Wersja obowiązująca od dnia 09.10.2018 r.
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§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Umowa reguluje zasady sprzedaży przez Sprzedawcę Kupującemu surowców i/lub opakowań (dalej:
„Towary”).
2. Przedmiot Umowy określony jest szczegółowo w Warunkach Szczegółowych Umowy (dalej: „WSz”) oraz
Załącznikach do Umowy.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

§2
PODSTAWOWE WARUNKI REALIZACJI UMOWY LUB ZAMÓWIENIA
Kupujący nie zaciąga zobowiązania do zlecania Sprzedawcy sprzedaży i dostarczania Kupującemu Towarów,
poza tymi, które zostały określone w Umowie lub w Zamówieniu.
Sprzedawca zaciąga zobowiązanie do pozostawania w gotowości do sprzedaży i dostarczania Towarów na
rzecz Kupującego w okresie obowiązywania Umowy.
Umowa nie stanowi wyłączności dla Sprzedawcy na sprzedaż i dostarczanie Towarów do Kupującego na jego
rzecz.
Kupujący zastrzega możliwość zmniejszenia ilości Towarów wskazanych w Umowie lub Zamówieniu ze
względu na potrzeby produkcyjne, bez dodatkowych pisemnych uzgodnień.
Kupujący zastrzega możliwość zwiększenia ilości Towarów wskazanych w Umowie lub Zamówieniu ze
względu na potrzeby produkcyjne do 10% wartości Umowy lub Zamówienia, bez dodatkowych pisemnych
uzgodnień.
Sprzedawca będzie informować niezwłocznie Kupującego o jakiejkolwiek sytuacji mogącej mieć wpływ na
terminowość realizacji Umowy lub Zamówienia. Powyższa informacja nie zwolni jednak Sprzedawcy
z zobowiązań określonych w Umowie lub Zamówieniu.
Sprzedawca oświadcza, że wszystkie Towary będą spełniały następujące warunki:
a) będą fabrycznie nowe, nieużywane i będą posiadały certyfikaty, poświadczenia, atesty i dokumentację
techniczną, dopuszczającą do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wymagane
obowiązującymi przepisami prawa oraz odpowiednimi normami, mającymi zastosowanie,
b) będą posiadały oznakowanie symbolem CE tam, gdzie jest to wymagane przepisami obowiązującego
prawa,
c) będą zgodne z warunkami Umowy lub Zamówienia, ofertą techniczną Sprzedawcy, zaś do ich produkcji
wykorzystane zostaną materiały o odpowiednich parametrach jakościowych, a proces obróbki i
wykonawstwa technicznego będzie spełniał normy jakościowe,
d) będą oznakowane odpowiednimi znakami ostrzegawczymi, informacyjnymi, ostrzegawczymi i innymi jeżeli
jest to wymagane przepisami prawa.
Na powierzenie wykonania Przedmiotu Umowy lub Zamówienia podwykonawcy Sprzedawca zobowiązany
jest uzyskać uprzednią pisemną zgodę Kupującego.
W przypadku zwłoki w dostawie Towarów Kupujący będzie miał prawo do realizacji Przedmiotu Umowy lub
Zamówienia przy pomocy innego podmiotu, zachowując wobec Sprzedawcy roszczenie o zapłatę kary
umownej oraz o naprawienie szkody wynikłej ze zwłoki. W takim przypadku wykonanie zastępcze odbędzie
się na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy, a Kupującemu przysługiwać będzie prawo do obciążenia
Sprzedawcy kosztami wykonania zastępczego na podstawie noty obciążeniowej, płatnej w terminie
trzydziestu (30) dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.

§3
SKŁADANIE I AKCEPTOWANIE ZAMÓWIEŃ
1. Podstawą sprzedaży Towarów będą zamówienia kierowane na bieżąco przez Kupującego do Sprzedawcy
w formie elektronicznej na e-mail wskazany w WSz.
2. Zamówienia w formie elektronicznej w imieniu Kupującego będzie dokonywać upoważniona osoba wskazana
w WSz.
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3. Sprzedawca każdorazowo będzie potwierdzał przyjęcie Zamówienia do realizacji w formie elektronicznej na
e-mail w ciągu dwóch (2) dni roboczych (tj. dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy), licząc od dnia przekazania Zamówienia przez Kupującego.
4. Zamówienie określać będzie co najmniej:
a) dane Kupującego i Sprzedawcy,
b) rodzaj i ilość Towarów,
c) cenę jednostkową netto każdego z Towarów i Wynagrodzenie za Towary (cena podana w
Zamówieniu jest ceną ryczałtową i stałą), wyrażone w PLN lub walucie obcej,
d) termin realizacji określony w dniach roboczych,
e) punkty dostaw Towarów,
f) bazę dostawy,
g) termin płatności.

1.
2.

3.
4.
5.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

§4
CENY TOWARÓW I WYNAGRODZENIE
Cena netto za jedną (1) sztukę lub jednostkę miary każdego z Towarów określona została w WSz lub
Załączniku do Umowy.
Cena łączna za sprzedaż wszystkich Towarów objętych Umową lub Zamówieniem będzie stanowić albo
iloczyn ceny za jedną (1) sztukę Towaru i ilości sztuk Towarów albo iloczyn ceny za jedną (1) jednostkę miary
i ilości jednostek miary Towaru.
Do ceny zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do ceny za dostawę wszystkich Towarów objętych Umową lub Zamówieniem, ustalonej na podstawie ust. 2
powyżej, nie będą doliczane żadne koszty poniesione przez Sprzedawcę pośrednio lub bezpośrednio
w związku z należytym wykonaniem Umowy lub Zamówienia.
Strony zgodnie oświadczają, że podane w WSz lub Załączniku do Umowy ceny są stałe i obowiązują od dnia
zawarcia Umowy przez cały okres jej trwania.
Używany w Umowie termin „Wynagrodzenie” oznacza całkowitą uzgodnioną kwotę netto należną
Sprzedawcy za sprzedaż wszystkich Towarów na rzecz Kupującego na podstawie Umowy lub Zamówienia.
§5
PROCEDURA DOSTAWY TOWARÓW
Sprzedawca jest odpowiedzialny za uzyskanie w swoim kraju i w krajach swoich podwykonawców wszelkich
zezwoleń, niezbędnych przy wywozie Towarów ze swojego kraju, a także (w razie konieczności) wszelkich
zezwoleń przy przewozach tranzytem przez terytorium innych krajów. Sprzedawca jest także zobowiązany
uzyskać na własne niebezpieczeństwo i koszt wszystkie dokumenty obowiązujące przy wwozie Towarów do
Rzeczypospolitej Polskiej oraz stosować się do obowiązków wynikających z Ustawy o systemie
monitorowania drogowego przewozu towarów z dnia 9 marca 2017 r.
Rozmiary i masy opakowanych Towarów zostaną ustalone przez Sprzedawcę i powinny być odpowiednie do
gałęzi i środków transportu oraz powinny uwzględniać odległość do miejsca przeznaczenia Towarów, udźwig i
gabaryty urządzeń dźwigowych i transportowych w ewentualnych punktach tranzytowych.
Sprzedawca zobowiązany jest wystawić i dostarczyć w ramach Wynagrodzenia wszystkie dokumenty
wysyłkowe, jakie są wymagane w obrocie międzynarodowym lub krajowym towarów oraz udokumentować
pochodzenie Towarów wymaganymi prawem świadectwami (certyfikatami).
Sprzedawca dokona oznakowania dostaw Towarów w sposób trwały, czytelny, jednoznacznie identyfikujący
daną dostawę.
Sprzedawca zastosuje opakowanie Towarów, zapewniające ich ochronę przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem w czasie załadunku, transportu, ewentualnych przeładunków, aż do rozładunku w miejscu
przeznaczenia.
Sprzedawca zapewni aby opakowanie, oznakowanie wewnątrz i na zewnątrz opakowań oraz dokumentacja
wysyłkowa ściśle spełniały szczegółowe wymagania przepisów celnych i transportowych na całej trasie
przewozu Towarów.
Najpóźniej w terminie dwóch (2) dni przed ustaloną datą wysyłki, Sprzedawca powinien wysłać Kupującemu
awizo wysyłkowe, podając następujące dane: numer Umowy lub Zamówienia, sposób i datę wysyłki,
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specyfikację wysyłkową wraz z liczbą, wagą, wymiarami i zawartością opakowań oraz ze wszelkimi
instrukcjami niezbędnymi dla prawidłowego transportu oraz rozładunku Towarów.
8. Wraz z Towarami powinny być dostarczone następujące dokumenty:
 specyfikacja wysyłkowa wraz z liczbą, wagą, wymiarami i zawartością opakowań,
 atesty materiałowe, certyfikaty analiz, prób i dopuszczeń wymagane przez przepisy prawne
obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Unii Europejskiej,
 potwierdzenie dostarczenia Towarów,
 instrukcja prawidłowego magazynowania Towarów,
 list przewozowy,
 polska wersja karty charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem REACH,
 Instrukcja rozładunkowa dla towarów wymagających specjalnego rozładunku.
Dodatkowo w przypadku dostaw importowych:
 oryginał faktury ( z podpisem Sprzedawcy, numerem taryfy celnej, krajem pochodzenia Towaru),
 świadectwo pochodzenia Towarów,
oraz na potrzeby wypełnienia obowiązków wynikających z Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013 r.:
 specyfikacja dotycząca składników opakowania jednostkowego i transportowego (rodzaj i masa
opakowań).
9. Data dostawy jest rozumiana jako data przekazania Towarów Kupującemu w miejscu określonym w Umowie
lub Zamówieniu i stwierdzenia tego faktu przez Kupującego dokumentem potwierdzającym faktyczne
przekazanie Towarów (dokument WZ lub list przewozowy lub inny równoważny dokument), z zastrzeżeniem
ust. 12 poniżej.
10. Zmiana uzgodnionego terminu dostawy wymaga dla swej ważności uprzedniej pisemnej zgody Kupującego.
11. Dostawy częściowe wymagają pisemnej zgody Kupującego. Sprzedawca jest zobligowany przedłożyć
Kupującemu do akceptacji harmonogram takich dostaw.
12. Towary nie będą uważane za dostarczone, jeśli wszystkie dokumenty wskazane w ust. 8 powyżej nie zostaną
przekazane Kupującemu w taki sposób, aby Kupujący mógł zapoznać się z ich treścią.
13. W przypadku dostawy Towarów z obszaru Unii Europejskiej, Sprzedawca zobowiązany jest do wypełnienia
wszelkich wymogów wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie
INTRASTAT oraz VAT i podatku akcyzowego.
14. W przypadku Towarów importowanych Sprzedawca odpowiada za dopuszczenie Towarów do obrotu na
obszarze celnym Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedstawienie Kupującemu
dokumentów potwierdzających odprawę celną, zapłacenie cła i podatku VAT od importu. Dopuszcza się
zamieszczenie oświadczenia Sprzedawcy o dokonaniu odprawy celnej i że Towary są w wolnym obrocie na
terytorium UE, zapłaceniu cła i podatku VAT od importu na fakturze dokumentującej dostawę Towarów
importowanych lub na fakturze dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę Towarów.
15. W przypadku dostawy Towarów w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw trójstronnych, Sprzedawca przed
dniem pierwszej dostawy Towarów jest zobowiązany przesłać Kupującemu informację (w formie pisemnej lub
elektronicznej na adres lub e-mail wskazane w WSz) o zamiarze skorzystania z uproszczonej procedury
rozliczenia podatku VAT.
16. Sprzedawca zobligowany jest do podania kodu PKWiU lub/i CN Towarów.
17. W przypadku dostawy Towarów, będącego w świetle przepisów o podatku akcyzowym wyrobem akcyzowym,
Sprzedawca posiadający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prześle Kupującemu kopię
dokumentu AKC-PR oraz wskaże Kupującemu rodzaj procedury, w której będzie realizowana dostawa
Towarów.
18. Formuła handlowa dla dostaw w celu realizacji Umowy lub Zamówienia wskazana jest w Wsz.
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§6
POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE I WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY ORAZ REGULACJE
PRZECIWPOŻAROWE, BEZPIECZEŃSTWA PROCESOWEGO, TRANSPORTU I OCHRONY ŚRODOWISKA
1. W przypadku dostaw realizowanych przez Sprzedawcę, Sprzedawca zobowiązuje zapoznać się, przestrzegać
oraz zapoznać osoby, z których pomocą Umowę wykonywa, jak również osoby, którym wykonywanie Umowy
powierza, z postanowieniami Wytycznych dla kierowców wjeżdżających na teren chroniony ANWIL S.A.
2. Dokument
wskazany
w
ust.
1
powyżej
dostępny
jest
pod
linkiem:
http://www.anwil.pl/PL/StrefaZakupow/Strony/Wytyczne-ANWIL-dla-Oferentow-i-wykonawcow.aspx
3. Przez podpisanie Umowy Sprzedawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentem wskazanym w ust. 1
powyżej i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
4. Na żądanie Sprzedawcy Kupujący doręczy dokument wskazany w ust. 1 powyżej Sprzedawcy w formie
papierowej.
5. Informacja o zmianie treści dokumentu wskazanego w ust. 1 powyżej lub wdrożeniu nowego dokumentu z
zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa procesowego lub
ochrony środowiska, który zacznie obowiązywać w trakcie trwania Umowy, zostanie przekazana przez
Kupującego Sprzedawcy w formie pisemnej lub w drodze korespondencji e-mail.
6. Zmieniony dokument wskazany w ust. 1 powyżej lub nowy dokument określony w ust. 5 powyżej, dostępny
będzie na stronie internetowej Kupującego, wskazanej w ust. 2 powyżej. Na żądanie Sprzedawcy treść
zmienionego lub nowego dokumentu Kupujący doręczy Sprzedawcy w formie papierowej.
7. Z chwilą poinformowania Sprzedawcy zgodnie z ust. 5 powyżej, Sprzedawca związany jest zmienionymi lub
nowymi postanowieniami i zobowiązuje się do ich stosowania i bezwzględnego przestrzegania.
8. Zmiana lub wdrożenie, o których mowa powyżej, nie wymaga dokonania zmiany treści Umowy lub
Załączników w formie aneksu.
9. Ponadto Sprzedawca zobowiązuje zapoznać się, przestrzegać, zapoznać osoby wskazane w ust. 1 powyżej i
wjeżdżające na teren Kupującego z koniecznością posiadania przez te osoby odzieży roboczej (kamizelka
ostrzegawcza, długie spodnie zakrywające nogi) i obuwia roboczego (pełne buty) oraz klinów
zabezpieczających pod koła samochodu.
10. Kupujący informuje, że odpady komunalne wytwarzane w związku z przebywaniem osób wskazanych w ust. 1
powyżej na terenie Kupującego winny być umieszczane w pojemnikach przeznaczonych do selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych znajdujących się na terenie Kupującego. Do pojemników nie mogą być
wrzucane odpady inne niż komunalne, w szczególności odpady niebezpieczne.
§7
WYMAGANIA REACH
1. Sprzedawca oświadcza, że znana jest mu treść Rozporządzenia (UE) NR 1907/2006 - REACH (dalej:
„Rozporządzenie REACH”) i w związku z tym zobowiązuje się dostarczyć do Kupującego wyłącznie takie
Towary, dla których zostały wypełnione wszystkie procedury i wymagania wynikające z Rozporządzenia
REACH.
2. Ponadto Sprzedawca zobowiązuje się przekazać Kupującemu, aktualne co do treści jak i formatu karty
charakterystyki, o których mowa w art. 31 Rozporządzenia REACH i tam gdzie konieczne są również
scenariusze narażenia dla zastosowań zidentyfikowanych, określonych przez odbiorcę. Dodatkowo
Sprzedawca zagwarantuje zgodność elementów oznakowania na etykiecie jednostkowego opakowania
Towaru z elementami oznakowania podanymi w karcie charakterystyki. Zarówno karta charakterystyki jak i
etykieta na opakowaniu jednostkowym Towaru, wynikające z Rozporządzenia REACH muszą być w języku
polskim. Sprzedawca zobowiązuje się również do przekazania Kupującemu informacji o aktualnym statusie
substancji wchodzących w skład dostarczanych Towarów w odniesieniu do postanowień z art. 57 – 59
Rozporządzenia REACH oraz o każdej istotnej zmianie w tym zakresie.
§8
WYMAGANIA DOTYCZĄCE NIEBEZPIECZNYCH TOWARÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM ADR ORAZ
TRANSPORCIE KOLEJOWYM RID
Jeżeli Towary są Towarami niebezpiecznymi, o których mowa w Ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych
z dnia 19 sierpnia 2011 r., to wówczas przewóz tych Towarów powinien odpowiadać wszystkim wynikającym z
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niej warunkom - w szczególności wynikających z obowiązków nadawcy, pakującego, załadowcy i napełniającego
towarów niebezpiecznych w rozumieniu wyżej wymienionej ustawy.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§9
ODBIÓR I REKLAMACJA TOWARÓW
Towary powinny być sprawdzone przez Kupującego niezwłocznie po ich otrzymaniu, chyba że z uwagi na
przeznaczenie Towarów oraz konieczność ich przechowywania w opakowaniu sprawdzenie zostanie
przeprowadzone w późniejszym terminie.
Odbiór Towarów następuje przez podpisanie dokumentu, o którym mowa w §5 ust. 9 WO.
W terminie czternastu (14) dni od daty dostawy Kupujący ma prawo zgłosić Sprzedawcy reklamację ilościową
i/lub jakościową, z zastrzeżeniem uprawnień Kupującego wynikających z §14 WO. Uszkodzenie opakowania
będzie potwierdzone przez przewoźnika i Kupującego na liście przewozowym.
Zgłoszenie reklamacji nastąpi w formie pisemnej, elektronicznej (e-mail) lub faksem, na adresy wskazane
w WSz.
Sprzedawca rozpatrzy reklamację, o której mowa w ust. 3 powyżej, w terminie trzech (3) dni roboczych od jej
zgłoszenia.
Sprzedawca zobowiązuje się ponieść wszystkie koszty wynikające z rozpatrzenia reklamacji Towarów.
W przypadku, gdy Sprzedawca nie dotrzyma terminu na rozpatrzenie reklamacji ustalonego zgodnie z ust. 5
powyżej, Kupujący będzie miał prawo do usunięcia wad jakościowych i/lub braków ilościowych przy pomocy
innego podmiotu. W takim przypadku wykonanie zastępcze odbędzie się na koszt i niebezpieczeństwo
Sprzedawcy, a Kupującemu przysługiwać będzie prawo do obciążenia Sprzedawcy kosztami wykonania
zastępczego na podstawie noty obciążeniowej płatnej w terminie trzydziestu (30) dni od dnia jej otrzymania
przez Sprzedawcę.

§10
FAKTUROWANIE
1. Podstawą wystawienia faktury przez Sprzedawcę w przypadku sprzedaży Towarów jest sporządzony zgodnie
z Umową dokument przekazania Towarów, o którym mowa w §5 ust. 9 WO,
2. Oryginał faktury – wraz z kopią dokumentu przekazania Towarów, o którym mowa w §5 ust. 9 WO – będzie
składany lub przesłany pocztą pod adres: ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza
39, 09-400 Płock w kopercie oznaczonej dopiskiem „FAKTURA”.
3. Faktura będzie zawierać:
 ilość Towarów oraz ceny jednostkowe netto i brutto poszczególnych pozycji Towarów. Każda pozycja
Towarów z Umowy lub Zamówienia powinna być specyfikowana na fakturze w taki sposób, jak
w Umowie lub Zamówieniu,
 nazwę/opis Towarów lub odniesienie do odpowiednich pozycji specyfikacji będącej załącznikiem do
faktury,
 numer Umowy wskazany przez Kupującego i/lub numer Zamówienia Kupującego,
 łączną kwotę faktury netto, termin płatności i właściwy podatek VAT,
 numery NIP Kupującego i Sprzedawcy,
 w przypadku dostaw z terytorium Unii Europejskiej - właściwy i ważny numer identyfikacyjny VAT
Sprzedawcy (numer VAT-UE),
 kod PKWiU/CN Towarów,
 dane identyfikujące odbiorcę faktury po stronie Kupującego, tj. nazwę lub symbol komórki organizacyjnej
Kupującego, nazwisko prowadzącego dany zakup,
 informacje dotyczące zaliczki z podaniem kwoty zaliczki rozliczanej daną fakturą i pozostałej części do
rozliczenia,
 wzmiankę o zawartym w Umowie zakazie dokonywania przelewu wierzytelności bez zgody Kupującego,
lub informację o przelewie, na który Kupujący wyraził zgodę,
 dodatkowe dane wynikające z treści Umowy lub Zamówienia,
oraz będzie zgodna – na dzień wystawienia faktury – z przepisami regulującymi opodatkowanie podatkiem od
towarów i usług.
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4. Faktura powinna być:
 drukowana w postaci druku jednostronnego, na papierze najlepiej w kolorze białym,
 wypełniona – w miarę możliwości – pismem maszynowym, a nie odręcznym,
 drukowana czytelnie, wyraźnie (odpowiedni rozmiar czcionki, dobra jakość tuszu).
5. Kupujący oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym, o numerze identyfikacyjnym NIP: 888-000-49-38. Dla
transakcji wewnątrzwspólnotowych Europejski Numer NIP Kupującego (Numer VAT-UE) - PL8880004938.
6. Sprzedawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada Numer
Identyfikacji Podatkowej NIP, wskazany w komparycji Umowy. Sprzedawca zobowiązany jest do
poinformowania Kupującego o zmianie statusu podatnika, w szczególności o wykreśleniu z rejestru
podatników VAT w terminie nieprzekraczającymi trzech (3) dni od dnia wykreślenia Sprzedawcy z rejestru
podatników VAT. Faktury wystawione po wykreśleniu Sprzedawcy z rejestru podatników VAT zostaną
skorygowane o podatek VAT, a zapłacony podatek VAT zostanie zwrócony Kupującemu w terminie
trzydziestu (30) dni od dnia wykreślenia z rejestru podatników VAT. Dla transakcji wewnątrzwspólnotowych
Sprzedawca ma obowiązek każdorazowo wskazać w Umowie lub każdorazowo w Zamówieniu Europejski
Numer NIP (numer VAT-UE).
7. Sprzedawca posiadający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na wystawionych przez siebie
fakturach doliczy podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli będzie to zgodne z obowiązującymi przepisami.
Sprzedawca posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie naliczy swojego krajowego
podatku od wartości dodanej lub innego podatku o podobnym charakterze.
8. Jeśli przepisy prawa wskazują Kupującego jako podmiot zobowiązany do rozliczenia podatku VAT, wówczas
Sprzedawca na fakturze dokumentującej wykonanie dostawy musi zawrzeć adnotację o następującej treści:
„odwrotne obciążenie" / „reverse charge”. Kupujący rozliczy podatek VAT zgodnie z w/w procedurą.
9. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego.
10. Wystawiając fakturę Sprzedawca oświadcza, że jest uprawniony zgodnie z przepisami prawa podatkowego
do wystawiania faktur.
11. W przypadku, gdy Sprzedawca jest podmiotem krajowym, Sprzedawca gwarantuje i ponosi odpowiedzialność
za prawidłowość zastosowanych stawek podatku VAT, co oznacza, że w przypadku zakwestionowania przez
organy podatkowe prawa Kupującego do odliczenia podatku z tego powodu, iż zgodnie z przepisami dana
transakcja nie podlegała opodatkowaniu albo była zwolniona od podatku, Sprzedawca na pisemne żądanie
Kupującego oraz w terminie w nim wskazanym dokona odpowiedniej korekty faktury oraz zwróci Kupującemu
powstałą różnicę w terminie trzydziestu (30) dni od dnia doręczenia tego żądania. W przypadku odmowy
wystawienia przez Sprzedawcę faktury korygującej, Sprzedawca zgadza się na zwrot Kupującemu
równowartości podatku VAT zakwestionowanego przez władze podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi na
podstawie noty księgowej wystawionej przez Kupującego, w terminie trzydziestu (30) dni od dnia jej
doręczenia Sprzedawcy. W każdym z powyższych przypadków Sprzedawca zwróci Kupującemu także
równowartość sankcji, odsetek, kar i innych obciążeń dodatkowo poniesionych przez Kupującego bądź
nałożonych przez władze podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi w sposób opisany w zdaniu poprzednim.
12. Sprzedawca jest zobowiązany do archiwizowania kopii faktur potwierdzających zrealizowana dostawę,
stanowiących dla Kupującego podstawę do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku od towarów i
usług naliczonego przy zakupie Towarów. W razie niedopełnienia powyższego wymogu, lub w razie gdyby
archiwizowana przez Sprzedawcę kopia faktury była nieprawidłowa ze względów formalnych, prawnych lub
rzeczowych, Sprzedawca zobowiązany jest do wyrównania Kupującemu szkody powstałej w wyniku ustalenia
zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i odsetkami nałożonymi na Kupującego przez władze
podatkowe w kwotach wynikających z decyzji organów podatkowych.
13. Faktura może zostać dostarczona do Kupującego za pośrednictwem nośników elektronicznych. Możliwość
wysyłania faktur drogą elektroniczną rozpoczyna się po obustronnym podpisaniu „Porozumienia w sprawie
przesyłania faktur w formie elektronicznej”, przez osoby upoważnione do reprezentacji (Porozumienie wraz
z instrukcją stanowi Załącznik do Umowy).
§11
PŁATNOŚCI
1. Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo, przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w WSz
w terminie sześćdziesięciu (60) dni, licząc od daty wpływu oryginału ważnej i poprawnej faktury. Jeżeli dzień
zapłaty faktury przypadać będzie na dzień ustawowo wolny od pracy, płatność nastąpi w następnym dniu
roboczym po takim dniu. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Kupującego.
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2. Płatność wynikająca z faktury/faktur będzie realizowana w mechanizmie podzielonej płatności zgodnie
z ustawą z dnia 15 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2018 r, poz. 62), o ile zastosowanie tego mechanizmu będzie dopuszczalne w kontekście tej
ustawy.
3. W przypadku dostarczenia przez Sprzedawcę faktury/faktury korygującej niezawierającej danych wskazanych
w §10 ust. 3 WO i/lub bez wymaganych Umową dokumentów i/lub wystawionej przez Sprzedawcę niezgodnie
z aktualnymi przepisami, Kupujący wstrzyma płatność Wynagrodzenia. Zapłata nastąpi w terminie siedmiu (7)
dni od daty doręczenia Kupującemu faktury/faktury korygującej zawierającej dane wskazane w §10 ust. 3 WO
i/lub uzupełnionej o brakujące dokumenty i/lub wystawionej zgodnie z aktualnymi przepisami, lecz nie
wcześniej niż w terminie wskazanym w ustępie poprzednim oraz bez konieczności zapłaty odsetek
ustawowych za opóźnienie płatności.
4. W przypadku zgłoszenia reklamacji, o której mowa w §9 WO, termin płatności faktury będzie liczony od
momentu usunięcia niezgodności.
5. W przypadku ustalenia Wynagrodzenia dla Sprzedawcy krajowego w walucie innej niż PLN, wartość do
zapłaty stanowić będzie równowartość kwoty waluty przeliczonej na PLN według kursu średniego NBP tej
waluty obowiązującego na dzień dostawy Towarów, powiększonej o podatek VAT (kurs i tabela powinny
zostać podane na fakturze).
6. Sprzedawca bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego nie może dokonać przelewu wierzytelności
wynikających z Umowy na osoby trzecie.
§12
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. Sprzedawca gwarantuje, że nie istnieją żadne obowiązujące patenty lub inne prawa własności przemysłowej,
prawa autorskie i inne prawa pokrewne oraz know-how osób trzecich, które mogłyby być naruszone przez
Kupującego na skutek korzystania lub rozporządzania nabytymi Towarami.
2. Sprzedawca niniejszym zobowiązuje się do zwolnienia Kupującego z odpowiedzialności w przypadku
przedstawienia Kupującemu jakichkolwiek zarzutów lub zastrzeżeń osób trzecich w związku z naruszeniem
w/w praw oraz do zapłaty wszelkich ewentualnych kosztów (w tym za obsługę prawną) i odszkodowań
zasądzonych na niekorzyść Kupującego, pod warunkiem, że Kupujący poinformuje niezwłocznie Sprzedawcę
o zarzutach tego rodzaju i roszczeniach stąd wynikających oraz że Sprzedawca będzie miał możliwość i
prawo wyjaśnić na swój koszt zarzuty i roszczenia oraz bronić się lub kontrolować obronę przed
ewentualnymi roszczeniami osoby trzeciej.

1.
2.

3.

4.

§13
SIŁA WYŻSZA
Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy lub
Zamówienia oraz za jakiekolwiek szkody spowodowane wystąpieniem zdarzenia Siły Wyższej.
Za Siłę Wyższą uważa się wszystkie zdarzenia zewnętrzne, jakich nie da się przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy lub złożenia Zamówienia i na które żadna ze Stron nie będzie miała wpływu, w szczególności
działania wojenne, akty terroru, rozruchy, klęski żywiołowe, wypadek, decyzje organów władzy państwowej, a
także jakiekolwiek inne zdarzenie losowe, w wyniku którego nastąpiło skażenie lub zatrucie chemiczne bądź
radioaktywne osób, nieruchomości lub rzeczy ruchomych.
W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że zmiany sytuacji ekonomicznej i gospodarczej rynku
krajowego lub unijnego lub zmiany sytuacji finansowej Strony nie stanowią Siły Wyższej w rozumieniu
niniejszego paragrafu. Strajki mogą zostać uznane za Siłę Wyższą tylko, jeśli mają zasięg ogólnokrajowy,
regionalny lub obejmują całą gałąź przemysłu i w każdym przypadku tylko, o ile zostały ogłoszone przez
ogólnokrajowy związek zawodowy.
Ta ze Stron, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu działania Siły Wyższej,
zobowiązana będzie do:
a) niezwłocznego powiadomienia na piśmie drugiej Strony o tym fakcie, na adresy wskazane w WSz,
jednakże nie później niż w ciągu siedmiu (7) dni od zaistnienia takiego zdarzenia;
b) przedstawienia na powyższe wiarygodnych dowodów. Strona, w stosunku do której zaistniała Siła Wyższa
udowodni, że Siła Wyższa miała wpływ na realizację jej zobowiązań związanych z Umową lub
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Zamówieniem. Zaistnienie Siły Wyższej udowodnione zostanie przez poświadczenie jej zaistnienia przez
instytucję właściwą miejscowo dla wystąpienia Siły Wyższej lub informację podaną przez środki
masowego przekazu lub przez stosowną dokumentację potwierdzającą wystąpienie Siły Wyższej.
5. Niedopełnienie wskazanych w ust. 4 powyżej wymogów powoduje utratę prawa do powoływania się na
wystąpienie zdarzenia Siły Wyższej.
§14
GWARANCJA JAKOŚCI
1. Sprzedawca gwarantuje, że Towary dostarczone w ramach realizacji Umowy lub Zamówienia będą zgodne ze
specyfikacją, wszelkimi innymi wymogami Umowy lub Zamówienia oraz że będą nowe, nie używane, dobrej
jakości, odpowiednie i nadające się do przewidzianego w Umowie lub Zamówieniu zastosowania, wykonane
odpowiednio i z właściwego materiału, wolne od wad, oraz że spełnią wymagania technologiczne określone
w Umowie lub Zamówieniu.
2. Sprzedawca gwarantuje, że Towary zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej
Polskiej przepisami prawnymi, w tym przepisami bhp i ppoż., przepisami UDT/PED i mającymi zastosowanie
przepisami innymi (np. normami)
3. Jeśli nie stwierdzono inaczej w Umowie lub Zamówieniu, gwarancja będzie ważna przez okres dwunastu (12)
miesięcy od daty dostawy Towarów. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta Towarów
przewidują dłuższy okres gwarancji niż niniejsza gwarancja udzielona przez Sprzedawcę – obowiązuje okres
gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.
4. Na potrzeby Umowy domniemywa się, że wada powstała z przyczyny tkwiącej w Towarach. Ciężar dowodu
okoliczności przeciwnej spoczywa na Sprzedawcy.
5. Kupujący dokona zgłoszenia wady Towarów niezwłocznie po stwierdzeniu zaistnienia wady Towarów.
Zgłoszenie wady przez Kupującego nastąpi w formie pisemnej, elektronicznej (e-mail) lub faksem, na adresy
wskazane w WSz.
6. Sprzedawca na własny koszt, wliczając koszty podróży i zakwaterowania specjalistów Sprzedawcy oraz
koszty dostawy Towarów wymienionych, jest zobowiązany dokonać niezwłocznej wymiany Towarów, jednak
nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia wady, chyba że Strony uzgodnią na piśmie inny termin
usunięcia wady.
7. Jeśli przed podjęciem przez Sprzedawcę działania celem wymiany konieczna jest inspekcja Sprzedawcy,
Sprzedawca jest zobowiązany przeprowadzić ją na własny koszt w najkrótszym możliwym czasie, nie później
jednak niż w ciągu trzech (3) dni roboczych od otrzymania zgłoszenia wady i po poinformowaniu Kupującego
w formie pisemnej, elektronicznej (e-mail) lub faksem, na adresy wskazane w WSz.
8. Jeśli zgłoszenie wady dot. jakości Towarów złożone przez Kupującego nie zostanie uznane przez
Sprzedawcę, wówczas rezultaty analiz Towarów przeprowadzonych przez niezależny podmiot trzeci, wybrany
przez Strony, będą obowiązujące i ostateczne. Kupujący poniesie koszty takich analiz tylko wówczas, jeśli
jego zgłoszenie wady okaże się nieuzasadnione.
9. W przypadku gdy Sprzedawca nie dotrzyma terminu wymiany Towaru ustalonego z ust. 6 powyżej, Kupujący
ma także prawo do przeprowadzenia wymiany Towarów we własnym zakresie lub przy pomocy innego
podmiotu, jeżeli wymiana jest konieczna w celu uniknięcia dalszych szkód lub też musi być przeprowadzona
niezwłocznie z innego ważnego powodu. W takim przypadku wykonanie zastępcze odbędzie się na koszt i
niebezpieczeństwo Sprzedawcy, a Kupującemu przysługiwać będzie prawo do obciążenia Sprzedawcy
kosztami wykonania zastępczego na podstawie noty obciążeniowej płatnej w terminie trzydziestu (30) dni od
dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.
10. Gwarancja Sprzedawcy na Towary, które zostały wymienione zgodnie z niniejszym paragrafem, ulega
przedłużeniu o dalsze dwanaście (12) miesięcy liczone od daty wymiany.
11. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towarów.
12. Oświadczenia zawarte w niniejszym paragrafie uznaje się za równoznaczne z wydaniem dokumentu
gwarancyjnego i dotyczą jakości Towarów. Uprawnienia wynikające z gwarancji jakości udzielonej przez
Sprzedawcę mogą być przez Kupującego egzekwowane na podstawie Umowy, bez legitymowania się
jakimikolwiek innymi dokumentami gwarancji.
§15
UBEZPIECZENIE
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1. Sprzedawca własnym kosztem uzyska i będzie utrzymywał przez czas trwania Umowy kompletne
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej, obejmującą Umowę), rozszerzonej
o klauzule dodatkowe w zakresie obejmującym ryzyka powstania szkody związanej z realizacją Umowy.
2. Dodatkowo, w przypadku gdy Przedmiotem Umowy są surowce, Sprzedawca zobowiązany jest do
rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 o odpowiedzialność cywilną za produkt.
3. Posiadanie kompletnego ubezpieczenia OC, o którym mowa powyżej Sprzedawca potwierdzi pisemnym
oświadczeniem, w którym przedstawi okres oraz zakres ubezpieczenia zgodny z zakresem Umowy.
4. Zakres polisy i suma gwarancyjna ubezpieczenia określone zostaną szczegółowo w WSz.
5. Sprzedawca zobowiązany jest do każdorazowego informowania Kupującego o zdarzeniach powodujących
zmniejszenie sumy ubezpieczenia i o wysokości sumy ubezpieczenia pozostałej do wykorzystania.
6. Sprzedawca oświadcza, iż w przypadku wygaśnięcia polisy przed zakończeniem realizacji Przedmiotu
Umowy lub Zamówienia, polisa zostanie odnowiona na niezmienionych warunkach ochrony
ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Sprzedawca dostarczy Kupującemu kopię polisy potwierdzającej zakres
ochrony wymaganej przez Kupującego wraz z OWU lub certyfikat sporządzony przez zakład
ubezpieczeniowy, który wystawił tę polisę, wraz z OWU w ciągu trzech (3) dni roboczych od dnia odnowienia
polisy.
§16
ZACHOWANIE TAJEMNICY
1. Sprzedawca niniejszym wyraża zgodę na udostępnienie przez Kupującego kopii Umowy lub Zamówienia
wraz z Załącznikami brokerowi ubezpieczeniowemu i/lub ubezpieczycielowi na potrzeby realizacji praw i
obowiązków wynikających z umów ubezpieczeniowych zawartych przez Kupującego, jak również na
udostępnienie przez Kupującego kopii lub oryginałów w/w dokumentów lub informacji z nich wynikających
spółkom z Grupy Kapitałowej ORLEN.
2. Pozostałe zasady dotyczące zachowania tajemnicy zawarte są w Załączniku do Umowy pt. „Ochrona
Informacji”.
§17
KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA
1. Sprzedawca zobowiązuje się uzyskać uprzednią pisemną zgodę Kupującego na zamieszczenie firmy spółki,
znaku towarowego lub logo Kupującego na swojej stronie internetowej, liście kontrahentów, w broszurach,
reklamie oraz wszelkich innych materiałach reklamowych i marketingowych. W takim przypadku Sprzedawca
zobowiązuje się do przedłożenia do Kupującego, wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody, projektu materiałów,
w których takie dane miałyby zostać zamieszczone.
2. Sprzedawca zobowiązuje się również do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Kupującego na upublicznienie
jakichkolwiek informacji dotyczących Umowy lub Zamówienia, w tym przekazanie środkom masowego
przekazu takim jak prasa, radio, TV, Internet. W takim przypadku, Sprzedawca zobowiązuje się do
przedłożenia do Kupującego, wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody, treści informacji jaka miałaby zostać
upubliczniona.
3. Obowiązek uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej nie dotyczy:
a) przypadku posługiwania się przez Sprzedawcę uzyskanymi od Kupującego listami referencyjnymi,
jednakże brak obowiązku uzyskania zgody obejmuje tylko i wyłącznie uprawnienie Sprzedawcy do
złożenia listów referencyjnych wraz z ofertą składaną przez niego oznaczonemu indywidualnie
adresatowi,
b) przypadku wypełniania przez Sprzedawcę notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych
obowiązków wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa z zastrzeżeniem
uprzedniego poinformowania Kupującego co najmniej na 7 dni naprzód o tym fakcie i zakresie
informacji.
§18
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY UMOWNE
1. Sprzedawca zobowiązuje się zwolnić Kupującego z obowiązku jakiegokolwiek świadczenia na rzecz osób
trzecich z tytułu jakichkolwiek szkód na osobie, mieniu lub szkód dla środowiska naturalnego wyrządzonych
przez Towary lub w związku z ich użytkowaniem wskutek wad tkwiących w Towarach.
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2. W przypadku zwłoki w dostawie Towarów Kupujący będzie miał prawo naliczyć Sprzedawcy karę umowną
w wysokości 0,3% Wynagrodzenia za każdy z dziesięciu (10) pierwszych dni zwłoki. Za każdy następny dzień
zwłoki, licząc od jedenastego (11) dnia wysokość kary umownej wynosić będzie 0,5% Wynagrodzenia za
każdy dzień zwłoki.
3. W przypadku powierzenia osobie trzeciej realizacji Przedmiotu Umowy lub Zamówienia przez Sprzedawcę
bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego, Kupujący będzie miał prawo naliczyć Sprzedawcy karę umowną
w wysokości 20% Wynagrodzenia.
4. W wypadku, gdyby Sprzedawca nie wymienił wadliwych Towarów w terminie określonym w §14 ust. 6 WO lub
innym uzgodnionym przez Strony, Kupujący będzie miał prawo naliczyć Sprzedawcy karę umowną w
wysokości 0,3% Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.
5. W przypadku naruszenia przez Sprzedawcę zasad dotyczących zachowania poufności zawartych
w Załączniku do Umowy pt. „Ochrona Informacji”, Kupujący będzie miał prawo naliczyć Sprzedawcy karę
umowną w wysokości przewidzianej w WSz.
6. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę zobowiązań określonych w §17 WO,
Kupujący jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych
00/100) za każdy przypadek naruszenia.
7. W przypadku naruszenia przepisów i wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przepisów oraz regulacji
przeciwpożarowych, bezpieczeństwa procesowego, transportu i ochrony środowiska , Kupujący będzie miał
prawo naliczyć Sprzedawcy karę umowną za każdy udokumentowany ujawniony przypadek naruszenia
przepisów określoną w „Taryfikatorze kar pieniężnych”, zawartym w ”Wytycznych dla kierowców
wjeżdżających na teren chroniony ANWIL S.A.”
8. W przypadku odstąpienia od Umowy lub Zamówienia przez Kupującego z winy Sprzedawcy, Kupujący będzie
miał prawo naliczyć Sprzedawcy karę umowną w wysokości 20% Wynagrodzenia.
9. Kupujący jest uprawniony do dochodzenia od Sprzedawcy zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 8
także po wygaśnięciu Umowy lub Zamówienia spowodowanym złożeniem przez Kupującego oświadczenia o
odstąpieniu.
10. Kupujący ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
11. Sprzedawca nie może potrącić swoich wierzytelności wynikających z Umowy bez wcześniejszego ich uznania
przez Kupującego. Kupujący ma prawo do potrącenia przysługujących mu z Umowy wierzytelności, w tym
z tytułu nałożonych kar umownych, z wierzytelnościami Sprzedawcy także w przypadku, gdyby wierzytelność
przysługująca Kupującemu, przedstawiona do potrącenia, nie była jeszcze wymagalna lub zaskarżalna.
12. W celu uchylenia wątpliwości Strony potwierdzają, że Kupujący może dochodzić od Sprzedawcy zapłaty kar
umownych określonych w niniejszym paragrafie także w przypadku, gdy Kupujący nie poniósł szkody.
Sprzedawca oświadcza, że wysokość kar umownych zastrzeżonych w WO nie jest rażąco wygórowana.
13. Zapłata naliczonych kar umownych nastąpi na podstawie wystawionych not obciążeniowych
z siedmiodniowym terminem płatności liczonym od daty doręczenia noty Stronie.
14. W przypadku naruszenia przepisów Rozporządzenia REACH Sprzedawca dodatkowo zobowiązuje się do
naprawienia szkody poniesionej przez Kupującego w wyniku takiego naruszenia, a Kupujący ma prawo do:
a) zwrotu na koszt Sprzedawcy Towarów nie spełniających wymogów wynikających z postanowień
wymienionego Rozporządzenia REACH;
b) obciążenia Sprzedawcy obowiązkiem zwrotu wszystkich poniesionych przez Kupującego wydatków,
kosztów, grzywien, kar lub innych świadczeń pieniężnych nałożonych przez uprawnione organy, na skutek
naruszenia przez Sprzedawcę postanowień Rozporządzenia REACH;
c) żądania od Sprzedawcy naprawienia wszelkich innych szkód poniesionych przez Kupującego w związku
z niewypełnieniem przez Sprzedawcę postanowień Rozporządzenia REACH.
§ 19
ODSTĄPIENIE OD UMOWY LUB ZAMÓWIENIA
1. Odstąpienie przez Stronę od Umowy lub Zamówienia powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem
przyczyny odstąpienia. Z dniem, w którym oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub Zamówienia stanie się
skuteczne (dalej „Dzień Odstąpienia”) wygasają wynikające z Umowy lub Zamówienia prawa i zobowiązania
Stron za wyjątkiem praw i zobowiązań, co do których Umowa stanowi, że pozostają w mocy niezależnie od
odstąpienia od Umowy lub Zamówienia, oraz z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej:
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a) Sprzedawca niezwłocznie wstrzyma realizację Umowy lub Zamówienia;
b) Sprzedawca przekaże Kupującemu dokumenty powiązane ze zrealizowaną do Dnia Odstąpienia częścią
Przedmiotu Umowy lub Zamówienia;
c) z Dniem Odstąpienia Sprzedawca, w zakresie odpowiadającym zrealizowanej części Umowy lub
Zamówienia, przeniesie na Kupującego wszelkie prawa, które zgodnie z Umową przysługiwałyby
Kupującemu do tej części Przedmiotu Umowy lub Zamówienia w przypadku zakończenia realizacji Umowy
lub Zamówienia bez odstąpienia od niego, w szczególności prawo własności dostarczonych Towarów;
d) Sprzedawca udzieli gwarancji jakości na dostarczone Towary, na okres wskazany w §14 ust. 3 WO,
z odpowiednim zastosowaniem zasad określonych w §14 WO. Bieg okresu gwarancji rozpocznie się
w Dniu Odstąpienia chyba, że Strony w formie pisemnej uzgodnią inny dzień;
e) Kupujący zapłaci Sprzedawcy wyłącznie za dostarczone Towary przed Dniem Odstąpienia i objęte
okresem gwarancji, o której mowa w lit. d) powyżej.
2. Kupujący w ramach umownego prawa odstąpienia może odstąpić od Umowy lub Zamówienia w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej z następujących okoliczności:
a) Sprzedawca naruszył swoje istotne zobowiązania wynikające z Umowy lub Zamówienia, a działanie lub
zaniechanie po stronie Sprzedawcy nie zostało naprawione w terminie określonym w wezwaniu
Kupującego wysłanym Sprzedawcy;
b) gdy Sprzedawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy lub Zamówienia zgodnie z Umową lub Zamówieniem
i/lub wykonuje go w sposób wadliwy pomimo upływu wyznaczonego przez Kupującego terminu do zmiany
sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy lub Zamówienia;
c) Sprzedawca utracił zdolność do wykonania Przedmiotu Umowy lub Zamówienia;
d) Sprzedawca opóźnia się w realizacji Przedmiotu Umowy lub Zamówienia lub któregokolwiek z jego
etapów wyszczególnionych w Umowie lub Zamówieniu;
e) podjęto uchwałę o likwidacji Sprzedawcy;
f) wykonywanie całości lub części Umowy lub Zamówienia zostało powierzone przez Sprzedawcę osobie
trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, i pomimo wezwania Sprzedawcy przez Kupującego do
usunięcia naruszenia, Sprzedawca postąpił niezgodnie z żądaniem Kupującego;
g) Sprzedawca nie przestrzegał przepisów bhp i/lub ppoż. obowiązujących na terenie Kupującego i/lub
innych wewnętrznych regulacji obowiązujących na terenie Kupującego, do których przestrzegania
Sprzedawca był zobowiązany, a działanie lub zaniechanie po stronie Sprzedawcy nie zostało naprawione
w terminie uzgodnionym przez Strony.
3. Kupujący może odstąpić od Umowy lub Zamówienia wedle własnego wyboru w całości lub w tej części
Umowy lub Zamówienia, której przyczyna odstąpienia dotyczy.
4. Powyższe umowne uprawnienie Kupującego do odstąpienia od Umowy lub Zamówienia przysługuje
Kupującemu w terminie do czterdziestego piątego (45) dnia od dnia, w którym Sprzedawca powinien
zakończyć realizację Przedmiotu Umowy lub Zamówienia zgodnie z postanowieniami Umowy lub
Zamówienia, lecz nie później niż w terminie trzech (3) miesięcy od dnia, w którym Kupujący dowiedział się
o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.
§ 20
ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem dwumiesięcznego okresu
wypowiedzenia bądź w każdym czasie na mocy porozumienia Stron.
2. W razie wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wskazanych w § 19 ust. 2 WO, Kupujący może
rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
3. Zamówienia, których termin realizacji przypada na okres po upływie okresu wypowiedzenia albo po dacie
rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, zostaną zrealizowane i wykonane na zasadach
określonych w Umowie lub Zamówieniach, chyba że Strony co innego postanowią na piśmie.
§ 21
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca oświadcza, że:
a) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację swoich zobowiązań
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wynikających z Umowy lub Zamówień;
b) ma niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania Przedmiotu Umowy lub Zamówień.
2. Kupujący oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację swoich
zobowiązań wynikających z Umowy lub Zamówień.
3. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania na piśmie o zaistniałych
przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania Umowy lub Zamówień.
4. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
5. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i innych aktów
powszechnie obowiązującego prawa.
6. Zmiany i uzupełnienia Umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, chyba
że Umowa stanowi inaczej.
7. Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji Umowy rozstrzygane będą w pierwszej kolejności na drodze
rokowań mających doprowadzić do zawarcia ugody, a następnie, gdyby to okazało się niemożliwe w terminie
45 dni od zaistnienia sporu– przed sądem powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Kupującego.
8. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o zmianie adresu, numerów telefonów i faksów.
W przypadku nie wywiązania się jednej ze Stron z tego obowiązku, korespondencja wysłana na adres podany
w WSz uważana będzie za dostarczoną.
9. Wszelkie powiadomienia dokonywane będą w formie i na adresy wskazane w WSz, chyba że Umowa stanowi
inaczej.
10. W celu uchylenia wątpliwości Strony postanawiają, że jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się
nieważne lub będzie obarczone inną wadą prawną, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia
Umowy. W odniesieniu do postanowień dotkniętych nieważnością lub takich, które okażą się niewykonalne
Strony wynegocjują w dobrej wierze, w miarę możliwości, alternatywne postanowienia, które będą ważne i
wykonalne oraz będą odzwierciedlać pierwotne intencje Stron z Umowy.
11. Umowa rozwiązuje i zastępuje wszelkie inne dotychczasowe pisemne lub ustne ustalenia Stron,
porozumienia, uzgodnienia i umowy w zakresie objętym jej treścią.
12. Określone w Umowie warunki sprzedaży Towarów dotyczą również sprzedaży dokonywanej na rzecz
wszystkich Spółek Grupy Kapitałowej ORLEN, przy czym Spółki Grupy Kapitałowej ORLEN podpiszą
z Sprzedawcą odrębną Umowę. Kupujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania
zaciągnięte przez Spółki Grupy Kapitałowej ORLEN powstałe w związku z wykonywaniem Umowy.
13. Rozwiązanie Umowy przez jedną ze Spółek Grupy Kapitałowej ORLEN lub Sprzedawcę powoduje skutek
tylko pomiędzy tą Spółką Grupy Kapitałowej ORLEN a Sprzedawcą.
14. Umowa sporządzona została w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze
Stron.
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