GENERALNE WARUNKI ZAKUPU
(GWZ Bioetanol AEG) z dnia 2009.02.16.
Niniejsze Generalne Warunki Zakupu wraz z wszystkimi załącznikami, stanową integralną część umowy pomiędzy Stronami.
Wszelkie nawiązanie do ofert lub propozycji Sprzedawcy, zarówno wiążących i niewiążących, nie oznacza przyjęcia żadnych
warunków i zastrzeżeń zawartych w tych dokumentach, jeśli ich akceptacja nie została jasno wyrażona w Zamówieniu/Umowie.

Definicje
„Kupujący”

BIOETANOL AEG Sp. z o.o., 87-140 Chełmża, ul. Bydgoska 4, KRS 0000251543.

„Sprzedawca”

oznacza firmę, z którą Kupujący zawarł Zamówienie/Umowę.

„Umowa Zakupu”

oznacza Zamówienie/Umowę zakupu towaru złożone przez Kupującego.

„Towar”

oznacza przedmiot Umowy zakupu, w tym wyposażenie, materiały, usługi i dokumentację,
które maja być dostarczone/świadczone przez Sprzedawcę zgodnie z Umową Zakupu.

„Pojedyncza transakcja handlowa” Pojedyncza dostawa towaru.

Artykuł I

Kupującego. W przypadku dostaw częściowych, jeśli

WARUNKI DOSTAWY

inaczej nie stwierdzono w Umowie zakupu, data
1.

Sprzedający i Kupujący potwierdzą każdorazowo

dostawy jest datą realizacji ostatniej dostawy częściowej.

pojedynczą transakcję handlową co najmniej na jeden

8.

dzień wcześniej przed dostawą, przez obustronne

wszystkie dokumenty niezbędne do realizacji wysyłki,

podpisanie dokumentu Zamówienia, wystawionego

jak również wymagana dokumentacja nie będą

przez Kupującego. Potwierdzenie pisemne Sprzedawcy

otrzymane przez Kupującego.

nie jest wymagane w przypadku gdy pojedyncza

2.

9.

Wartość stwierdzonych ilościowych różnic

transakcja handlowa jest realizowana na mocy i w

transportowych w ramach ubytków dozwolonych na

ramach wcześniej zawartej umowy zakupu precyzującej

podstawie odrębnych przepisów pomiędzy ilością

wszystkie warunki wymienione w pkt 2.

dostarczoną i ilością deklarowaną towaru obciąża

W zamówieniu Kupujący, winien on udokumentować co

Sprzedającego(chyba że umowa dostawy stanowi

najmniej: uzgodnioną cenę, termin płatności i ilość

inaczej).

towaru oraz miejsce i datę dostawy, nadto sposób

3.

Towar nie będzie uważany za dostarczony jeśli

10. W przypadku dostaw Towaru przeznaczonego według

dostawy, w tym oznaczenie strony ponoszącej koszt

oświadczenia Kupującego do produkcji

transportu .

biokomponentów do paliw i biopaliw, Sprzedawca

Sprzedawca będzie informować niezwłocznie

oświadcza iż dostarczany Towar został wyprodukowany

Kupującego o jakiekolwiek sytuacji mogącej mieć

na terenie Unii Europejskiej na bazie surowców

wpływ na terminową dostawę towaru. Powyższa

pochodzenia rolniczego.

informacja nie zwolni jednak Sprzedawcy ze
zobowiązań określonych w Umowie zakupu.
4.

Artykuł II KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Wraz z Towarem powinny być dostarczone dokumenty
potwierdzające obrót towarowy zgodne z odrębnymi

5.

6.

1.

Siła Wyższa, Sprzedawca będzie zobowiązany zapłacić

obrocie towarami akcyzowymi,( karty

Kupującemu kary umowne w wysokości 0,3% wartości

charakterystyki,specyfikacje, atesty,i inne) . Dodatkowo

Towaru dostarczonego po ustalonym terminie za każdy z

w celu rozliczeń finansowych Sprzedawca wystawi i

10 pierwszych dni zwłoki. Za każdy następny dzień

prześle pocztą fakturę dokumentująca dostawę towaru.

zwłoki wysokość kar umownych wynosi 0,5% za każdy

Data dostawy jest rozumiana jako data przekazania

dzień. Całkowita wysokość kar umownych za

Towaru Kupującemu w miejscu określonym w umowie.

nieterminową dostawę jest ograniczona do 10% wartości

Zmiana terminu dostawy uzgodnionego w

towaru dostarczonego ze zwłoką.

Zamówieniu/Umowie wymaga pisemnej zgody

7.

W przypadku zwłoki w dostawie z przyczyn innych niż

przepisami, w szczególności właściwe dokumenty w

2.

W przypadku, gdy towar dostarczany ze zwłoką stanowi

Kupującego.

integralną część przedmiotu Umowy zakupu, której brak

Dostawy częściowe o ile nie stwierdzono inaczej w

uniemożliwia Kupującemu zastosowanie dostarczonego

Umowie Zakupu, wymagają pisemnej zgody
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3.

Towaru, postawą do naliczenia kar umownych jest

trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe, ograniczenia lub

całkowita wartość Umowy zakupu.

zarządzenia rządowe albo inne akty władzy i administracji

W przypadku gdy szkoda wyrządzona Kupującemu w

państwowej, strajki powszechne i branżowe oficjalnie uznane

wyniku nie dotrzymania przez Sprzedawcę warunków

przez ogólnopolskie związki zawodowe.

Umowa zakupu jest wyższa niż kwota zastrzeżonych kar

3.

Ta ze stron, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich

umownych, Kupujący ma prawo dochodzić

zobowiązań z powodu działania Siły Wyższej jest

odszkodowania z tego tytułu na zasadach ogólnych.

zobowiązana niezwłocznie powiadomić drugą ze Stron o tym
fakcie, nie później niż w ciągu 7 dni od zaistnienia takich
zdarzeń i przedstawić tego wiarygodne dowody. Gdy działanie

Artykuł III PŁATNOŚĆ

Siły Wyższej ustaje, druga ze Stron powinna zostać
Jeśli nie stwierdzono inaczej w Umowie zakupu, to:

powiadomiona o tym niezwłocznie.

- należna płatność winna być realizowana w formie przelewu

4.

bankowego w terminie określonym w Umowie zakupu,

Niedopełnienie powyższego wymogu powoduje utratę praw
do powoływania się na zaistnienie Siły Wyższej.

- datę dokonania płatności należy rozumieć jako datę
obciążenia bankowego rachunku Kupującego.

Artykuł VI GWARANCJE

- Jeśli dostawa Towaru nie zostanie zrealizowana kompletnie
w myśl Artykułu I, Kupujący będzie uprawniony do

1.

Jeżeli dostarczony Towar nie spełnia warunków Umowy

wstrzymania dokonania płatności i przedłużenia terminu

zakupu, Sprzedawca udzieli obniżki ceny Kupującemu. Jeżeli

płatności do momentu pełnego wypełnienia przez

Kupujący postawi Towar do dyspozycji Sprzedawcy,

Sprzedawcę przedmiotu Umowy zakupu. Nie ogranicza to

wówczas ten będzie zobowiązany w zależności od żądania

prawa Kupującego do egzekwowania postanowień klauzuli

Kupującego, dostarczyć Towar w pełni odpowiadający

kar umownych.

Umowie zakupu pokrywając wszystkie koszty transportu w
obie strony lub zwróci Kupującemu sumę zapłaconą za
reklamowany Towar jak również pokryje wszystkie straty i

Artykuł IV ODBIÓR DOSTAWY

szkody poniesione przez Kupującego.
1.

2.

Towar powinien być sprawdzony przez Kupującego

2.

Kupującego nie zostanie uznana przez Sprzedawcę, wówczas

inspekcji(odbiorze) będzie jedynym dowodem, czy

rezultaty analiz Towaru przeprowadzonych przez niezależne

dostarczony Towar odpowiada warunkom Umowy zakupu.

laboratorium, wybrane przez obie strony, będą obowiązujące

Sprzedawca ma prawo partycypować w takim odbiorze na

i ostateczne. Kupujący poniesie koszty takich analiz tylko

swój koszt, po uprzednim poinformowaniu Kupującego o

wówczas jeśli jego reklamacja okaże się nieuzasadniona.

swoim zamiarze nie później niż w dniu wysyłki.
3.

Jeśli reklamacja jakościowa Towaru złożona przez

Niezwłocznie po jego otrzymaniu. Protokół sporządzony po

3.

Sprzedawca jest odpowiedzialny za kompletność zawartości

Sprzedawca jest odpowiedzialny za kompletność zawartości

dostawy Towaru zgodnie ze specyfikacją wysyłki i fakturą

dostawy Towaru zgodnie ze specyfikacją wysyłki i fakturą

załączona z towarem. W przypadku braku jakichkolwiek

załączona z towarem. W przypadku braku jakichkolwiek

pozycji będą one dostarczone przez sprzedawcę na bazie

pozycji, będą one dostarczone przez Sprzedawcę na bazie

DDP magazyn Kupującego zgodnie z INCOTERMS 2000.

DDP magazyn Kupującego zgodnie z INCOTERMS 2000.
4.

Sprzedawca zobowiązuje się ponieść wszystkie koszty

Artykuł VII POSTANOWIENIA OGÓLNE

wynikające z dostawy powyższych pozycji.
1.

W sprawach nieuregulowanych w umowie zakupu mają

2.

W przypadku gdy w umowie zakupu zastosowano

Artykuł V SIŁA WYŻSZA

1.

zastosowanie niniejsze GWZ.

Strony nie będą ponosiły skutków częściowego lub

odmienne warunki niż w GWZ, są one wiążące dla stron.

całkowitego Niewykonania swoich zobowiązań z niniejszej

2.

3.

Wszystkie warunki, zmiany i uzupełnienia do Umowy

Umowy, spowodowanego działaniem Siły Wyższej.

handlowej będą ważne jedynie po ich sporządzeniu i

Za Siłę Wyższą uważane będą wszystkie zdarzenia, jakich nie

potwierdzeniu na piśmie przez obydwie Strony pod

da się przewidzieć w chwili zawarcia Umowy ani im zapobiec

rygorem nieważności, chyba że umowa zakupu z

i na które żadna ze stron nie będzie miała wpływu, w

załącznikami stanowią inaczej.

szczególności: wojna, zamieszki wewnętrzne, powódź, pożar,
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4.

W sprawach nie normowanych w GWZ mają

5.

Strony uzgadniają, iż korespondencja może być

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
doręczana za pomocą Poczty Polskiej, kuriera, faxu,
poczty elektronicznej – email.
6.

Wszelkie spory wynikające z Umowy zakupu, związane
z jej naruszeniem, wygaśnięciem i unieważnieniem, będą
ostatecznie rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo
dla Kupującego.
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