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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY (OWSiD)
ALL SEASONS TRADE LTD., ALL SEASONS POLSKA SP. Z O. O.,
ALEKS FL SP. Z O. O. (wcześniej ALEKS FRUIT SP. Z O.O.), EKO TRADING SP. Z O. O.,
ALL SEASONS DEUTSCHLAND GmbH
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2009 ROKU (wraz z późniejszymi zmianami)
I.

Postanowienia ogólne

1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i dostawy (zwane dalej OWSiD) mają zastosowanie do
wszelkich umów zawartych między podmiotem wymienionym w punkcie I.2.A. OWSiD z jednej
strony a Klientem (zwanym dalej Nabywcą) z drugiej strony, których przedmiotem jest sprzedaż i
dostawa towarów oferowanych przez podmiot o jakim mowa w punkcie I.2.A niniejszych OWSiD.
2. Definicje:
Ilekroć w niniejszych OWSiD są stosowane terminy wskazane poniżej, mają one następujące
znaczenie:
A. SPRZEDAWCA – oznacza jedną ze spółek:
- All Seasons Trade Ltd. z siedzibą w Londynie, Unit 2, 217 Long Lane, London, SE1 4PR,
United Kingdom, VAT: GB 943 1393 26, Register no.: 06757694;
- All Seasons Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi (90-562) przy ul. Łąkowej 7 A, NIP 118-1976-388, REGON: 141622258, KRS: 0000317543;
- Aleks FL Sp. z o. o. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim (87- 700) przy ul. Przemysłowej 8,
NIP: 891-000-23-71, REGON 005874117, KRS: 0000110797;
- EKO Trading Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi (90-562) przy ul. Łąkowej 7 A oraz filią z siedzibą
w Aleksandrowie Kujawskim (87- 700) przy ul. Przemysłowej 8, NIP: PL 7272654096, REGON
10055848, KRS 0000238500;
- All Seasons Deutschland GmbH z siedzibą w (39116) Magdeburgu, Hansapark 5,Niemcy,
VAT: DE 815432481
Doprecyzowanie, która ze spółek wymienionych w punkcie I.2.A niniejszych OWSiD jest
stroną umowy następuje w pisemnym zamówieniu i/lub pisemnym potwierdzeniu zawarcia
transakcji, stanowiącym podstawę do jej zawarcia;
B. DOSTAWCA – oznacza jedną ze spółek wymienioną w punkcie I.2.A niniejszych OWSiD;
Doprecyzowanie, która ze spółek wymienionych w punkcie I.2.A niniejszych OWSiD jest
stroną umowy następuje w pisemnym zamówieniu i/lub pisemnym potwierdzeniu zawarcia
transakcji, stanowiącym podstawę do jej zawarcia;
C. NABYWCA – oznacza osobę fizyczną, w tym będąca przedsiębiorcą w rozumieniu art.
43 1 Kodeksu cywilnego (Dz.U 1964.16.93 z późn. zm.), osobę prawną, w tym spółkę
kapitałową w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. 2000.94.1037 z późn.zm.), a
także spółkę osobową w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. 2000.94.1037 z
późn. zm.), jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, w tym będąca
przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 1 Kodeksu cywilnego (Dz.U 1964.16.93 z późn. zm.),
która zawiera umowę sprzedaży/dostawy ze SPRZEDAWCĄ;
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D. STRONY – oznacza SPRZEDAWCĘ oraz Nabywcę, będące stronami umowy, odpowiednio
razem lub osobno;
E. NATYCHMIASTOWY TERMIN DOSTAWY – termin 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania
zamówienia przez SPRZEDAWCĘ;
F. DOSTAWA NIEZWŁOCZNA – dostawa realizowana w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych
od otrzymania zamówienia przez SPRZEDAWCĘ;
Jako pierwszy dzień terminów wskazanych w punktach E i F rozumie się dzień następujący po
dniu otrzymania zamówienia przez SPRZEDAWCĘ;
G. DZIEŃ ROBOCZY – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem ustawowych i
zwyczajowych dni wolnych od pracy w miejscu załadunku i nadania towaru;
H. SIŁA WYŻSZA – wszystkie zdarzenia, jakich nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy
ani też im zapobiec i na które żadna ze stron nie ma wpływu. W szczególności za siłę wyższą
uważane są następujące zdarzenia: wojna, zamieszki wewnętrzne, powódź, niski stan wód,
oblodzenie, opóźnienie lub utrata zbiorów, pożar oraz inne klęski żywiołowe, ograniczenia
lub zarządzenia rządowe albo inne akty władzy i administracji państwowej, strajki
powszechne i branżowe;
I. ODSETKI MAKSYMALNE – odsetki w wysokości czterokrotności wysokości stopy procentowej
kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym;
J. FORMA PISEMNA – oznacza formę pisemną w rozumieniu art. 78 § 1 kodeksu cywilnego,
chyba że niniejsze OWSiD stanowią inaczej. Formę pisemną uznaje się za zachowaną także w
przypadku złożenia oświadczenia przez Strony przy użyciu telefaxu lub poczty elektronicznej;
K. OKRES DOSTAWY – okres od dnia załadunku towaru do dnia dostarczenia go do miejsca
wskazanego przez Nabywcę;
W razie sprzeczności niniejszych OWSiD z ogólnymi warunkami umów stosowanymi przez
Nabywców do zawartej między SPRZEDAWCĄ umowy z Nabywcą zastosowanie mają niniejsze
OWSiD, co Nabywca przyjmuje do wiadomości i na co wyraża zgodę.
SPRZEDAWCA nie przyjmuje i nie wyraża zgody na stosowanie w zawieranych z nim umowach
żadnych innych warunków sprzedaży i dostawy niż niniejsze OWSiD, w tym ogólnych warunków
sprzedaży i dostawy stosowanych przez Nabywcę.
Niniejsze OWSiD podane są do wiadomości i akceptacji Nabywcy najpóźniej przy składaniu przez
niego
zamówienia,
a
ponadto
dostępne
są
na
następujących
stronach
internetowych:
www.allseasonstrade.eu, www.allseasons.pl, www.ekotrading.com, www.aleks.org.pl, www.allseasonsdeutschland.de
Jeżeli Nabywca pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze SPRZEDAWCĄ, przyjęcie przez
Nabywcę OWSiD przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich
pozostałych zamówień, umów sprzedaży i dostawy, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania
ich stosowania. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest jednoznaczne z zapoznaniem się przez
niego z niniejszymi OWSiD.
Wzajemne ustalenia stron w zakresie nieuregulowanym niniejszymi OWSiD lub zawierające
odmienne postanowienia niż OWSiD stają się wiążące wyłącznie pod warunkiem ich pisemnego
potwierdzenia przez SPRZEDAWCĘ.
W przypadku różnic lub sprzeczności w różnych wersjach językowych niniejszych OWSiD za
wiążące uznaje się postanowienia polskiej wersji językowej.
Wszelkie spory wynikające z wykonania umów sprzedaży/dostawy zawartych na podstawie
niniejszych OWSiD podlegają rozstrzygnięciu wyłącznie przez polskie sądy powszechne.
Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży/dostawy zawartej na
podstawie niniejszych OWSiD jest prawo polskie.

Data zatwierdzenia
12.07.2013

dane zatwierdzającego:
Adam F. Stross

Podpis elektroniczny zatwierdzającego
Ten dokument został podpisany cyfrowo i jest do
zweryfikowania na stronie www.webnotarius.pl

Wersja
1.07a

II.

Sygnatura edytora
AFS

Data publikacji
12.07.2013

Sygnatury zatwierdzających
AFS, SP, GN, AG

Strona
3

Zawarcie umowy

1. Zawarcie umowy sprzedaży/dostawy, następuje na podstawie zamówienia pisemnego złożonego
SPRZEDAWCY przez Nabywcę, które - dla skutecznego zawarcia umowy - wymaga potwierdzenia
przez SPRZEDAWCĘ. Wzór pisemnego zamówienia stanowi załącznik do niniejszych OWSiD. W
wyjątkowych wypadkach zawarcie umowy następuje na podstawie zamówienia złożonego
SPRZEDAWCY przez Nabywcę telefonicznie, które dla skutecznego zawarcia umowy wymaga
potwierdzenia przez SPRZEDAWCĘ. Rozmowy telefoniczne ze SPRZEDAWCĄ są nagrywane, na co
Nabywca wyraża zgodę.
2. Wszelkie oświadczenia Stron składane przed złożeniem zamówienia przez Nabywcę i jego
przyjęciem przez SPRZEDAWCĘ , uważane są za zaproszenie do zawarcia umowy i nie wywierają
skutku prawnego dopóki nie zostaną przyjęte w sposób określony w II części niniejszych OWSiD.
3. Pisemne zamówienie może być złożone bezpośrednio w siedzibie SPRZEDAWCY, drogą
elektroniczną (e-mail), pocztą lub faxem.
4. Przyjęcie zamówienia, przez SPRZEDAWCĘ będzie każdorazowo przez niego potwierdzane drogą
elektroniczną w formie wiadomości e – mail (potwierdzenie zamówienia).
5. SPRZEDAWCA zastrzega, iż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia, ma
prawo odmówić jego przyjęcia. Brak potwierdzenia zamówienia w tym terminie, równoznaczny
jest z odmową przyjęcia zamówienia.
6. W terminie o jakim mowa w punkcie II.5 niniejszych OWSiD Nabywca może odwołać
zamówienie, pod warunkiem, iż SPRZEDAWCA nie poniósł już kosztów związanych z realizacją
zamówienia. Odwołanie zamówienia przez Nabywcę wymaga – pod rygorem nieważności –
formy pisemnej. W przypadku nie przyjęcia zamówienia bądź jego skutecznego cofnięcia przez
Nabywcę, umowa nie zostaje zawarta.
7. Poza uregulowaniami zawartymi w OWSiD, SPRZEDAWCA dopuszcza możliwość zawierania
indywidualnych umów i zastrzega sobie prawo do przyjmowania zamówień w części oraz do ich
odrzucenia bez podawania przyczyny.
III.

Ilość i jakość towarów

1. SPRZEDAWCA dostarcza towary w jakości handlowej ogólnie przyjętej w stosunkach danego
rodzaju, zgodne ze specyfikacją przedstawioną każdorazowo w zamówieniu i wskazaną w
potwierdzeniu zamówienia i/lub pisemnym potwierdzeniu zawarcia transakcji.
2. SPRZEDAWCA udziela gwarancji na sprzedawane i dostarczane przez siebie towary wyłącznie w
przypadku wyraźnej pisemnej deklaracji złożonej przez SPRZEDAWCĘ potwierdzającej udzielenie
takiej gwarancji.
3. Jeżeli sprzedaż lub dostawa towarów poprzedzona będzie dostarczeniem przez SPRZEDAWCĘ ich
próbek, SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo odstępstwa sprzedanego lub dostarczonego towaru
od uprzednio przedstawionej próbki w granicach określonych w zamówieniu i jego
potwierdzeniu. Odstępstwo o jakim mowa w zdaniu poprzedzającym dotyczy w szczególności
parametrów składu chemicznego towarów.
4. SPRZEDAWCA ustala ilość towaru ze skutkiem wiążącym dla obu stron, przy użyciu metod
powszechnie stosowanych przez SPRZEDAWCĘ do tego celu. Po uprzednim uzgodnieniu ze
SPRZEDAWCĄ, Nabywca może uczestniczyć w procedurze ustalania ilości towarów. Wykaz metod
stosowanych przez SPRZEDAWCĘ przy ustalaniu ilości towarów opublikowany jest na
następujących stronach internetowych:
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www.allseasonstrade.eu, www.allseasons.pl, www.ekotrading.com, www.aleks.org.pl, www.allseasonsdeutschland.de
W przypadku kwestionowania ilości towarów przez Nabywcę jest on zobowiązany niezwłocznie,
nie później jednak niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych od odebrania towarów zgłosić w
formie pisemnej reklamację SPRZEDAWCY oraz przedstawić stosowne dokumenty
potwierdzające odstępstwa ilościowe pod rygorem utraty uprawnień z tytułu odpowiedzialności
SPRZEDAWCY za odstępstwa ilościowe.
5. Pobieranie próbek przez SPRZEDAWCĘ celem zbadania jakości towarów odbywa się na żądanie i
koszt Nabywcy, wyłącznie w miejscu załadunku towaru. Pobierania próbek dokonuje osoba
posiadająca stosowne kwalifikacje. Nabywca jest zobowiązany powiadomić SPRZEDAWCĘ o
żądaniu pobrania próbek w pisemnym zamówieniu stanowiącym podstawę zawarcia umowy.
W przypadku kwestionowania jakości towarów przez Nabywcę SPRZEDAWCA jest uprawniony do
zlecenia pobrania próbek tych towarów i ich zbadania przez niezależnego eksperta,
posiadającego stosowne kwalifikacje. Wszelkie koszty wynikające z badania próbek o jakim
mowa w zdaniu poprzedzającym, w szczególności wynagrodzenie niezależnego eksperta, czas
przestoju środków transportu, w których przewożone są badane towary pokrywa Nabywca.
Koszty wynikające z przestoju środków transportu, w których przewożone są badane towary są
ustalane zgodnie z cennikiem opublikowanym na stronach internetowych:
www.allseasonstrade.eu, www.allseasons.pl, www.ekotrading.com, www.aleks.org.pl, www.allseasonsdeutschland.de
Opinia niezależnego eksperta jest dla stron wiążąca.
6. Zakwestionowanie ilościowe i/lub jakościowe towaru nie uprawnia Kupującego do wstrzymania
płatności za zrealizowane dostawy.
IV.

Dostawa

1. Dostawa towarów przez SPRZEDAWCĘ będzie realizowana w uzgodnionym między stronami
terminach. W przypadku gdy dostawa rozłożona jest na kilka miesięcy będzie ona realizowana
zgodnie z harmonogramem określonym w potwierdzeniu zamówienia i/lub pisemnym
potwierdzeniu zawarcia transakcji.
2. SPRZEDAWCA będzie uprawniony do realizacji dostaw częściowych.
3. Dostawy będą realizowane w ramach bieżących możliwości SPRZEDAWCY.
4. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo odstępstwa od zamówienia w zakresie ilościowym, na
poziomie plus/minus 5 % z czego wskazane 5 % będzie płatne zgodnie z ceną umowną.
5. Niedotrzymanie terminu dostawy przez SPRZEDAWCĘ uprawnia Nabywcę do dochodzenia
przysługujących mu ustawowo praw jedynie wówczas, gdy SPRZEDAWCA pomimo przyjętego w
zamówieniu i jego potwierdzeniu terminu dostawy lub uzgodnionego z Nabywcą dodatkowego
terminu nadal – mimo pisemnego, pod rygorem nieważności, wezwania – nie zrealizuje dostawy.
6. Z zastrzeżeniem punktu IV.14 niniejszych OWSiD termin dostawy ulega przedłużeniu o czas
trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od stron, tj. np. nieterminowa
dostawa przez dostawców SPRZEDAWCY, zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywalne zakłócenia w
pracy SPRZEDAWCY, np. brak prądu, opóźnienia transportowe i celne, szkody transportowe, a w
tym blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedobory
energii elektrycznej, niedobory materiałowe i surowcowe itp. Niedotrzymanie terminu dostawy
przez SPRZEDAWCĘ z w/w przyczyn powoduje, iż Nabywcy nie przysługują żadne roszczenia o
Data zatwierdzenia
12.07.2013

dane zatwierdzającego:
Adam F. Stross

Podpis elektroniczny zatwierdzającego
Ten dokument został podpisany cyfrowo i jest do
zweryfikowania na stronie www.webnotarius.pl

Wersja
1.07a

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

V.

Sygnatura edytora
AFS

Data publikacji
12.07.2013

Sygnatury zatwierdzających
AFS, SP, GN, AG

Strona
5

naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania realizacji
zamówienia.
Dostawa do osób trzecich, wskazanych w zamówieniu i/lub pisemnym potwierdzeniu zawarcia
transakcji przez Nabywcę, realizowana będzie jedynie pod warunkiem, że Nabywca w
zamówieniu wyrazi zgodę na wydanie towaru osobie trzeciej wskazanej w zamówieniu.
W przypadku dostarczania środków transportu przez SPRZEDAWCĘ, Nabywca jest zobowiązany
do udzielenia SPRZEDAWCY instrukcji przewozu nie później niż na 5 (pięć) dni roboczych przed
planowanym terminem rozpoczęcia dostawy.
W przypadku nie udzielenia przez Nabywcę instrukcji przewozu w terminie o jakim mowa w
punkcie IV.8 niniejszych OWSiD, SPRZEDAWCA będzie uprawniony do:
a) Żądania spełnienia świadczenia i odszkodowania za opóźnienie w jego spełnieniu;
b) Odstąpienia od umowy lub jej jeszcze niewykonanej części bez wyznaczania terminu
dodatkowego i żądania naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania przez
Nabywcę.
W przypadku dostarczania środków transportu przez Nabywcę, SPRZEDAWCA będzie uprawniony
do wydania towarów w każdym czasie w ramach okresu dostawy. Wezwanie do odbioru musi
zostać wydane najpóźniej 5 (pięć) dni roboczych przed datą planowanego nadania.
SPRZEDAWCA jest uprawniony do przesunięcia terminu dostawy o taką ilość dni roboczych o jaką
Nabywca opóźnił się w udzieleniu instrukcji przewozu.
Towary przeznaczone dla Nabywcy, które nie zostały przez niego odebrane będą przechowywane
na jego koszt i ryzyko w obiektach SPRZEDAWCY lub podmiotach współpracujących ze
SPRZEDAWCĄ.
Odszkodowanie, o jakim mowa w punkcie IV.9 a i b obejmuje straty jakie poniósł SPRZEDAWCA
oraz korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby umowa została wykonana w całości.
W przypadku gdy zdarzenia siły wyższej trwają co najmniej 1 (jeden) miesiąc, SPRZEDAWCA jest
uprawniony do:
a) Odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym bez odszkodowania;
b) Wydłużenia uzgodnionego terminu dostawy o czas niemożności świadczenia oraz o czas
niezbędny do wprowadzenia zmian w wykonaniu umowy, stanowiących konsekwencję
zdarzeń siły wyższej, maksymalnie do 1 (jednego) miesiąca (okres opóźnienia). W okresie
opóźnienia SPRZEDAWCA będzie uprawniony, lecz nie zobowiązany do dostarczenia towarów
odpowiadających umowie albo zastąpienia ich towarami pochodzącymi od osób trzecich o
tej samej jakości i wartości. Po upływie okresu opóźnienia każda ze stron jest uprawniona do
żądania rozwiązania umowy bez odszkodowania.
SPRZEDAWCA poinformuje Nabywcę o czasie trwania okresu opóźnienia.
W przypadku przestoju środków transportu z powodu okoliczności zawinionych przez Nabywcę
jest on (Nabywca) zobowiązany do uiszczenia na rzecz SPRZEDAWCY odszkodowania za każdy
dzień przestoju. Wysokość odszkodowania za każdy dzień przestoju określona jest w cenniku
opublikowanym na stronach internetowych:
www.allseasonstrade.eu, www.allseasons.pl, www.ekotrading.com, www.aleks.org.pl, www.allseasonsdeutschland.de
Załadunek i pakowanie

1. SPRZEDAWCA jest uprawniony do wyboru trasy dostawy towarów i środka transportu.
2. Dokonując wyboru trasy dostawy i środka transportu SPRZEDAWCA zobowiązuje się wziąć pod
uwagę rozsądny interes Nabywcy i rozważyć trasę dostawy i środki transportu generujące
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możliwie najniższe koszty i najkrótszy czas dostawy. SPRZEDAWCA nie gwarantuje jednak wyboru
trasy dostawy i środków transportu generujących możliwie najniższe koszty i najkrótszy czas
dostawy.
Załadunek towarów na środki transportu SPRZEDAWCY bądź środki transportu dostarczone przez
Nabywcę odbywał się będzie w godzinach określonych na stronach internetowych:
www.allseasonstrade.eu, www.allseasons.pl, www.ekotrading.com, www.aleks.org.pl, www.allseasonsdeutschland.de
Wszelkie koszty powstałe w wyniku opóźnień w załadunku, za które SPRZEDAWCA nie ponosi
odpowiedzialności ponosił będzie Nabywca.
Załadunek towarów na środki transportu SPRZEDAWCY bądź środki transportu dostarczone przez
Nabywcę odbywał się będzie w terminie wskazanym w zamówieniu i w jego potwierdzeniu, z tym
zastrzeżeniem, że SPRZEDAWCA ma prawo przesunięcia terminu wskazanego w zamówieniu o
okres nie dłuższy niż 48 godzin.
W przypadku środków transportu dostarczanych przez Nabywcę jest on zobowiązany do ich
dostarczenia nie później niż 1 (jeden) dzień przed wskazanym w zamówieniu i jego potwierdzeniu
terminem załadunku. W przypadku uchybienia przez Nabywcę terminowi dostarczenia środków
transportu, o jakim mowa w zdaniu poprzedzającym SPRZEDAWCA nie jest związany terminem
załadunku i dostawy określonym w zamówieniu.
W przypadku dostarczenia środków transportu przez Nabywcę bez odpowiedniej ekipy
załadunkowej SPRZEDAWCA dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia profesjonalnej obsługi,
zaś powstałe z tego tytułu koszty zostaną w całości pokryte przez Nabywcę.
W przypadku gdy środki transportu dostarczane są przez Nabywcę, zobowiązuje się on do
dostarczenia wyłącznie środków transportu spełniających przez okres załadunku, transportu i
rozładunku wszelkie wymogi ustawowe bądź wynikające z przepisów prawa międzynarodowego,
a także zawarte w aktach prawnych niższej rangi niż ustawa. SPRZEDAWCA jest uprawniony do
odmowy dokonania załadunku na środek transportu uznany za nieodpowiedni oraz odmowy
realizacji dostawy z wykorzystaniem takich środków transportu.
W przypadku odbioru towaru przez osoby trzecie (w szczególności przez spedytora lub
przewoźnika) działając w imieniu i na rzecz Nabywcy listy przewozowe wystawione na okaziciela
lub indosowane in blanco będą okazane na każdorazowe żądanie SPRZEDAWCY.
W przypadku przewozów kolejowych SPRZEDAWCA jest uprawniony do nadania ładunku na
podany w zamówieniu przez Nabywcę adres dostawy po uprzednim zawiadomieniu Nabywcy.
W przypadku przewozów drogą morską SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za
niedostępność jednostki zakontraktowanej do przewozu, jeżeli niedostępność ta nie wynika z
winy SPRZEDAWCY, zaś podyktowana jest działaniem lub zaniechaniem armatora.
W czasie transportu towarów ryzyko przypadkowego zniszczenia lub utraty dostarczonego
towaru spoczywa na Nabywcy o ile transport realizowany jest przy wykorzystaniu środków
transportu pochodzących od Nabywcy.
Odpowiedzialność SPRZEDAWCY wynikająca z niewłaściwego pakowania lub załadunku jest
wyłączona z chwilą przejęcia towarów przez Nabywcę.
Wykonanie umowy

1. SPRZEDAWCA przy wykonywaniu umowy zobowiązuje się do zachowania należytej staranności
ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju.
2. Dostawy towarów przez SPRZEDAWCĘ realizowane są w oparciu o postanowienia Konwencji o
umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) sporządzonej w Genewie 19
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maja 1956 roku. Transporty kolejowe realizowane są zgodnie z przepisami ujednoliconymi o
Umowie Międzynarodowego Przewozu Towarów Kolejami (CIM) - (Załącznik B do Konwencji o
międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) z dnia 9 maja 1980 r.) Warunki dostawy
wynikające z danej umowy realizowane są zgodnie z zasadami INCOTERMS 2010.
3. Podmiot o jakim mowa w punkcie I. 2. A niniejszych OWSiD będący stroną umowy będzie
uprawniony do dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z umowy na inny podmiot o
jakim mowa w punkcie I.2.A niniejszych OWSiD
4. Podmiot o jakim mowa w punkcie I.2.A niniejszych OWSiD jest uprawniony do odmowy
wykonania umowy w następujących przypadkach:
a) Nabywca pozostaje w opóźnieniu z przyjęciem dostawy lub płatnością wynikającą z tej
umowy lub jakiejkolwiek innej umowy zawartej z innym podmiotem o jakim mowa w
punkcie I.2.A. niniejszych OWSiD
b) Przedsiębiorstwo Nabywcy zostanie zlikwidowane lub przeniesione na rzecz podmiotu
konkurencyjnego ze SPRZEDAWCĄ;
c) Limit kredytowy w ubezpieczeniu kredytu SPRZEDAWCY na dostawę towarów zostanie
przekroczony.
W takich przypadkach SPRZEDAWCA będzie także uprawniony do żądania zaliczki od Nabywcy.
Nabywca jest zobowiązany do uiszczenia zaliczki w terminie 3 (trzech) dni roboczych od
zgłoszonego przez SPRZEDAWCĘ żądania. Po bezskutecznym upływie terminu, SPRZEDAWCA
będzie mógł wypowiedzieć umowę lub jej jeszcze niewykonaną część bez ponoszenia
jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.
VII.

Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

1. Towar dostarczony Nabywcy pozostaje własnością SPRZEDAWCY do momentu uiszczenia przez
Nabywcę umówionej ceny w całości oraz wszystkich kosztów związanych ze sprzedażą.
2. W przypadku poważnego naruszenia warunków umowy przez Nabywcę lub przy znacznym
pogorszeniu się jego sytuacji majątkowej Nabywca jest zobowiązany – z zastrzeżeniem punktu
VIII.13 - na żądanie SPRZEDAWCY do natychmiastowego zwrotu na swój koszt do miejsca wysyłki
towaru lub innego miejsca wskazanego przez SPRZEDAWCĘ, całego, znajdującego się w
posiadaniu Nabywcy towaru bez wyznaczania terminu dodatkowego.
3. Niezależnie od obowiązku zwrotu towaru o jakim mowa w punkcie VII. 2 niniejszych OWSiD
Nabywca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich poniesionych przez SPRZEDAWCĘ kosztów
związanych ze sprzedażą i późniejszym zwrotem tego towaru.
4. Nabywca jest zobowiązany do zabezpieczenia przed zniszczeniem i uszkodzeniem towaru, a w
szczególności ubezpieczeniem go na koszt własny na wypadek pożaru, zalania, zamarznięcia oraz
szkód wywołanych w wyniku kradzieży na sumę odpowiadającą wartości nowego towaru. W
razie konieczności przeprowadzenia przeglądu oraz konserwacji Nabywca zobowiązany jest do
terminowego wypełnienia tego obowiązku na własny koszt.
5. Przekształcenie tudzież przerobienie towaru pozostającego własnością SPRZEDAWCY do czasu
przeniesienia własności na Nabywcę może nastąpić wyłącznie za zgodą SPRZEDAWCY.
Przekształcenie lub przerobienie towaru przez Nabywcę nie może skutkować powstaniem po
stronie SPRZEDAWCY jakichkolwiek zobowiązań. W przypadku powstania zobowiązań
związanych z przekształceniem lub przerobieniem towaru obciążają one wyłącznie Nabywcę.
6. Przy łączeniu, wymieszaniu względnie przerobieniu z innymi rzeczami towaru pozostającego
własnością SPRZEDAWCY przysługuje SPRZEDAWCY powstały w ten sposób udział
współwłasności nowej rzeczy.
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7. Udział SPRZEDAWCY we współwłasności nowej rzeczy oznacza się według stosunku wartości
rzeczy stanowiącej jego własność do wartości pozostałych rzeczy. Dotyczy to także zużycia
towaru pozostającego własnością SPRZEDAWCY w celach produkcyjnych.
8. W chwili uzyskania przez Nabywcę własności nowej rzeczy o jakiej mowa w punkcie VII.6 i VII.7
niniejszych OWSiD, przyznaje on SPRZEDAWCY prawo współwłasności do niej. Udział
SPRZEDAWCY we współwłasności nowej rzeczy oznacza się według stosunku wartości rzeczy
stanowiącej własność SPRZEDAWCY do wartości rzeczy nowej.
9. Nabywca jest zobowiązany do zabezpieczenia nowej rzeczy przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem.
10. Nabywcy, aż do odwołania, przysługuje prawo odsprzedaży znajdującego się w jego posiadaniu
lub współposiadaniu towaru, jednakże nie jego zastawienie czy też przewłaszczenie na
zabezpieczenie. W przypadku odsprzedaży towarów, Nabywca jest zobowiązany każdorazowo
powiadomić o tym SPRZEDAWCĘ w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zobowiązanie
Nabywcy, o jakim mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy sytuacji, gdy odsprzedaż towarów
przez Nabywcę osobie trzeciej nastąpiła po całkowitym uregulowaniu należności na rzecz
SPRZEDAWCY.
11. W wypadku odsprzedaży towaru pozostającego w posiadaniu Nabywcy, kwota zapłaty
przechodzi w pełnej wysokości na SPRZEDAWCĘ do momentu spłaty wszystkich roszczeń
wynikłych z dostaw towarów.
12. W przypadku odsprzedaży przez Nabywcę towarów, w skład których wchodzą towary sprzedane
Nabywcy przez SPRZEDAWCĘ, Nabywca przenosi na SPRZEDAWCĘ, celem zabezpieczenia,
roszczenia na kwotę należną Nabywcy od jego kontrahenta tytułem odsprzedaży towarów w
kwocie proporcjonalnej do udziału SPRZEDAWCY we własności towaru.
13. Niezalenie od postanowień punktu VII.12 Nabywca przenosi na SPRZEDAWCĘ również roszczenia
wobec ubezpieczyciela towarów w przypadku jego utraty lub zniszczenia.
14. SPRZEDAWCA upoważnia Nabywcę do przyjęcia świadczeń wynikających z roszczeń o jakich
mowa w punkcie VII.12 i VII.13 niniejszych OWSiD przeniesionych na SPRZEDAWCĘ w imieniu
własnym i na rzecz SPRZEDAWCY. Upoważnienie do przyjęcia świadczeń może zostać w każdym
czasie odwołane.
15. W przypadku odsprzedaży towarów Nabywca jest zobowiązany do niezwłocznego
poinformowania swojego kontrahenta o przysługującej SPRZEDAWCY własności tych towarów.
16. Punkt VII.15 niniejszych OWSiD ma zastosowanie również w przypadku połączenia towarów z
towarami należącymi do osoby trzeciej.
17. W przypadku wypowiedzenia przez SPRZEDAWCĘ umowy z powodu naruszenia przez Nabywcę
jej postanowień, w szczególności w przypadku opóźnień w zapłacie przez Nabywcę wynoszących
co najmniej 7 (siedem) dni od dnia upływu terminu płatności, SPRZEDAWCA będzie uprawniony –
z zastrzeżeniem punktu VIII.6 niniejszych OWSiD - do żądania zwrotu towarów stanowiących jego
własność i będących przedmiotem umowy stron.
VIII.

Warunki płatności

1. Zapłata za towar stanowiący przedmiot sprzedaży lub dostawy następuje bez potrąceń w
terminie i na warunkach indywidualnie ustalonych z Nabywcą; w szczególności Strony mogą
ustalić, że zapłata nastąpi po dostawie towarów do miejsca wskazanego przez Nabywcę w
zamówieniu i/lub pisemnym potwierdzeniu zawarcia transakcji, ale przed jego rozładunkiem.
2. W przypadku braku indywidualnych ustaleń z Nabywcą w przedmiocie warunków płatności, o
jakich mowa w punkcie VIII. 1 niniejszych OWSiD Nabywca jest zobowiązany do dokonania
przedpłaty w wysokości 100% ceny towarów stanowiących przedmiot umowy w terminie 7
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(siedmiu) dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez SPRZEDAWCĘ i/lub
pisemnego potwierdzenia zawarcia transakcji, nie później jednak niż przed upływem 24
(dwudziestu czterech) godzin przed planowaną datą dostawy towarów.
Wszelkie ustalone między stronami ceny towarów i usług podane są w wartościach netto, nie
zawierających podatków, opłat za energię jak i innych opłat, które wraz z ceną netto będą
obciążać Nabywcę.
SPRZEDAWCA wystawia faktury VAT po zrealizowaniu dostawy. Faktury VAT są każdorazowo
doręczane Nabywcy drogą elektroniczną w formie wiadomości e – mail w terminie 7 (siedmiu)
dni od dnia zrealizowania dostawy oraz drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru.
Datą wykonania świadczenia przez Nabywcę jest data wpływu należności na rachunek bankowy
SPRZEDAWCY.
W przypadku opóźnienia w płatnościach ze strony Nabywcy – niezależnie od postanowień
punktu VII.17 niniejszych OWSiD - , SPRZEDAWCA ma prawo naliczyć odsetki za opóźnienie w
wysokości odsetek maksymalnych. Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po
dniu, w którym upłynął termin płatności.
Nabywcy nie przysługuje skuteczne wobec SPRZEDAWCY prawo złożenia oświadczenia o
potrąceniu.
Gwarancje bankowe, hipoteki, weksle, przyjmowane są wyłącznie w celach zabezpieczenia
roszczeń, po uprzednim uzgodnieniu ze SPRZEDAWCĄ.
W przypadku gdy strony uzgodniły jako formę zabezpieczenia roszczeń weksle, blankiety
wekslowe przesłane przez SPRZEDAWCĘ Nabywcy, muszą zostać zwrócone SPRZEDAWCY w ciągu
7 (siedmiu) dni roboczych od daty odebrania ich przez Nabywcę bez żadnych ograniczeń.
Nabywca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia SPRZEDAWCY, o
każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń
korespondencji (w tym adresu e – mail oraz numeru faksu, jeżeli zostały podane SPRZEDAWCY).
Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub
też w podpisanych umowach lub innych porozumieniach handlowych, uważane są za skuteczne.
SPRZEDAWCA zastrzega, iż w przypadku przekroczenia terminu płatności o okres co najmniej 14
(czternastu) dni, nieuregulowania odsetek za opóźnione płatności, lub przekroczenia limitów
kredytowych przez Nabywcę oraz innych jego działań na szkodę SPRZEDAWCY, realizacja
kolejnych zamówień zostaje wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności.
SPRZEDAWCA jest uprawniony do podwyższenia cen ze skutkiem wstecznym, celem pokrycia
dodatkowych, niezależnych od SPRZEDAWCY i nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy
kosztów takich jak: wyższe podatki, koszty energii, składki ubezpieczeniowe lub koszty związane
ze zdarzeniami siły wyższej.
Jeżeli po zawarciu umowy okaże się, że spełnienie świadczenia przez Nabywcę jest wątpliwe ze
względu na jego stan majątkowy (np. w sytuacji złożenia przez Nabywcę wniosku o ogłoszenie
upadłości), SPRZEDAWCA może wstrzymać realizację dostawy dopóki Nabywca nie udzieli
zabezpieczenia w spełnieniu przez niego świadczenia, a także po wyznaczeniu dodatkowego
terminu zapłaty – odstąpić od umowy. W celu ustalenia sytuacji finansowej Nabywcy,
SPRZEDAWCA jest uprawniony do wglądu w sprawozdania finansowe Nabywcy, znajdujące się w
jego aktach rejestrowych, na co Nabywca wyraża zgodę.
W braku odmiennych ustaleń stron, Nabywca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich
dodatkowych kosztów transportu jak i kosztów specyficznego pakowania towarów
przekraczające koszty pakowania standardowego, dodatkowe opłaty, opłaty publicznoprawne i
celne.
Przedstawiciele i pracownicy SPRZEDAWCY nie są uprawnieni do pobierania jakichkolwiek
należności bez szczególnego pisemnego pełnomocnictwa w tym zakresie.
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16. SPRZEDAWCA jest uprawniony do żądania od Nabywcy zaliczki, po zawiadomieniu Nabywcy o
gotowości towarów do załadunku.
IX.

Postępowanie reklamacyjne

1. Nabywca jest zobowiązany do zbadania dostarczonego towaru w momencie jego odbioru od
przewoźnika lub spedytora.
2. Niezgodność towaru z umową (ilościowa lub jakościowa) musi zostać odnotowana na liście
przewozowym i poświadczona przez kierowcę oraz osobę przejmującą dostarczony towar. W
przypadku braku takiego wpisu na liście przewozowym Strony uznają, ze towar jest wolny od
wad, zaś reklamacje nie będą rozpatrywane.
3. Towary, na których niezgodność z umową powołuje się Nabywca nie będą przemieszczane i
wyjmowane z opakowań transportowych, celem umożliwienia SPRZEDAWCY weryfikacji
zasadności roszczenia.
4. Wszelkie ilościowe lub jakościowe niezgodności z umową muszą być zgłoszone SPRZEDAWCY
przez Nabywcę w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od odbioru towaru pod rygorem utraty
uprawnień Nabywcy określonych w punkcie IX.5 niniejszych OWSiD
5. W przypadku uznania przez SPRZEDAWCĘ reklamacji Nabywcy, która została zgłoszona
SPRZEDAWCY w terminie określonym w punkcie IX.4 niniejszych OWSiD, Nabywca jest
uprawniony do żądania od SPRZEDAWCY w pierwszej kolejności odbioru towarów niezgodnych z
umową i zastąpienia ich towarami odpowiadającymi umowie.
6. W przypadku braku po stronie SPRZEDAWCY możliwości zastąpienia towarów niezgodnych z
umową towarami odpowiadającymi umowie, Strony są uprawnione do renegocjacji warunków
uprzednio zawartej umowy, w szczególności w zakresie ustaleń co do ceny towarów.
7. Nabywcy nie przysługują uprawnienia o jakich mowa w punkcie IX.5 i IX.6. niniejszych OWSiD,
wówczas gdy przed dokonaniem przez SPRZEDAWCĘ weryfikacji reklamacji towary niezgodne
zdaniem Nabywcy z umową zostały przetworzone.
8. W przypadku nie wykonania umowy przez SPRZEDAWCĘ ponosi on odpowiedzialność wyłącznie
wówczas gdy niewykonanie jest następstwem celowego lub rażącego jej zaniedbania.
9. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie umowy, gdy jej niewykonanie jest
następstwem okoliczności niezależnych od SPRZEDAWCY.
10. W przypadku odpowiedzialności SPRZEDAWCY o jakiej mowa w punkcie IX.8 niniejszych OWSiD
odpowiedzialność SPRZEDAWCY nie może przekraczać kwoty odpowiadającej 5% ceny do
zapłaty, której zobowiązany byłby Nabywca, gdyby umowa została wykonana.
11. Odpowiedzialność SPRZEDAWCY z uwzględnieniem postanowień punktu IX. 8 i IX.10 niniejszych
OWSiD nie obejmuje odpowiedzialności za utracone przez Nabywcę korzyści w skutek
niewykonania umowy przez SPRZEDAWCĘ.
12. SPRZEDAWCY przysługuje skuteczne wobec Nabywcy prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu.
X.

Cła, handel transgraniczny akcyza, podatek od towarów i usług

1. Przepisy niniejszego rozdziału będą miały zastosowanie do towarów handlowych nieobjętych
akcyzą oraz towarów handlowych objętych akcyzą, w szczególności kiedy towary mają zostać
użyte jako paliwa silnikowe lub grzewcze.
2. Nabywca składając pisemne zamówienie jest zobowiązany poinformować SPRZEDAWCĘ o
zamierzonym przeznaczeniu towarów.
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3. W przypadku towarów objętych akcyzą Nabywca jest zobowiązany dostarczyć SPRZEDAWCY
wszelkie niezbędne informacje i dokumenty konieczne do spełnienia wymogów i obowiązków
przewidzianych prawem w zakresie akcyzy.
4. W przypadku dostawy towarów podlegających opodatkowaniu akcyzą, Nabywca będzie
przestrzegał wszystkich praw i regulacji w tym zakresie.
5. W przypadku dostawy towarów w procedurze zawieszonej akcyzy, Nabywca będzie w
szczególności zobowiązany niezwłocznie po dostawie do zarejestrowania towarów w swoim
składzie podatkowym lub składzie usługowym, z którego korzysta Nabywca lub wskazanym w
zamówieniu przez Nabywcę jego końcowy
odbiorca. Nabywca na pierwsze żądanie
SPRZEDAWCY zabezpieczy ją i ochroni od wszelkich roszczeń i obowiązków związanych z akcyzą
lub innych płatności wynikających z niedopełnienia przez Nabywcę obowiązków zapisanych w
niniejszym punkcie.
6. W zakresie w jakim na podstawie niniejszej umowy SPRZEDAWCA importuje dla Nabywcy
Towary na terytorium celne Unii Europejskiej, Nabywca zobowiązuje się przestrzegać
wszelkich przepisów i regulacji odnoszących się do ceł.
7. W przypadku, gdy Nabywca zamierza wykorzystać Towary jako paliwo silnikowe lub grzewcze,
do celów technicznych lub przemysłowych i skorzystać z preferencyjnych zapisów prawa
celnego, Nabywca będzie zobowiązany, bez uszczerbku dla jego pozostałych zobowiązań
wynikających z niniejszego punktu do poinformowania SPRZEDAWCY o tym na piśmie w dniu
składania zamówienia do SPRZEDAWCY. W takich wypadkach Nabywca niniejszym
oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia celne niezbędne do wprowadzenia dostarczonych
Towarów do obrotu powszechnego do szczególnego użytku. W wypadkach gdy Nabywca, lub
osoba trzecia przez niego wskazana eksportuje dostarczone Towary poza terytorium celne
Unii Europejskiej, Nabywca także zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich regulacji
eksportowych, w szczególności obowiązujących w Unii Europejskiej, w poszczególnych krajach
członkowskich Unii Europejskiej. Nabywca na pierwsze żądanie SPRZEDAWCY zabezpieczy ją i
ochroni przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z obowiązków celnych lub innych
płatności wynikających z niedopełnienia przez Nabywcę jego obowiązków wynikających z
niniejszego punktu.
O ile z zamówienia i/lub pisemnego potwierdzenia zawarcia transakcji nie wynika inaczej, w
przypadku dostawy Towaru z obszaru Unii Europejskiej, Nabywca zobowiązany jest do
wypełnienia wszelkich wymogów wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej, w
szczególności w zakresie INTRASTAT oraz VAT i podatku akcyzowego.
W przypadku dostawy Towaru w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw trójstronnych,
Nabywca przed dniem pierwszej dostawy Towaru jest zobowiązany przesłać SPRZEDAWCY
informację (w formie pisemnej lub elektronicznej) o zamiarze skorzystania z uproszczonej
procedury rozliczenia podatku VAT.
8. W przypadku dostaw towarów z terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej do
innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Nabywca jest zobowiązany poinformować
SPRZEDAWCĘ
o
swoim
aktualnym
numerze
identyfikacyjnym
dla
transakcji
wewnątrzwspólnotowych, pod jakim prowadzi działalność na terenie Unii Europejskiej oraz
przedstawić dokumenty, jednoznacznie potwierdzające, że dostarczony przez SPRZEDAWCĘ towar
wysłany z jednego kraju Unii Europejskiej, zgodnie z zamówieniem Nabywcy i/lub pisemnym
potwierdzeniem zawarcia transakcji, do innego kraju Unii Europejskiej został wywieziony i
dostarczony do miejsca przeznaczenia zgodnie z zamówieniem, w szczególności dokumenty
przewozowe otrzymane przez przewoźnika odpowiedzialnego za transport towarów. W sytuacji
braku listu przewozowego jednoznacznie potwierdzającego wywóz towarów i dostarczone do
miejsca ich przeznaczenia w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej Nabywca jest
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zobowiązany przedstawić inne dokumenty, jednoznacznie potwierdzające wywóz i dostarczenie
towarów do miejsca przeznaczenia wskazanego w zamówieniu i/lub pisemnym potwierdzeniu
zawarcia transakcji. W przypadku nie przedstawienia SPRZEDAWCY wskazanych powyżej
dokumentów w terminie 14 (czternaście) dni od odbioru towaru przez Nabywcę lub wskazaną
przez niego w zamówieniu osobę do tego uprawnioną, SPRZEDAWCA obciąży Nabywcę kwotą
podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego według stawki właściwej dla sprzedaży
krajowej dla dostarczonych towarów.
W przypadku gdy Nabywca mający siedzibę na terytorium Unii Europejskiej odbiera towar oraz
transportuje lub wysyła go do kraju nie wchodzącego w skład Unii Europejskiej zobowiązany jest
on przedłożyć SPRZEDAWCY wymaganą przepisami podatkowymi kopię dokumentu, w którym
urząd celny określony w przepisach celnych potwierdzi wywóz tych towarów poza terytorium Unii
Europejskiej oraz z którego wynika tożsamość towaru dostarczonego przez SPRZEDAWCĘ z
towarem wywiezionym poza terytorium Unii Europejskiej. W przypadku nie przedstawienia
SPRZEDAWCY wskazanych powyżej dokumentów w terminie 14 (czternastu) dni od odbioru
towaru przez Nabywcę lub wskazaną przez niego w zamówieniu i/lub pisemnym potwierdzeniu
zawarcia transakcji, osobę do tego uprawnioną, SPRZEDAWCA obciąży Nabywcę kwotą podatku
od towarów i usług oraz podatku akcyzowego według stawki właściwej dla sprzedaży krajowej dla
dostarczonych towarów.
Wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów przez SPRZEDAWCĘ realizowane są w oparciu o
przepisy Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego systemu
podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE L z dnia 11 grudnia 2006) oraz implementującej ją ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
Wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów akcyzowych przez SPRZEDAWCĘ realizowane są w
oparciu o przepisy Dyrektywy 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie ogólnych
zasad dotyczących podatku akcyzowego oraz implementującej ją ustawy z dnia 6 grudnia 2008
roku o podatku akcyzowym (Dz.U. 2011.108.626.j.t. z późn. zm.).
Nabywca zobowiązuje się w okresie 2 (dwóch) lat od dnia wykonania umowy przez SPRZEDAWCĘ
do przedstawienia na każde żądanie SPRZEDAWCY kopii dokumentów potwierdzających
wykonanie umowy, w szczególności:
a) Dokumentacji księgowej świadczącej o prawidłowym rozliczeniu danej transakcji względem
podatkowym – podatek VAT oraz podatek akcyzowy, w tym również przedstawienia
uwierzytelnionych kopi deklaracji podatkowych złożonych w kraju Unii Europejskiej
właściwym dla siedziby Nabywcy.
b) Dokumentacji transportowej związanej z daną realizacją umowy.
c) Deklaracji INTRASTAT
W przypadku, gdy obsługę księgową Nabywcy prowadzi osoba lub podmiot trzeci Nabywca
wyraża zgodę na udostępnienie SPRZEDAWCY przez osobę lub podmiot trzeci dokumentów
wskazanych w zdaniu poprzedzającym na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września
1994 roku o rachunkowości (Dz.U. nr 330 z 2013 roku z późn. zm.).
W przypadku obciążenia SPRZEDAWCY przez właściwe organy zobowiązaniami podatkowymi,
stanowiącymi skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Nabywcę, w
szczególności zmianą przeznaczenia towarów stanowiących przedmiot sprzedaży, zmianą miejsca
dostawy, SPRZEDAWCA obciąży Nabywcę karą umowną w wysokości równej zobowiązaniom
podatkowym SPRZEDAWCY, o jakich mowa powyżej. SPRZEDAWCA uprawiony jest do
dokonywania lub przyjmowania cesji kar umownych związanych z nałożeniem zobowiązań
podatkowych z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Nabywcę.
Niezależnie od postanowień punktu X.13 niniejszych OWSiD, SPRZEDAWCY przysługuje prawo
żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
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Postanowienia końcowe

1. Z zastrzeżeniem punktu XI.2 niniejszych OWSiD, miejscem spełnienia świadczenia jest
każdorazowo siedziba SPRZEDAWCY.
2. Miejscem spełnienia świadczenia, gdy jedną ze stron umowy jest spółka All Seasons Trade Ltd. z
siedzibą w Londynie lub All Seasons Deutschland GmbH z siedzibą w Magdeburgu jest miasto
Łódź.
3. W przypadku nieważności jakichkolwiek postanowień niniejszych OWSiD pozostałe
postanowienia są ważne i skuteczne.
4. Nabywca akceptując niniejsze OWSiD, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
przez SPRZEDAWCĘ, w celu wykonania umowy, jak i w celach marketingowych związanych z jego
działalnością.
5. Wszelkie zmiany niniejszych OWSiD wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Niniejsze OWSiD obowiązują od dnia 1 stycznia 2009 roku z zastrzeżeniem punktu XI.7 oraz XI.8
niniejszych OWSiD.
7. Niniejsze OWSiD w stosunku do spółki Aleks FL sp. z o. o. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim
obowiązują od dnia 12.10.2011
8. Niniejsze OWSiD w stosunku do spółki All Seasons Deutschland GmbH z siedzibą w Magdeburgu
obowiązują od dnia 01.07.2013.
Załączniki:
1. Wzór zamówienia
2. Wykaz metod ustalania ilości towarów
3. Cennik przestoju środków transportowych
4. Wykaz godzin załadunków towarów
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