OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW
ZAKŁADY AZOTOWE CHORZÓW S.A.
Artykuł 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.
3.

4.

Definicje:
OWZ: niniejsze Ogólne Warunki Zakupów. W przypadku braku innego, wprost wyrażonego na piśmie
postanowienia, Ogólne Warunki Zakupów stanowią integralną część każdej Umowy i stosuje się je do
wszystkich innych czynności pomiędzy Stronami.
Umowa/Zamówienie: pisemne zamówienie, przez co Strony rozumieją również e-mail, złożone przez
Odbiorcę, zaakceptowane przez osobę/osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Odbiorcy
bądź umowa zawarta w formie pisemnej, zawarta pomiędzy Dostawca a Odbiorcą w związku ze zakupem
Produktów.
Odbiorca: Zakłady Azotowe Chorzów S.A. ul. Narutowicz 15, 41-503 Chorzów wpisane do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000070509, REGON 271515599, NIP PL 627 001 16 43 BDO: 00011393
kapitał zakładowy i wpłacony 94.700.000 PLN.
Dostawca: podmiot krajowy lub zagraniczny, tj. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
Produkt: rzeczy ruchome, dobra, które mają być kupowane na podstawie Umowy/Zamówienia.
Strona, Strony - oznacza Sprzedającego, Kupującego lub obie strony.
Postanowienia Zamówienia/Umowy niezgodne z Ogólnymi Warunkami Zakupu wymagają zachowania
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Niniejsze warunki handlowe obowiązują w takim zakresie, w jakim Odbiorca nie dokonał z danym
Dostawcą odmiennych pisemnych uzgodnień, gdzie jasno wskazano ich nadrzędność w stosunku do
niniejszych Ogólnych Warunków Zakupów.
W przypadku stosowania innych wersji językowych Ogólnych Warunków Zakupu niż wersja polska
i ewentualnych rozbieżności pomiędzy wersjami, decydujące znaczenie ma zawsze wersja polska.

Artykuł 2 - OFERTA I CENA
1.
2.

3.

4.

Zamówienia/Umowy Odbiorcy są wiążące tylko wówczas, gdy zostały złożone pisemnie (również za
pośrednictwem faxu lub e-mail).
Obowiązują ceny podane w ofercie sprzedającego i potwierdzone w Zamówieniu/Umowy Odbiorcy. Ceny
nie zawierają podatku VAT. Ceny zawierają koszty transportu i ubezpieczenia na czas transportu,
opakowania, a w przypadku importu również cło i inne opłaty związane z przywozem.
W przypadku stosunku handlowego, którego przedmiotem jest regularny odbiór Produktu, Dostawca,
niezależnie od wcześniejszych uzgodnień, zobowiązuje się uwzględniać zmiany cen na korzyść Odbiorcy,
szczególnie, jeśli obniża on przedmiotowe ceny wobec wszystkich lub wielu swoich odbiorców.
Wynagrodzenie za wizyty, za przygotowanie ofert, prospektów, kosztorysów itp. przysługuje Dostawcy
wyłącznie wówczas, gdy zostało to wcześniej wyraźnie przez Strony uzgodnione.

Artykuł 3 - WŁAŚCIWOŚCI TOWARU
1.

2.

3.

Jeśli przy składaniu Zamówienia/Umowy Odbiorca odnosi się do przekazanych rysunków, ilustracji,
rozliczeń i tolerancji, wynikające z tego właściwości traktowane są przez Strony jako umownie
obowiązujące w stosunku do Produktu będącego przedmiotem dostawy. Dotyczy to również wyglądu
zewnętrznego i charakterystyki zgodnie z wytycznymi Odbiorcy.
Przekazanie przez Odbiorcę rysunków, ilustracji, rozliczeń i zakresów tolerancji nie zwalnia Dostawcy
z obowiązku sprawdzenia tych dokumentów pod względem ich poprawności i możliwości stosowania przy
produkcji i dostawie zamówionych Produktów.
Jeśli Zamówienie/Umowa Odbiorcy opierają się na próbkach i wzorcach, Dostawca gwarantuje zgodność
właściwości dostarczanych Produktów z właściwościami próbek i wzorców.

4.
5.

Dostawca zobowiązany jest do informowania Odbiorcy o wszelkich zmianach dotyczących specyfikacji
i procesu produkcji, składu i zawartości Produktów.
Wszelkie zmiany ilościowe i jakościowe w stosunku do Zamówienia/Umowy są uważane za uzgodnione
dopiero po udzieleniu przez Odbiorcę wyraźnego pisemnego potwierdzenia.

Artykuł 4 – OPAKOWANIE
1.
2.

Zwrot opakowania wymaga osobnego uzgodnienia. Jeśli uzgodniono zwrot opakowania następuje on na
koszt i ryzyko Dostawcy.
Opakowanie nienadające się do recyklingu Dostawca ma obowiązek na wezwanie Odbiorcy odebrać lub
zutylizować na swój koszt. Jeżeli pomimo wezwania Dostawca nie spełni tego obowiązku, jest on
zobowiązany do zwrotu Odbiorcy poniesionych przez Odbiorcę/Kupującego z tego tytułu kosztów.

Artykuł 5 - DOSTAWA I OPÓŹNIENIE DOSTAWY
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Podane w Zamówieniu/Umowie terminy dostawy lub okresy realizacji są wiążące. Okresy realizacji
rozpoczynają się wraz z dniem zamówienia. Dla dotrzymania terminu dostawy lub okresu realizacji
decydujący jest termin dostarczenia Produktu do Odbiorcy lub do wskazanego przez Odbiorcę miejsca
odbioru.
Jeśli spodziewane są opóźnienia, Dostawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym Odbiorcę,
poprzez przesłanie informacji o powodach i przewidywanym czasie opóźnienia na adres poczty
elektronicznej upoważnionego pracownika Odbiorcy składającego zamówienie.
Dostawca jest zobowiązany do każdej dostawy dołączyć dowód dostawy i świadectwo jakości
dostarczanego Produktu.
W dowodach dostawy i specyfikacjach przesyłki należy podawać numery Zamówienia/Umowy, ilości
i jednostki ilości, wagę netto i brutto, oznaczenie artykułu i numer artykułu, a w przypadku dostaw
częściowych, również ilość pozostałą.
W przypadku opóźnienia w dostawie Odbiorca ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości
1% ustalonej ceny zakupu za każdy zakończony dzień opóźnienia; łączna kwota kary umownej wyniesie
maksymalnie 10% ceny zakupu. Odbiorcy przysługują, na mocy przepisów prawa inne roszczenia (w
szczególności odstąpienie od Zamówienia/Umowy, odszkodowanie uzupełniające przenoszące wysokość
zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego itp.).
W przypadku, gdy opóźnienie w dostawie Produktu zagraża płynności produkcji u Odbiorcy lub naraża
Odbiorcę na straty w wyniku roszczeń stron trzecich, Odbiorca ma prawo zakupić Produkt od innego
dostawcy bez uprzedniej zgody Sądu , a różnicą w cenie obciążyć Dostawcę na co Dostawca wyraża zgodę.

Artykuł 6 - ODBIÓR TOWARU
1.
2.

3.

4.
5.

Przed terminem dostawy Odbiorca nie jest zobowiązany do odbioru Produktu.
Odbiorca ma prawo do odmowy przyjęcia Produktu w całości lub w części w przypadkach: przekroczenia
terminu dostawy lub okresu realizacji, stwierdzenia nieodpowiedniej jakości Produktów, dostawy
niezamówionych
Produktów,
dostawy
Produktów
w
ilości
przekraczającej
wskazaną
w Zamówieniu/Umowie, dostawy Produktów w ilości poniżej 10 % ilości zamówionej.
W przypadku rozbieżności między ilością Produktów wskazaną w dokumencie dostawy, a ilością faktycznie
przyjętą przez Odbiorcę, pracownik Odbiorcy sporządzi odpowiednią adnotację na dokumencie dostawy,
który będzie podstawą do wystawienia faktury.
Strony ustalają, że podstawą rozliczenia ilościowego będzie masa Produktu określona na podstawie
dokumentów wagowych z legalizowanej wagi samochodowej Odbiorcy.
W przypadku odmowy przyjęcia Produktów przez Odbiorcę w przypadkach wskazanych w pkt 2 powyżej,
Dostawca będzie zobowiązany do zabrania Produktów, których przyjęcia odmówił Odbiorca i poniesie
wszelkie koszty z tym związane.
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Artykuł 7 - WARUNKI PŁATNOŚCI
1.

2.

3.

Dostawca jest zobowiązany na wszystkich fakturach podawać ilości i jednostki ilości, wagę netto,
oznaczenia artykułów wraz z numerem artykułu. W przypadku braku powyższych danych Odbiorca nie
odpowiada za opóźnienia przy regulowaniu płatności.
Odbiorca dokonuje zapłaty za dostawy przelewem w terminach określonych w Zamówieniu/Umowie lub
w innych uzgodnionych przez Strony terminach. Termin płatności liczony jest od dnia otrzymania
niekwestionowanej, pełnej dostawy oraz otrzymania prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku.
Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy.
W przypadku zwłoki w płatnościach Odbiorca zobowiązany będzie do zapłaty, na wezwanie Dostawcy,
odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
Artykuł 8 – WADY

1.
2.

3.

4.
5.

Dostawca zobowiązuje się do kontroli jakości wychodzącego Produktu oraz do zwracania Odbiorcy uwagi
na istniejące wątpliwości co do potencjalnych wad jakościowych.
Odbiorca jest zobowiązany zgodnie z art. 563 Kodeksu cywilnego (obowiązek zbadania rzeczy
i zawiadomienia o wadach) jedynie do kontroli minimalnej rzeczy na podstawie dowodu dostawy i pod
kątem szkód transportowych.
Termin do wniesienia reklamacji z tytułu wad ilościowych wynosi pięć dni roboczych od dnia odbioru
Produktów. W przypadku wad jakościowych termin ten wynosi trzydzieści dni od chwili wykrycia wady
przez Odbiorcę.
W przypadku wad jakościowych Odbiorca ma prawo do żądania od Dostawcy usunięcia wad lub
dostarczenia nowego Produktu.
Jeżeli Strony nie osiągną porozumienia co do zasadności reklamacji, to spory dotyczące spełnienia przez
Produkt wymagań jakościowych będą rozstrzygane przez SGS Polska Sp. z o.o. ul. Bema 83, 01-233
Warszawa. Obligatoryjnym dokumentem będzie Raport Kontrolny SGS Polska Sp. z o.o.. Orzeczenie SGS
Polska Sp. z o.o., jako jednostki niezależnej, będzie obowiązujące dla obu Stron, co nie pozbawia Strony
niezgadzającej się z orzeczeniem uprawnienia do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Jeśli wydana
przez SGS Polska Sp. z o.o. ekspertyza potwierdzi racje Odbiorcy, wówczas wszelkie koszty związane z
wydaniem w/w ekspertyzy poniesie Dostawca, w przeciwnym wypadku Odbiorca.
Artykuł 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY

1.

2.

Jeśli zostaną przeciwko Odbiorcy podniesione roszczenia z tytułu odpowiedzialności za Produkt lub inne
roszczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej i odpowiedzialności za wadliwość lub wyrządzenie
szkody przez Produkt odpowiedzialność ponosi Dostawca. W takim przypadku Dostawca ma obowiązek
zwolnić Odbiorcę z odpowiedzialności na pierwsze pisemne wezwanie oraz zwrócić wszelkie poniesione
przez Odbiorcę z tego tytułu koszty.
Przeniesienie przez Dostawcę na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Zamówienia/Umowy
wymaga pisemnej zgody Odbiorcy.
Artykuł 10 - OBOWIĄZEK ZACHOWANIA POUFNOŚCI

1.

2.
3.

1.

Wszystkie otrzymane od Odbiorcy informacje i dokumenty, wiedza techniczna i handlowa,
a w szczególności ilustracje, rysunki i obliczenia, muszą być zachowywane w ścisłej tajemnicy. Dostawca
ma prawo udostępniać je podmiotom trzecim wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej pisemnej zgody Odbiorcy.
Udzielonych informacji poufnych Dostawca ma prawo używać jedynie w celu wykonania
Zamówienia/Umowy.
Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje również po wykonaniu Zamówienia/Umowy.
Artykuł 11 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODBIORCY
Odbiorca ponosi odpowiedzialność kontraktową tylko w przypadku naruszenia postanowień
Zamówienia/Umowy, wynikających z umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa do wartości straty
Dostawcy z tytułu niezrealizowanej części zamówienia, odbiorca ogranicza swoją odpowiedzialność
związaną z realizacją Zamówienia/Umowy tylko do odpowiedzialności kontraktowej w przypadku zbiegu
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2.

odpowiedzialności kontraktowej i odpowiedzialności deliktowej – zgodnie z art. 443 k.c.
Jeśli szkoda zostanie pokryta przez zawarte przez Dostawcę i obowiązujące dla danego przypadku
ubezpieczenie, Odbiorca odpowiada tylko za ewentualne podwyższenie składki ubezpieczeniowej lub
naliczone odsetki aż do momentu uregulowania szkody przez ubezpieczyciela.
Artykuł 12 - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), zwanego dalej RODO informujemy, iż:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Administratorem danych osobowych, są Zakłady Azotowe Chorzów S.A. 41-500 Chorzów,
ul. Narutowicza 15, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII
Gospodarczy
Krajowego
Rejestru
Sądowego
pod
numerem
KRS
0000070509,
NIP 627-001-16-43, kapitał zakładowy 94.700.000 zł (wpłacony w całości).
ZACH wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem
danych osobowych osób odpowiedzialnych za realizacje usług przewozu towarów przez Administratora
Danych jak i w przypadku woli skorzystania z uprawnień określonych w niniejszej klauzuli można się
kontaktować przesyłając odpowiednie zgłoszenie w formie pisemnej na adres Zakłady Azotowe Chorzów
S.A., 41-500 Chorzów, ul. Narutowicza 15, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”, na adres e-mail:
iod@azotychorzow.pl, lub telefonicznie pod numerem tel. +48 32 7362 000,
Przetwarzane będą dane osób odpowiedzialnych za realizację zawartej umowy lub działań przed
zawarciem umowy (RODO Art. 6 ust. 1 lit b) w tym imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, w celu:
a. realizacji na rzecz Zakładów Azotowych Chorzów S.A. umów sprzedaży i/lub dostawy i będą
przechowywane przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz okres wykonywania umowy;
b. obsługi skarg, reklamacji oraz zgłoszeń i będą przechowywane przez okres 3 lat od daty
zakończenia sprawy.
Dane osób odpowiedzialnych za realizację umowy mogą być przetwarzane na podstawie prawnie
uzasadnionych interesów Administratora (RODO Art. 6 ust. 1 lit f), w celu:
a. przeprowadzania czynności audytowych oraz kontrolnych i będą przechowywane przez okres 5 lat
od zakończenia czynności;
b. ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami i
będą przechowywane przez czas trwania postępowań lub okres przedawnienia ewentualnych
roszczeń;
c. windykacji należności i realizacji zajęć wierzytelności i będą przechowywane przez okres 10 lat od
końca roku kalendarzowego, w którym należność została uregulowana.
Dane osób odpowiedzialnych za realizację umów sprzedaży i/lub dostawy mogą być przetwarzane
w związku z wykonywaniem obowiązków nałożonych przepisami prawa na Administratora (RODO Art. 6
ust. 1 lit c), w celu i zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków wynikających z przepisów
podatkowych, o rachunkowości i innych przepisów prawa
Dane osób odpowiedzialnych za realizację na rzecz Zakładów Azotowych Chorzów S.A. umów sprzedaży
i/lub dostawy mogą zostać udostępnione:
a. firmą realizującym usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, badanie jakości obsługi,
dochodzenie należności, usługi prawne i analityczne;
b. dostawcom systemów informatycznych i usług IT;
c. operatorom pocztowym i kurierom;
d. organom uprawnionym do otrzymania danych osób odpowiedzialnych za realizację na rzecz
Zakładów Azotowych Chorzów S.A. usług przewozu towarów na podstawie przepisów prawa.
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7.

Osobom odpowiedzialnym za realizację na rzecz Zakładów Azotowych Chorzów S.A. umów sprzedaży
i/lub dostawy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
względem przetwarzania danych, a także prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Osobom odpowiedzialnym za realizację na rzecz Zakładów Azotowych Chorzów S.A. umów sprzedaży i/lub
dostawy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO.
Dane kontaktowe organu nadzorczego:
Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00, https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
9. Dane osób odpowiedzialnych za realizację świadczenia nie będą podlegały profilowaniu.
Podanie danych osobowych osób odpowiedzialnych za realizację umowy/świadczenia jest dobrowolne, a
konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez ZACH jest brak możliwości realizacji
przedmiotu umowy
Artykuł 13 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

2.
3.
4.
5.

Jeśli którykolwiek z przepisów Ogólnych Warunków Zakupu stanie się nieważny, nie wpływa to na ważność
pozostałych postanowień. Zgodnie z treścią niniejszego punktu, jeśli którykolwiek z przepisów Ogólnych
Warunków Zakupu stanie się nieważny, Strony są zobowiązane wszcząć negocjacje w celu uzgodnienia
zastępczych postanowień.
Ogólne Warunki Zakupu interpretuje się zgodnie z prawem Polski. W sprawach nie uregulowanych
Ogólnymi Warunkami Zakupu stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
Miejscem wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z Zamówienia/Umowy jest siedziba Odbiorcy.
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z łączących Strony stosunków handlowych jest sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Odbiorcy.
Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu mogą ulec rewizjom i zmianom przez Odbiorcę. Najnowsza wersja
Ogólnych Warunków Zakupu jest dostępna na stronie Odbiorcy: www.azotychorzow.pl
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