OGÓLNE
WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY TOWARÓW 1/2020
ustalone zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
ASK Chemicals Polska z siedzibą w Oświęcimiu

1. DEFINICJE
(a) "Umowa" oznacza każdą umowę sprzedaży towarów, zawartą między Sprzedającym i Kupującym,
dotyczącą Towarów, do której zastosowanie znajdują niniejsze Ogólne Warunki.
(b) "Towary" - rzeczy ruchome, pozostające w asortymencie Sprzedawcy, w miarę potrzeby wraz
z opakowaniem oraz dotyczącymi ich dokumentami, które stanowią przedmiot świadczenia
Sprzedawcy w umowie;
(c) "Sprzedawca" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASK Chemicals Polska z siedzibą
w Oświęcimiu, przy ul. Chemików 1, ujawnioną w Rejestrze Przedsiębiorców KRS, prowadzonym
przez Sąd Rejonowy w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr
0000059905, NIP: 728-241-76-76, z kapitałem zakładowym: 850.000 PLN.
(d) "Kupujący" - każdy podmiot prawa, bez względu na formę organizacyjno - prawną lub
pochodzenie, z wyjątkiem konsumentów, kierujący do Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy lub będący
stroną umowy.
(e) “Siła Wyższa” – każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, niezależne od strony, na które strona
nim dotknięta nie miała wpływu, którego nie można przezwyciężyć za pomocą rozsądnych środków
i którego nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy
a które uniemożliwia w całości lub części wykonanie jej zobowiązań wynikających z umowy zgodnie
z jej treścią.
Siłą wyższą jest w szczególności pożar, wybuch, powódź, burza, spór pracowniczy, zamieszki, wojna,
epidemia lub pandemia (pod warunkiem, że niemiecki Instytut Roberta Kocha lub WHO wskazuje co
najmniej „umiarkowany” poziom ryzyka), akt działania władzy lub rządu, zarówno zagranicznych, jak
i krajowych lub lokalnych, bez względu na to, czy jest on ważny, czy nieważny, brak surowców lub
energii i / lub inne podobne poważne zdarzenia. Strony jednak uznają, że w zakresie, w jakim
w momencie zawarcia Umowy Pandemia Covid 19 (od lutego 2020 r.) trwa lub powraca, sytuacja taka
może to stanowić przypadek siły wyższej w rozumieniu Umowy.

2. ZAKRES
(a) Niniejsze Ogólne Warunki Umów stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 §1 k.c.
i określają standardowe warunki, zawierania oraz wykonywania wszystkich umów sprzedaży towarów

między Sprzedawcą a Kupującym jak również zasady odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania wynikających z nich zobowiązań. Sprzedawca zastrzega, że w braku
odrębnego wyraźnego postanowienia zawartego w umowie nie będzie on związany, w całości ani
w części, jakimikolwiek wzorcami umownymi stosowanymi przez Kupującego bez względu na sposób
ich udostępnienia a także złożenie bądź brak odrębnego zastrzeżenia w tym przedmiocie.
(b)
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z postanowień zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach nie ma wpływu na zgodność z prawem,
ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków.

3. ZAWARCIE UMOWY
(a) Do zawarcia umowy między Sprzedawcą a Kupującym dochodzi na skutek złożenia i przyjęcia
oferty lub w trybie negocjacji.
(b) Pod pojęcie oferty rozumieć należy wszystkie oświadczenia woli kierowane przez bądź w stosunku
do Sprzedającego, bez względu na ich nazwę, będące stanowczą propozycją zawarcia umowy oraz
określające co najmniej: rodzaj i ilość towaru, czas i miejsce dostawy. Oferta nie musi zawierać
określenia ceny towaru. W braku odmiennego wskazania w treści oferty przyjmuje się cenę wskazaną
w cenniku Sprzedawcy, aktualną na dzień zawarcia umowy.
(c) W braku odmiennego, wyraźnego wskazania w treści danego oświadczenia domniemywa się, że
propozycje zawarcia umowy kierowane przez Sprzedawcę nie stanowią oferty a jedynie zaproszenie
do składania ofert lub negocjacji.
(d) Oferty składane przez Sprzedawcę wiążą przez okres 14 dni od daty otrzymania oferty przez
Kupującego, chyba że co innego wynika z ich treści.
(e) Oferty składane przez Kupującego wiążą przez okres 14 dni od daty otrzymania oferty przez
Sprzedawcę, chyba że co innego wynika z ich treści.
(f) Oferta lub oświadczenie o jej przyjęciu mogą być złożone wyłącznie w formie pisemnej, faksem
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oświadczenie woli w formie elektronicznej uznaje się za
złożone z chwilą jego zarejestrowania na serwerze drugiej strony.
(g) Oferta może zostać przyjęta jedynie zgodnie z jej treścią. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia
dotyczące treści oferty, bez względu na ich charakter oraz znaczenie sprawiają, że oświadczenie,
w którym został zawarte stanowi nową ofertę.
(h) Brak odpowiedzi na ofertę w terminie oznacza jej odrzucenie.

4. CENY
(a) W braku odmiennych ustaleń stron, do umowy znajdują zastosowanie ceny wynikające z cennika
Sprzedawcy, aktualnego w dniu zawarcia umowy.
(b) Ceny zawarte w cenniku Sprzedawcy nie obejmują podatków i ceł, a także jakichkolwiek kosztów
załadunku, ubezpieczenia, transportu, rozładunku, które obciążają Kupującego. Wszystkie ceny
obejmują standardowe opakowanie Sprzedawcy, z wyłączeniem palet lub skrzyń kratowych na towary
eksportowe, których wartość - zgodna z aktualnym cennikiem Sprzedawcy - doliczona zostanie do
ceny sprzedaży.
(c) Ceny oparte są na aktualnych kosztach materiałów, magazynowania i transportu. W przypadku
wzrostu powyżej pięciu procent (5%) w zakresie wyżej wymienionych czynników cenowych
w okresie pomiędzy zawarciem Umowy a terminem jej wykonania, Sprzedawca zastrzega sobie prawo
do korekty cen, stosownie do zmian w zakresie wyszczególnionych powyżej czynników.
(d) Ceny wyrażane są w złotych polskich lub EURO.
(e) Należność z tytułu ceny powiększona o dodatkowe należności, o których mowa w pkt. 4 (c), oraz
należny podatek VAT zamieszczona jest w treści faktury wystawionej przez Sprzedawcę i doręczonej
Kupującemu przy wydaniu towaru lub w odrębnym piśmie.
5. PŁATNOŚCI, ROZWIĄZANIE, ZAWIESZENIE KONTRAKTU I ZEZWOLENIA
(a) Płatności należy dokonywać w walucie podanej na fakturze oraz na wskazany w treści faktury
rachunek bankowy.
(b) W braku odmiennych ustaleń stron, należność z tytułu ceny winna być uregulowana w całości,
w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury. Zapłatę uważa się za dokonaną z chwilą uznania kwotą
dokonanej wpłaty rachunku bankowego wskazanego w fakturze.
(c) W razie opóźnienia w zapłacie Sprzedawca jest uprawniony do obciążenia Kupującego odsetkami
w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Obowiązek zapłaty
odsetek nie wyłącza odpowiedzialności Kupującego za szkodę wynikłą z opóźnienia w zapłacie na
zasadach ogólnych.
(d) Kupujący obowiązany jest zrekompensować Sprzedawcy wszelkie koszty poniesione przez niego
w związku z windykacją przeterminowanych należności.
(e)
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w przypadku gdy Kupujący w istotny sposób narusza swe obowiązki wynikające z umowy bądź innej
umowy zawartej ze Sprzedawcą a także, gdy jego sytuacja finansowa stwarza ryzyko niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy, a w szczególności, gdy:

(1) opóźnia się z zapłatą ceny bądź odbiorem towaru;
(2) jest zagrożony niewypłacalnością bądź już stał się niewypłacalny;
(3) wszczęto w stosunku do niego likwidację albo złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub
otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.
(f) W przypadkach wskazanych w pkt. 5 (e) (2) oraz (3) Sprzedawca może domagać się niezwłocznej
zapłaty wszystkich zobowiązań pieniężnych Kupującego bez względu na ich tytuł oraz pierwotny
termin ich wymagalności.
(g) Kupujący nie jest uprawniony do potrącania swych wierzytelności względem Sprzedawcy
z wzajemnymi wierzytelnościami przysługującymi Sprzedawcy wobec Kupującego.
(h) Sprzedawca może powstrzymać się z wydaniem towarów Kupującemu, jeśli ten nie dokonał
należnej zapłaty wszelkich kwot, jakie zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy wedle stanu na dany
dzień, zarówno z tytułu tej umowy jak również jakichkolwiek innych umów zawartych między
Sprzedawcą a Kupującym. Sprzedawca nie jest zobowiązany do wznowienia dostaw, dopóki Kupujący
nie dokona płatności wszelkich zaległych należności, wraz ze wszelkimi kosztami i należnymi
odsetkami.
(i) Do chwili zapłaty pełnej należności z tytułu ceny towar objęty umową pozostaje własnością
Sprzedawcy.
(j) Sprzedawca odpowiada wyłącznie za zgodność towarów oraz obrotu nimi z wymogami
obowiązującymi w państwie miejsca jego siedziby. Uzyskanie wszelkich wymaganych zezwoleń,
certyfikatów, badań, ekspertyz, decyzji o dopuszczeniu, oraz innych decyzji niezbędnych do
dokonania eksportu i importu lub używania towarów w państwie przeznaczenia lub na terytoriach
tranzytowych a także ryzyko ich nieuzyskania lub niedostosowania towaru do obowiązujących tam
wymogów spoczywa na Kupującym.
6. DOSTAWA I SIŁA WYŻSZA
(a) Towary wydawane są Kupującemu, na warunkach „Ex Works” (loco fabryka) (Incoterms 2010),
w miejscu siedziby Sprzedawcy bądź innym miejscu odrębnie ustalonym przez strony.
(b) Za każdy dzień opóźnienia się Kupującego z odbiorem towaru Sprzedawca jest uprawniony do
naliczenia kar umownych w wysokości 2 % wartości nieodebranego towaru. Niezależnie od kar
umownych Sprzedawca będzie mógł dochodzić od Kupującego, na zasadach ogólnych, naprawienia
szkody wynikającej z braku odbioru towaru w terminie a w szczególności zwrotu kosztów
przechowania, transportu lub utylizacji towaru. Bez względu na okoliczności Sprzedawca nie ma
obowiązku dokonywania sprzedaży zastępczej na rachunek Kupującego.

(c) Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań
wynikających z umowy ogranicza się wyłącznie do rzeczywistych strat

poniesionych przez

Kupującego, a przy tym dotyczy wyłącznie szkód wyrządzonych umyślnie lub wskutek rażącego
niedbalstwa.
(d) Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towarów a także związane z nimi korzyści i ciężary
przechodzą na Kupującego z chwilą podjęcia załadunku towaru na pierwszy środek transportu.
(e) Kupujący ma obowiązek dokładnego sprawdzenia towaru przed jego załadunkiem oraz
niezwłocznego
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nieprawidłowościach. Ewentualne wady ukryte, nie dające się stwierdzić przed załadunkiem towaru,
powinny być zgłoszone Sprzedawcy nie później niż w terminie 2 dni od chwili, w której przy
zachowaniu należytej staranności mogły zostać przez Kupującego stwierdzone. Informacja o wadzie
winna obejmować jej wyczerpujący opis, w miarę możności wraz z dokumentacją fotograficzną.
Niezbadanie towaru w terminie jak również spóźniona lub błędna informacja o wadach skutkują utratą
przez Kupującego wszelkich uprawnień z tytułu występowania wady.
(f) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań wynikających z umowy będące wynikiem okoliczności stanowiących siłę
wyższą.
(g) Sprzedawca może odmówić, zmniejszyć lub zawiesić dostawę towaru, by racjonalnie rozdzielić
posiadane zapasy pomiędzy Kupującym a innymi swymi odbiorcami, jeśli zdarzenia stanowiące siłę
wyższą uniemożliwiają mu wykonanie zobowiązań wobec wszystkich kontrahentów, zgodnie z ich
treścią.
(h) Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie niniejszej umowy, jeżeli jest to
bezpośredni lub pośredni skutek działania siły wyższej, której nie można przezwyciężyć za pomocą
rozsądnych środków i której nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy. Strona
dotknięta działaniem siły wyższej jest zwolniona z obowiązku spełnienia świadczenia, z wyjątkiem
zobowiązań płatniczych, przez czas jej trwania i w zależności od sytuacji. Jeżeli którakolwiek ze stron
powoła się na działanie siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę na piśmie, podając
pełną przyczynę (przyczyny) naruszenia obowiązku określonego świadczenia oraz szacowany okres, w
którym sytuacja będzie się utrzymywać. Ponadto wspomniana Strona niezwłocznie powiadomi drugą
Stronę na piśmie o zakończeniu takiej sytuacji. Strona dotknięta działaniem siły wyższej musi dołożyć
rozsądnych starań, aby złagodzić skutki i czas trwania takiego zdarzenia. Jeżeli Zdarzenie siły wyższej
trwa przez okres ponad dziewięćdziesięciu (90) dni od daty powiadomienia, druga Strona może
rozwiązać
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7. TYTUŁ WŁASNOŚCI ORAZ ZWROTY
(a) Towar pozostaje własnością Sprzedawcy do czasu uregulowania pełnej należności z tytułu ceny,
niezależnie od tego, czy Towary zostaną wydane Kupującemu lub osobie trzeciej. Sprzedawca jego
przedstawiciel ma prawo odebrać lub odsprzedać Towary objęte zastrzeżeniem własności i w tym celu
wejść do siedziby Kupującego bądź dowolnego innego miejsca, w którym Towary się znajdują.
(b) Zakupione towary nie podlegają zwrotowi.
(c) Cesja praw Kupującego wynikających z umowy, jej wykonania, niewykonania lub nienależytego
wykonania jest wyłączona.
8. GWARANCJA SPRZEDAJĄCEGO I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
(a) Sprzedawca gwarantuje, że towary są dobre jakościowo i odpowiadają publikowanym informacjom
o produkcie obowiązującym w dniu zakupu.
(b) Niniejsza gwarancja stanowi w relacjach między stronami jedyny system odpowiedzialności za
jakość towaru objętego umową. Wyłączeniu ulega w szczególności rękojmia za wady towaru.
(c) Gwarancja Sprzedawcy nie obejmuje wad towaru spowodowanych jego nieprawidłowym
załadunkiem, transportem, rozładunkiem, przechowywaniem, użyciem, zanieczyszczeniem.
(d) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji wyłącznie, jeśli Kupujący:
(1) załadował, przewoził, przechowywał, przeładowywał i stosował towar zgodnie ze wszystkimi
informacjami udostępnionymi przez Sprzedawcę oraz międzynarodowymi zwyczajami branżowymi,
(2) we właściwym czasie dokonał zbadania towaru oraz dokonał należytego zgłoszenia wad,
(3) umożliwił Sprzedawcy należyte zbadanie Towarów i powierzchni, na której zostały zastosowane,
(4) wypełnił swe obowiązki wynikające z umowy, w tym dokonanie terminowej zapłaty ceny kupna
(5) zaprzestał używania towaru z chwilą gdy wykrył lub mógł wykryć ich wadliwość.
(e) W przypadku stwierdzenia występowania wad towaru objętych gwarancją Sprzedawca
zobowiązany jest wymienić towar wadliwy na wolny od wad. Sprzedawca może odpowiednio
zawiesić kolejne dostawy towaru lub przełożyć odnośne daty dostawy do czasu ostatecznego ustalenia
zasadności reklamacji Kupującego.
(f) Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie z chwilą upływu dopuszczalnego okresu
przechowywania towaru bądź upływu 12 miesięcy od terminu dostawy, w zależności od tego, co
następuje wcześniej.
(g) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za doradztwo techniczne, instrukcje i inne informacje na
temat użycia towarów lub inne usługi świadczone przez niego lub jego przedstawiciela, wyłącznie jeśli
Kupujący wykaże, że:

(1) Sprzedawca udzielił porady lub wykonał usługi rażąco niedbale, biorąc pod uwagę informacje,
sprzęt i wiedzę, jakimi dysponował w danym czasie oraz
(2) Kupujący poniósł skutkiem tego bezpośrednią i rzeczywistą stratę. Sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialności za straty pośrednie lub utracone korzyści, w tym utratę zysków lub dochodów,
stratę czasu bądź utratę możliwości używania maszyn lub urządzeń.
(h) Strony uzgadniają, że odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy nie przekroczy ceny fakturowej towaru.

9. PRAWO KONTRAKTU I JURYSDYKCJA
(a) Umowy, do których zastosowanie mają niniejsze Ogólne Warunki, podlegają prawu polskiemu
z wyłączeniem postanowień Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży
towarów.
(b) Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z zawarciem, wykładnią, wykonaniem lub
niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem umowy podlegają jurysdykcji krajowej sądów
polskich oraz miejscowej właściwości sądów siedziby Sprzedawcy.

