniony do dochodzenia
roszczeń z rękojmi niezależnie od uprawnień
przysługujących na podstawie gwarancji.

Sprzedający zobowiązuje się na pierwsze wezwanie do
zwolnienia Kupującego z obowiązku jakiegokolwiek
świadczenia na rzecz osób trzecich, w tym Skarbu
Państwa, z tytułu jakichkolwiek szkód na osobie lub szkód
dla środowiska naturalnego wyrządzonych przez Produkt
w związku z jego użytkowaniem wskutek wad tkwiących w
Produkcie.
§ 11 Poufność

§ 8 Reklamacje
1. Niezgłoszenie wad przy odbiorze Produktu nie pozbawia
Kupującego żadnych praw do ich zgłoszenia w terminie
późniejszym.
2. Kupujący zgłosi reklamację co do ilości lub jakości
dostarczonego Produktu niezwłocznie po wykryciu
niedoboru lub wady. Sprzedający w terminie trzech dni
roboczych rozpatrzy reklamację Kupującego.
3. W wypadku uwzględnienia reklamacji Kupujący ma prawo
odmówić przyjęcia Produktu bez ponoszenia żadnych
kosztów z tym związanych. Sprzedający w ciągu kolejnych
trzech dni na swój koszt wymieni Produkt na wolny od wad
lub dostarczy brakujący Produkt. W razie niedotrzymania
tego terminu Kupujący będzie uprawniony według swojego
uznania do wykonania jednego z poniższych uprawnień:
- nabycia Produktu o właściwościach zgodnych z
Zamówieniem od podmiotu trzeciego i obciążenia kosztami
tego nabycia Sprzedającego,
- obniżenia ceny,
- naliczenia kary umownej w wysokości 1% ceny netto
należnej za Produkt wadliwy za każdy dzień opóźnienia w
dostarczeniu Produktu wolnego od wad,
- odstąpienia od umowy.
4. Niezajęcie przez Sprzedającego stanowiska odnośnie
reklamacji Kupującego w terminie wskazanym w ust. 2 jest
równoznaczne z uwzględnieniem reklamacji z upływem
tego terminu.

Strony zobowiązują się wzajemnie traktować jako poufne i
nie ujawniać ani nie wykorzystywać bezpośrednio lub
pośrednio w jakimkolwiek celu na użytek własny lub osób
trzecich, jakichkolwiek informacji uzyskanych bezpośrednio
lub pośrednio w związku z zawarciem Umowy, dotyczących
stron Umowy, treści Umowy i jej realizacji, w tym w
szczególności, ale nie wyłącznie, informacji handlowych, o
ile informacje te: nie są znane publicznie, lub obowiązek ich
ujawnienia nie wynika z przepisów prawa lub żądania
uprawnionych organów Państwa, lub ich ujawnienie jest
związane z dochodzeniem praw wynikających z Umowy.
§ 12 Komunikacja
1. Wszelka korespondencja związana z zawarciem lub
realizacją Umowy oraz uprawnień z niej wynikających
winna odbywać się pisemnie lub pocztą elektroniczną.
§ 13 Postanowienia końcowe
1. Mając na uwadze jakość realizacji Umowy,
bezpieczeństwo pracy oraz ochronę środowiska Kupujący
zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia u Sprzedającego
auditów w obszarze będącym przedmiotem Umowy.
Działania te mają na celu ocenę spełnienia wymagań
określonych w dokumentach kontraktowych i innych
dokumentach przekazanych do stosowania, a także
przepisach prawa, normach i standardach obowiązujących
przy realizacji Umowy.
2. Niniejsze warunki oraz wszelkie umowy zawarte na ich
podstawie podlegają prawu polskiemu. W przypadku
umów zawieranych z dostawcami posiadającymi siedzibę
w kraju innym niż Rzeczpospolita Polska, będącym
sygnatariuszem Konwencji Narodów Zjednoczonych o
umowach
międzynarodowej
sprzedaży
towarów
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sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 roku (Dz.U.
1997 nr 45 poz. 286), zastosowanie znajdzie ta Konwencja
w zakresie, który nie jest odmiennie uregulowany
Zamówieniem lub niniejszymi OWZ.
3. Formuły INCOTERMS wskazane w Umowie należy
interpretować zgodnie z regułami INCOTERMS 2010.
4. Wszelkie spory wynikające z Zamówienia będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według
siedziby Kupującego.
5. Wszelkie zmiany postanowień Zamówienia i OWZ
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

będzie uważana za zrealizowaną do czasu dostarczenia
Produktu zgodnego z Zamówieniem.
6.Ustalenia dotyczące ilości i jakości Produktu dokonane
przy załadunku i rozładunku nie pozbawiają Kupującego
prawa do wnoszenia reklamacji ilościowych lub
jakościowych.
§ 16 POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DLA DOSTAW
MORSKICH FOB
Sprzedający wykonuje dostawę z chwilą załadowania
Produktu na statek przewoźnika wyznaczonego przez
Kupującego w miejscu wskazanym w Zamówieniu.
Koszty ubezpieczenia Produktu pokrywa Kupujący.

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią
Zamówienia i OWZ Strony związane są Zamówieniem.
§ 14 POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DLA DOSTAW
KOLEJOWYCH FCA
1. Sprzedający wykonuje dostawę z chwilą powierzenia
Produktu
przewoźnikowi
wyznaczonemu
przez
Kupującego w miejscu wskazanym w Zamówieniu.
2. Czas na załadunek rozpoczyna bieg z chwilą
podstawienia
cystern
kolejowych
do
dyspozycji
Sprzedającego przez przewoźnika chyba, że Strony ustalą
inaczej.
3. Własność oraz ryzyko utraty Produktu przechodzi ze
Sprzedającego na Kupującego w chwili potwierdzenia
zakończenia załadunku składu kolejowego i wystawienia
dokumentu przewozu. Odpowiedzialność za ubytki
ponadnormatywne w rozumieniu przepisów podatkowych
obciąża Sprzedającego.
4. Jakość Produktu ustalona będzie na podstawie próbek
pobranych ze zbiorników lądowych w miejscu załadunku.
5. Ustalenia dotyczące ilości i jakości Produktu dokonane
przy załadunku i rozładunku nie pozbawiają Kupującego
prawa do wnoszenia reklamacji ilościowych lub
jakościowych.
6. Koszt załadunku Produktu ponosi Sprzedający.
§ 15 POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DLA DOSTAW
KOLEJOWYCH DAP
1.Sprzedający wykonuje dostawę z chwilą podstawienia
cystern kolejowych z Produktem zgodnym z Zamówieniem
pod rozładunek w miejscu wskazanym w Zamówieniu w
godzinach, w których Kupujący prowadzi rozładunek.
2.Własność oraz ryzyko utraty Produktu przechodzi ze
Sprzedającego na Kupującego w chwili przekroczenia
przez Produkt zaworu cysterny kolejowej.
3.W wypadku, gdy środek transportu przewożący Produkt
jest niesprawny technicznie, co może mieć wpływ na
bezpieczeństwo rozładunku, Kupujący ma prawo odmówić
rozładunku z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego.
4.Odpowiedzialność za ubytki ponadnormatywne w
rozumieniu przepisów podatkowych obciąża Sprzedającego.
5. Jakość Produktu ustalona będzie na podstawie próbek
pobranych ze zbiorników lądowych w miejscu załadunku.
Kupujący jest uprawniony do odmowy rozładunku w
wypadku, gdy dostarczony Produkt nie spełnia warunków
określonych w Zamówieniu. W takim wypadku dostawa nie

Własność oraz ryzyko utraty Produktu przechodzi ze
Sprzedającego na Kupującego w chwili przekroczenia
przez Produkt burty statku.
Jakość Produktu ustalona będzie na podstawie próbek
pobranych ze zbiorników tankowca w porcie załadunku
przez
inspektora
niezależnej
firmy
kontrolnej
zaakceptowanej przez obie Strony.
Ustalenia dotyczące ilości i jakości Produktu dokonane
przy załadunku nie pozbawiają Kupującego prawa do
wnoszenia reklamacji ilościowych lub jakościowych.
Nominacja statku przez Kupującego nastąpi 7 dni przed datą
załadunku. Kupujący jest uprawniony do zmiany
nominowanego statku na inny statek o podobnych
parametrach. O zmianie Kupujący zobowiązany jest
powiadomić Sprzedającego.
O ile nie wskazano inaczej w Zamówieniu czas na załadunek
stanowi połowę całkowitego czasu na załadunek i
rozładunek ustalonego w umowie z przewoźnikiem (soboty,
niedziele i święta wliczone). Czas na załadunek rozpoczyna
bieg od wcześniejszego z dwóch zdarzeń: momentu
zacumowania statku przy nabrzeżu lub po upływie 6 godzin
od wystosowania przez statek NOR. Jednakże czas na
załadunek nie zacznie biec wcześniej niż o godz. 6:00
pierwszego dnia umówionego okna na załadunek (lay can).
Kupującemu przysługuje przestojowe w wysokości zgodnej z
umową z przewoźnikiem. Przestojowe winno być płatne w
terminie 30 dni od zgłoszenia udokumentowanego
roszczenia przez Kupującego. W
żadnym razie
przestojowe, do którego zapłaty zobowiązany jest
Sprzedający nie przekroczy przestojowego, które Kupujący
jest zobowiązany zapłacić przewoźnikowi.
§ 17 POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DLA DOSTAW
MORSKICH CFR
Sprzedający wykonuje dostawę z chwilą załadowania
Produktu na statek przewoźnika wyznaczonego przez
Sprzedającego w porcie załadunku oraz po zapewnieniu
na własny koszt przewozu do portu rozładunku
wskazanego w Zamówieniu.
Koszty ubezpieczenia Produktu pokrywa Kupujący.
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Własność oraz ryzyko utraty Produktu przechodzi ze
Sprzedającego na Kupującego w chwili przekroczenia
przez Produkt burty statku w porcie załadunku.
Jakość Produktu ustalona będzie na podstawie próbek
pobranych ze zbiorników tankowca w porcie załadunku,
przez
inspektora
niezależnej
firmy
kontrolnej
zaakceptowanej przez obie strony.
Ustalenia dotyczące ilości i jakości Produktu nie
pozbawiają Kupującego prawa do wnoszenia reklamacji
ilościowych lub jakościowych.

Nominacja statku przez Sprzedającego nastąpi 10 dni
przed datą dostawy, nominowany statek podlega
akceptacji Kupującego. Sprzedający jest uprawniony do
zmiany nominowanego statku na inny statek o podobnych
parametrach. O zmianie Sprzedający zobowiązany jest
powiadomić Kupującego i uzyskać jego akceptację, która
nie powinna być odmawiana bez uzasadnienia.
O ile nie wskazano inaczej w Zamówieniu czas na
rozładunek stanowi połowę całkowitego czasu na
załadunek
i
rozładunek
ustalonego
w
umowie
Sprzedającego z przewoźnikiem (soboty, niedziele i święta
wliczone). Czas na rozładunek rozpoczyna bieg od
wcześniejszego z dwóch zdarzeń: momentu zacumowania
statku przy nabrzeżu lub po upływie 6 godzin od
wystosowania przez statek NOR. Jednakże czas na
załadunek nie zacznie biec wcześniej niż o godz. 6:00
pierwszego dnia umówionego okna dostawy (lay can).
Sprzedającemu przysługuje przestojowe pod warunkiem
zgłoszenia w pełni udokumentowanego roszczenia w
terminie 60 dni od zakończenia rozładunku. O ile w
Zamówieniu nie uzgodniono inaczej Kupujący odpowiada
za przestojowe do wysokości zgodnej z umową
Sprzedającego z przewoźnikiem, jednak nie wyższej niż
stawki rynkowe powszechnie stosowane w tego typu
przypadkach. W żadnym razie przestojowe, do którego
zapłaty zobowiązany jest Kupujący nie przekroczy
przestojowego, które Sprzedający jest zobowiązany zapłacić
przewoźnikowi.

