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OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW
przez Konimpex Chemicals Sp. z o.o.
§ 1 Postanowienia wstępne
1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Towarów (zwane dalej OWZT), znajdują zastosowanie do wszystkich transakcji
handlowych zawieranych pomiędzy Konimpex Chemicals Sp. z o.o. (zwanym dalej KCH), a Wysyłającym towary
(zwanym dalej Wysyłającym), od którego Konimpex Chemicals Sp. z o.o. nabywa, za zapłatą, Towary tj. surowce
chemiczne, na potrzeby Konimpex Chemicals Sp. z o.o.
2. Akceptacja przez Wysyłającego, w tym również poprzez przystąpienie do realizacji zamówienia zakupu (zwanego
dalej Zamówieniem), oznacza realizację Zamówienie na poniższych warunkach.
3. Wyłączenie zastosowania oraz jakiekolwiek zmiany OWZT mogą być dokonane, wyłącznie za zgodnym
porozumieniem wszystkich stron transakcji handlowych, potwierdzonym na piśmie.
§ 2 Realizacja zakupu
1. Dla swojej skuteczności Zamówienie, jak i potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wysłane przez
Wysyłającego oraz wszelkie zmiany wprowadzane w Zamówieniu, po przyjęciu Zamówienia do realizacji,
wymagają zachowania formy pisemnej. Złożenie Zamówienia przez KCH oraz jego przyjęcie przez Wysyłającego,
oznacza przystąpienie do jego realizacji.
2. Nie potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Wysyłającego lub niezaakceptowanie zmian w
Zamówieniu po przyjęciu do realizacji, w ciągu 2 dni roboczych od wysłania Zamówienia lub informacji o jego
zmianie, przez Wysyłającego, oznacza ich przyjęcie, na warunkach określonych w Zamówieniu lub informacji o
jego zmianie.
3. Ceny wskazane na Zamówieniu są wiążące i są cenami netto do których może zostać doliczony podatek od
towarów i usług VAT według właściwych przepisów prawa. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, ceny te zawierają koszt
opakowania oraz transportu towaru na warunkach DAP zgodnie z warunkami dostaw Incoterms 2010.
4. Jeśli nie uzgodniono inaczej, ubezpieczenie Towaru pokrywane jest zgodnie z warunkami Incoterms 2010.
5. Wraz z wysyłką towaru Wysyłający zobowiązany jest niezwłocznie przesłać, drogą mailową, do KCH, kopię
dokumentów związanych z Zamówieniem. Przez dokumenty rozumie się co najmniej fakturę zakupu na której
wskazany jest kod celny towarów oraz certyfikat analizy do każdej partii wysyłanego towaru, ponad to packing list
oraz odpowiedni dla danego środka i rodzaju transportu, list przewozowy (np. CMR, B/L itp.).
6. Faktura, oprócz elementów wymaganych odpowiednimi przepisami prawa, powinna zawierać numer Zamówienia
KCH oraz dokładny numer rachunku Wysyłającego, wraz z numerem IBAN oraz SWIFT banku. Wszelkie wątpliwości
w zakresie sporządzania dokumentów, należy uzgadniać z KCH.
7. Niezwłocznie po wystawieniu i przesłaniu kopii dokumentów przez Wysyłającego drogą mailową, jeśli nie
umówiono się inaczej lub jeśli nic innego nie wynika z warunków płatności wskazanych na Zamówieniu,
Wysyłający niezwłocznie wysyła oryginalne dokumenty na adres siedziby KCH. Zwłoka w wysyłce oryginalnych
dokumentów powoduje możliwość obciążenia Wysyłającego kosztami związanymi z przestojem środka transportu
w związku z niemożnością jego odprawy lub rozładunku.
8. Jeśli nie wskazano inaczej na Zamówieniu, miejscem rozładunku jest magazyn firmy Konimpex Kramsk, Kościelna
24, 62-511 Kramsk, Polska, w godzinach od 8.00 do 16.00.
9. Jeżeli strony nie uzgodniły inaczej termin płatności wynosi 60 dni od daty wystawienia faktury.
10. Jeżeli ceny towarów na Zamówieniu, wyrażone są w walucie obcej, a rozliczenie pomiędzy Wysyłającym, a KCH
odbywa się w złotówkach, celem przeliczenia ceny na złotówki, Strony stosują średni kurs danej waluty ogłoszony
przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury, a jeżeli w tym dniu NBP nie
ogłaszał kursu – ostatni ogłoszony przez NBP kurs.
11. Terminy dostaw, wskazane na Zamówieniu są dla Stron wiążące. Za dotrzymanie terminu dostawy przyjmuje się
dostarczenie zamówionych Towarów w odpowiedniej ilości, jakości i w oryginalnym, wskazanym w Zamówieniu,
odpowiednio oznakowanym opakowaniu do miejsca rozładunku, o ile nie wynikają z treści zamówienia inne
warunki dostawy.
12. Wysyłający jest zobowiązany do dostarczenia towaru producenta uzgodnionego w procesie negocjacji i
wskazanego z nazwy na Zamówieniu, chyba że Strony uzgodniły inaczej.
13. KCH nie jest zobowiązany do przyjęcia Towarów, w terminie wcześniejszym niż ten wskazany w Zamówieniu. To
samo dotyczy nieuzgodnionych dostaw częściowych.
14. Wysyłający jest zobowiązany niezwłocznie poinformować KCH, jeśli pojawią się okoliczności, z których wynika, że
nie może on dotrzymać terminów dostaw wskazanych na Zamówieniu. Zwłoka w przekazaniu informacji stwarza
uprawnienie po stronie KCH do anulowania Zamówienia, żądania obniżenia ceny, jak również do nieprzyjęcia
Towaru, już wysłanego.
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15. Niezależenie od uprawnień wskazanych w pkt. 14, w przypadku nieterminowej realizacji dostawy, KCH zastrzega
sobie możliwość naliczenia i obciążenia Wysyłającego karami umownymi w wysokości 0,1 % wartości dostawy
netto za każdy dzień zwłoki. Jeżeli kara umowna nie pokryje w całości szkody, jaką KCH poniósł w związku z
nieterminową dostawą, wówczas ma on prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych,
przenoszących wartość naliczonych kar umownych.
§ 3 Opakowania
1. Towary dostarczane do KCH powinny czynić zadość wymaganiom dotyczącym opakowania, oznakowania oraz
zabezpieczenia towaru w transporcie, określonego w prawie krajowym i międzynarodowym, w tym przede
wszystkim uwzględniając przepisy
a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE
L 353 z 31 grudnia 2008 roku)
b. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 r. dostosowujące do postępu naukowotechnicznego rozporządzenie PEiR (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin
c. Ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 322) z
późn. zm.
według stanu prawnego na dzień dostawy towaru do KCH.
2.
3.
4.

Jeżeli inaczej nie zastrzeżono towar musi być opakowany w sposób zwyczajowo przyjęty dla danego typu
towarów i musi zapewniać należytą ochronę podczas transportu, stosowną do wybranego rodzaju transportu.
Opakowanie i zabezpieczenie Towaru dotyczy także palet i ich wykonania, w przypadku Towarów dostarczanych
na paletach.
W razie wątpliwości co do poprawnego oznakowania zarówno towarów neutralnych jak i niebezpiecznych,
wymagana jest konsultacja z KCH, aby palety, worki i kontener były oznaczone zgodnie z wymaganiami KCH.

§ 4 Reklamacje
1. Do reklamacji mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, z zastrzeżeniem
poniższych ustaleń.
2. W każdym przypadku oczekuje się, że towar jest zgodny ze specyfikacją KCH o czym świadczą certyfikaty/atesty
przesyłane przez Wysyłającego, do konkretnej partii towaru. Każda zmiana w wyżej wymienionych dokumentach,
jeśli dokumenty zostały już przekazane do KCH, wymaga formy pisemnej.
3. KCH nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia Towaru oraz jego opakowania do momentu rozładunku.
4. Wysyłający ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z
potwierdzonego Zamówienie, będące następstwem własnego i zawinionego działania lub zaniechania.
Przez nienależyte wykonanie zobowiązania rozumie się przede wszystkim dostarczenie Towaru, który nie był
przedmiotem Zamówienia oraz znaczące opóźnienie w dostawie Towaru, chociażby Towar był zgodny.
5. Jeżeli nic innego nie wynika z Zamówienia, chwilą przejścia niebezpieczeństwa na KCH jest dostawa zamówionych
towarów, do magazynu KCH wskazanego na Zamówieniu.
6. Przy przyjęciu Towaru do magazynu, KCH jest zobowiązany sprawdzić jego zgodności z zamówioną ilością oraz
wady zewnętrzne lub inne widoczne szkody. Stwierdzone w ten sposób wady KCH zgłasza Wysyłającemu w ciągu 7
dni od dnia dostawy. Pozostałe wady, ujawnione podczas wykorzystania towaru przez klientów KCH, KCH zgłosi
Wysyłającemu w ciągu 14 dni od momentu dowiedzenia się o ich istnieniu.
7. Sposób rozwiązania reklamacji zależy od indywidualnych uzgodnień między stronami. Po uznaniu reklamacji, KCH
zastrzega sobie przede wszystkim prawo do:
a. wymiany towaru na wolny od wad (w tym przypadku, jeśli nie uzgodniono inaczej, Wysyłający
odbierze wadliwy towar na własne ryzyko i koszt),
b. obniżenia ceny zakupu lub zwrotu równowartości wadliwego lub brakującego Towaru,
c. uzyskanie rabatu na kolejne zakupy,
d. żądania dosłania brakującego Towaru na koszt i ryzyko Wysyłającego.
W każdym przypadku Wysyłający ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę powstała w majątku KCH i
zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych ze zgłoszoną reklamacją oraz kosztów powstały w związku z
likwidacją szkody.
8. Z zastrzeżeniem pkt. 6 niniejszego paragrafu, jeśli Wysyłającemu zostanie zgłoszona przez KCH, reklamacja
dotycząca parametrów danego towaru, KCH zobowiązany jest do przesłania badań, wskazujących na różnice
pomiędzy wynikami, a specyfikacją. W takiej sytuacji Wysyłający niezwłocznie sprawdzi przesłane badania z
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głównym technologiem, prześle komentarz na temat różnic oraz powodów wystąpienia rozbieżności, a także
uzupełni informacje brakujące, o ile takie wystąpią. Wysyłający służy wiedzą techniczną na temat poszczególnych
właściwości towaru oraz dokłada wszelkich starań, aby nie było niezgodności. Jeżeli wystąpi konieczność
szczegółowego sprawdzenia towaru w zakresie parametrów technicznych, fizycznych, chemicznych lub innych,
badania przeprowadza Wysyłający lub KCH na koszt Wysyłającego. O kosztach przeprowadzenia badań strony
informują się wzajemnie i są zobowiązane do ich pisemnego zatwierdzenia.
9. Zgłoszone reklamacje rozpatrywane są przez Wysyłającego w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia ich zgłoszenia.
10. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym czasie, powoduje możliwość zakupienia towaru przez KCH o podobnej
jakości i w podobnej ilość na koszt i ryzyko Wysyłającego.
11. KCH zastrzega sobie możliwość naliczenia i obciążenia Wysyłającego karami umownymi w wysokości 0,1 %
wartości wadliwego towaru netto za każdy dzień zwłoki w realizacji obowiązku Wysyłającego wynikającego z
uzgodnionego sposobu rozwiązania reklamacji. Jeżeli kara umowna nie pokryje w całości szkody, jaką KCH poniósł
w związku z reklamacją, wówczas ma on prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych,
przenoszących wartość naliczonych kar umownych.
12. Jeśli Strony nie uzgodniły inaczej lub jeśli co innego nie wynika z dokumentów do danej dostawy, termin gwarancji
towarów kupowanych od Wysyłającego wynosi 24 miesiące od daty produkcji wskazanej na certyfikacie jakości.
§ 5 Postanowienie końcowe
1. OWZT stanowią integralną część Zamówienia Zakupu.
2. Działanie siły wyższej, uniemożliwiające lub utrudniające realizację Zamówienia, powodują przedłużenie terminu
dostawy o czas trwania tej przeszkody.
3. Strona dotknięta skutkami siły wyższej dokona niezwłocznie zawiadomienia drugiej Strony o opóźnieniu nie
później niż w przeciągu 2 dni roboczych od dnia zaistnienia zdarzenia, podając przewidywany czas trwania oraz
możliwy termin wznowienia dostaw.
4. Jeżeli przeszkody wynikające z działania siły wyższej trwają dłużej niż 14 dni, każda ze Stron ma prawo odstąpić od
realizacji Zamówienia.
5. KCH zastrzega sobie prawo dokonywania audytów Systemu Zarządzania Jakością lub produktu w siedzibie
Wysyłającego lub producenta Towaru dostarczanego przez Wysyłającego, przez swoich przedstawicieli i/lub
przedstawicieli Klientów KCH, po uprzednim uprzedzeniu zakresu, czasu i termin audytu.
6. Kary umowne wskazane w OWZT podlegając kumulacji.
7. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokości zastrzeżonych w treści
OWZT, kar umownych oraz odszkodowania za inne, niż określone w treści OWZT szkody, związane z realizacją
Zamówienia, na zasadach ogólnych.
8. Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od dnia Wezwania do zapłaty wystawionego przez KCH. KCH
przysługuje prawo potrącenia kary z bieżących płatności przysługujących Wysyłającemu.
9. Wysyłający odpowiada za to, by KCH przez przyjęcie towaru i jego dalszą dystrybucję lub zużycie, nie złamał
patentów lub innych praw osób trzecich. Wysyłający jest zobowiązany poinformować KCH o złamaniu praw, jeśli
do takiego doszło.
10. Dostawca zobowiązuje się przy realizacji Zamówienia przestrzegać przepisów powszechnie obowiązującego prawa
polskiego, a dostawa i usługa muszą spełniać wymagania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy
stosownych norm.
11. W razie wątpliwości, terminy wskazane w OWZT, liczone są od czasu poinformowania drugiej Strony.
12. W razie nieważności, bezskuteczności lub bezprzedmiotowości niektórych postanowień OWZT, pozostałe
postanowienia pozostają w mocy. W takiej sytuacji w miejsce nieważnych postanowień wejdą inne, wcześniej
uzgodnione przez strony, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność
nie zostałaby dokonana.
13. Wszelkie informacje zawarte w niniejszych OWZT i załącznikach oraz uzyskane przez Strony w trakcie lub w
związku z realizacją Zamówień, a zwłaszcza ceny towarów, stawki frachtowe, warunki realizacji Zamówień,
informacje o kontrahentach, towarach i wszelkie inne istotne szczegóły, stanowią tajemnicę handlową i nie mogą
być ujawniane osobom trzecim ani też wykorzystywane w jakiejkolwiek innej formie, w szczególności we własnym
interesie, w trakcie trwania stosunków handlowych między Stronami oraz w ciągu jednego roku od ich
zakończenia, dla innych celów niż związanych z realizacją zlecenia.
14. Strony zgodnie ustalają, że we wszelkich sprawach, w tym również sporach sądowych, dotyczących realizacji
Zamówienia, obowiązuje prawo polskie. Jeżeli jednak, przepisy właściwych umów międzynarodowych lub
konwencji przewidują przepisy bezwzględnie obowiązujące, wówczas w miejsce takiego postanowienia wchodzić
będą odpowiednie regulacje, bez wpływu na ważność pozostałych postanowień OWZT.
15. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego,
przede wszystkim Kodeksu Cywilnego.
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16. Wszelkie spory wynikłe z niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu Towarów lub pozostające w związku z nimi,
będą rozstrzygane przez Strony, na drodze polubownej. W przypadku nie dojścia Stron do porozumienia w
terminie 30 dni od dnia zaistnienie sporu tj. zgłoszenia jakichkolwiek zastrzeżeń co do realizacji Zamówienia, w
przypadku Wysyłających, których siedziba ma miejsce na terytorium Polski, sprawa zostanie poddana pod
rozstrzygnięcie Sądów Powszechnych, właściwych miejscowo i rzeczowo dla siedziby KCH.
Jeżeli Wysyłający ma siedzibę poza granicą Polski, wówczas wszelkie spory wynikające z OWZT i umowy z
Wysyłającym lub pozostające z nimi w związku, będą rozstrzygane ostatecznie na podstawie Regulaminu Sądu
Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie (https://www.sakig.pl/) obowiązującego w dniu
wszczęcia postępowania, przez arbitra lub arbitrów powołanych zgodnie z tym Regulaminem przy zastosowaniu
materialnego prawa polskiego.

Konimpex Chemicals Sp. z o.o.
Tel.: +48 63 249 77 92, fax: +48 63 249 77 94
e-mail:kch@konimpex.com.pl
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców - Sąd Rejonowy Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000463374
NIP 665-299-18-24, NIP PL6652991824
REGON 302442862
kapitał zakładowy: 1 502 400 PLN

