OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU SUROWCÓW
§1
„TOM2" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Pomorska 112, 70-812 Szczecin, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin –
Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Szczecinie za numerem
KRS 0000220256, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, NIP: 955-00-08-603, REGON: 810713782, zwana w dalszej
części „TOM2” lub „Zamawiającym”, ustala na podstawie art. 384 kodeksu cywilnego „Ogólne warunki zakupu
surowców”, zwane dalej „Warunkami”, w następującym brzmieniu
§2
Ilekroć w niniejszych OWZS występują wymienione poniżej pojęcia należy przez to rozumieć:
Warunki - Ogólne Warunki Zakupu Surowców TOM2 Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.
Surowce – należy przez to rozumieć następujące kategorie surowców wtórnych:
Makulatura – odmiany papieru i tektury wymienione w klasyfikacji jakościowej surowców wskazane
w Normie europejskiej EN 643:2001 mającej status Polskiej Normy
Butelki PET - Butelki PET posortowane na kolory: bezbarwne, niebieskie i zielone. Butelki PET o innych
kolorach za wyjątkiem brązowych powinny być posortowane osobno. Butelki PET mogą być z nakrętkami
i etykietami (za wyjątkiem etykiet termokurczliwych). Butelki PET powinny być sprasowane w bele
o stopniu upakowania od 100 do 300 kg/m3.
Folie : opakowania chemii gospodarczej HDPE – w belach - o kodzie 15 01 02 oraz mix folii w belach
– o kodzie 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych.
Dostawca – podmiot, w tym także przedsiębiorcę w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego składający ofertę
zawarcia umowy lub, do którego TOM2 kieruje zapytanie ofertowe lub zamówienie.
Odbiorca – podmiot na którego rzecz TOM2 dostarcza zakupione u Dostawcy surowce.
§3
Wszelkie postanowienia przedmiotowych Warunków znajdują zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży
surowców, w tym również do czynności poprzedzających zawarcie tego typu umowy, w których TOM2
występuje po stronie kupującego, chyba że strony umowy w sposób wyraźny postanowiły wyłączyć część lub
całość niniejszych Warunków. Wyłączenie, o którym mowa, pod rygorem nieważności musi zostać dokonane
w formie pisemnej.
§4
Jeżeli nie uzgodniono inaczej, stosuje się Warunki w każdorazowo obowiązującej wersji. Aktualna wersja
Warunków dostępna będzie w każdym czasie w wersji elektronicznej pod adresem: www.grupatom.pl
§5
Jeżeli TOM2 i Dostawca na piśmie nie postanowili inaczej, wyłączone jest stosowanie wszelkich wzorców
umów Dostawcy. Wzorców umów Dostawcy nie stosuje się również wówczas, gdy TOM2 nie zgłosił wobec
ich włączenia wyraźnej akceptacji. Przyjęcie lub odbiór towarów przez TOM2 bez wyraźnego zastrzeżenia lub
dokonanie przez TOM2 płatności za zakupione towary bez sprzeciwu, w żadnym razie nie oznacza akceptacji
wzorców umów Dostawcy.
§6
Do włączenia do umowy Zakupu towarów jakiegokolwiek wzorca umowy Dostawcy lub uznawania jego
obowiązywania, choćby w części, pracownicy TOM2 nie mają umocowania, chyba, że co innego wyraźnie
wynika z ich pełnomocnictwa.
§7
W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią postanowień umowy zawartej na piśmie przez TOM2 z Dostawcą
a treścią Warunków, pierwszeństwo mają postanowienia umowy.

§8
W przypadku sprzeczności pomiędzy załącznikami do umowy pierwszeństwo mają załączniki o numerze
wyższym. Jeżeli załączniki do umowy nie zostały oznaczone numerami, wówczas pierwszeństwo mają te
załączniki, które są najnowsze.
§9
Strony umowy dostawy w drodze negocjacji ustalają wszelkie istotne warunki umów sprzedaży surowców na
dany miesiąc. Do istotnych warunków zaliczają się:
1) Cena za jaką Dostawca zobowiązuje się sprzedawać surowce TOM2 w danym miesiącu. Cena, o której
mowa obejmuje załadunek surowców, koszty ich pakowania, ważenia, oraz wszelkie pozostałe koszty
związane z ich sprzedażą.
2) Minimalną wagę załadunku pojedynczej partii towaru.
3) Zapoznanie się przez Dostawcę z wymogami jakościowymi Odbiorcy odnośnie surowców i akceptacja
tychże wymagań.
§10
Po uzgodnieniu istotnych warunków, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, TOM2 prześle Dostawcy
listem lub przy użyciu poczty elektronicznej lub faksem zamówienie na surowce, obejmujące istotne warunki o
których mowa powyżej. Rozpoczęcie załadunku Surowców przez Dostawcę na pojazdy podstawione przez
TOM2 lub Odbiorcę jest równoznaczne z akceptacją przez Dostawcę wszelkich uzgodnień o których mowa w
zamówieniu.
§11
Załadunek surowców na pojazdy podstawione przez TOM2 lub odbiorcę dokonywany jest przez Dostawcę, na
jego ryzyko i koszt.
§12
Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia surowców, o którym mowa w art. 548 Kodeksu
Cywilnego w czasie transportu, w przypadku gdy to Dostawca organizuje transport, znajduje się po stronie
Dostawcy, Przejście niebezpieczeństw, o których mowa, przechodzi na TOM2 z chwilą rozładunku surowców
przez TOM2 lub Odbiorcę.
§13
Na potrzeby ustalenia wagi surowców będących przedmiotem sprzedaży rozstrzygający jest wynik ważenia
dokonywanego przez TOM2 lub Odbiorcę.
§14
Badanie surowców na okoliczność ich wadliwości bądź niezgodności z umową następuje nie wcześniej niż po
rozładowaniu surowców przez TOM2 lub Odbiorcę. Kierowcy pojazdów podstawionych na załadunek do
Dostawcy nie są uprawnieni do weryfikacji jakościowej sprzedawanych surowców, chyba że co innego wynika
w sposób wyraźny z posiadanych przez kierowców pełnomocnictw.
§15
W przypadku wadliwości surowców lub ich niezgodności z umową, Dostawca naprawi szkodę poniesioną
przez TOM2 lub Odbiorcę w pełnej wysokości, w tym również w wysokości utraconych korzyści oraz kosztów
transportu.
§16
Zakres odpowiedzialności Dostawcy obejmuje również koszty naprawy urządzeń Odbiorcy uszkodzonych na
skutek wadliwości surowców zakupionych od Dostawcy.
§17
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi Dostawcy nie może wygasnąć wcześniej niż odpowiedzialność z tego tytułu
jaką TOM2 ponosi względem Odbiorcy.

§18
W razie wystąpienia wad w zakupionych surowców TOM2 może wedle swojego uznania zażądać stosownego
obniżenia ceny, dostarczenia w miejsce wadliwych surowców towaru wolnego od wad albo odstąpienia od
umowy.
§19
W przypadku, gdy surowce dostarczane przez Dostawcę nie będą spełniały warunków jakościowych
wynikających z norm obowiązujących u Odbiorcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego
wstrzymania realizacji umowy
§20
Zakres odpowiedzialności Dostawcy obejmuje również odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone
Odbiorcy lub Zamawiającemu przez Dostawcę lub jego podwykonawcę (w tym przewoźnika) choćby
pośrednio związane z realizacją niniejszej umowy. W przypadku obciążenia Zamawiającego przez Odbiorcę
jakimikolwiek kosztami związanymi ze szkodami spowodowanymi przez Dostawcę lub jego podwykonawców
(w tym przewoźników) Dostawca zwróci Zamawiającemu całość poniesionych przez niego kosztów.
§21
W przypadku powstania podstawy do obciążenia Zamawiającego przez Odbiorcę jakąkolwiek opłatą bądź
innym podobnym świadczeniem wynikłym z tytułu wyrządzenia szkody w miejscu dostawy przez Dostawcę lub
jego podwykonawcę (w tym przewoźnika), w tym szkody polegającej na zanieczyszczeniu terenu płynami z
pojazdu lub szkody w środowisku, Dostawca zobowiązuje się do jej uregulowania na rzecz Zamawiającego w
wysokości wskazanej przez Odbiorcę na podstawie obciążenia wystawionego przez Odbiorcę na
Zamawiającego lub Dostawcę. Opłata lub inne świadczenie stają się wymagalne następnego dnia po dniu w
którym została wyrządzona szkoda.
§22
Wysyłka surowców w gatunkach nie objętych zamówieniem oraz przekraczająca ilość wynikającą z zamówienia
(o ile nie zawarto innych ustaleń) odbywa się na ryzyko Dostawcy i może być nie przyjęta przez Odbiorcę lub
przyjęta na warunkach jednostronnie ustalonych przez Zamawiającego z Odbiorcą – również za
wynagrodzeniem niższym od wskazanego w niniejszym zamówieniu.
§23
W sytuacji realizacji zamówienia w ustalonym terminie na poziomie poniżej 90% zamówionych ilości zgodnych
z zamówieniem, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości całego
zamówienia netto. Kara umowna staje się wymagalna następnego dnia po dniu w którym powstała podstawa do
jej naliczenia.
§24
W przypadku gdy pomiędzy stronami, w związku z realizacją umowy lub zamówienia powstaną spory
jakiegokolwiek rodzaju, sądem wyłącznie właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie właściwy sąd powszechny
dla siedziby Zamawiającego, a spory rozstrzygane będą w oparciu o polskie prawo.
§25
Warunki sporządzono w 3 wersjach językowych: polskiej, angielskiej oraz niemieckiej. W przypadku
niespójności lub rozbieżności pomiędzy wersją polską i inną wersją językową, decydujące znaczenie ma wersja
polska.

