OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
z dnia 30.09.2019
(dotyczą sprzedaży realizowanej przez Konsorcjum:
Huta Pokój Profile Sp. z o.o. w organizacji i WĘGLOKOKS S.A.)
1. DEFINICJE
1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży zwane są dalej OWS.
1.2. Sprzedający – Konsorcjum: „Huta Pokój Profile” Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Rudzie

Śląskiej, ul. Niedurnego 79 pok. 106 41-709 Ruda Śląska; wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której dokumentacja rejestrowa
przechowywana jest przez Sąd Rejonowy w Gliwicach; NIP: 6412547857, o kapitale
zakładowym: 1.000.000,00 złotych, opłacony w całości oraz WĘGLOKOKS S.A. z siedzibą
w Katowicach, ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice; wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego; której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach; KRS: 0000095342; NIP:6340017095;
o kapitale zakładowym w wysokości: 558.818.830,00 złotych, opłacony w całości. Przy czym
producentem Produktów jest „Huta Pokój Profile” Sp. z o.o. w organizacji a bezpośrednim
sprzedawcą Produktów do Kupującego Węglokoks S.A., w imieniu którego działa „Huta
Pokój Profile” Sp. z o.o. w organizacji na podstawie stosownych pełnomocnictw.
1.3. Kupujący – osoba prawna lub fizyczna, a także jednostki organizacyjne nie posiadająca
osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, będące przedsiębiorcami.
1.4. Produkty - wyroby hutnicze i usługi oferowane przez Sprzedającego.
1.5. Zapisy odnośnie podpisania umów (kontraktów) stosuje się odpowiednio do przyjęcia
zamówienia i jego Potwierdzenia (czyli umowy dwu-dokumentowej).

2. ZAKRES STOSOWANIA OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY
2.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży określają standardowe warunki, na jakich Sprzedający

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

produkuje i sprzedaje Produkty Kupującemu i dotyczą one wszystkich ofert sprzedaży o ile
nie zostanie inaczej ustalone na piśmie.
Kupujący lub osoba upoważniona przez niego składając zamówienie poświadcza, że OWS
Sprzedającego są mu znane i je akceptuje. Spełnienie tego warunku jest niezbędne do
prowadzenia współpracy handlowej.
Obowiązujące u Kupującego warunki realizacji umów o odmiennej treści nie są akceptowane
przez Sprzedającego.
Sprzedający dopuszcza zawieranie indywidualnych umów handlowych i kontraktów
w drodze wzajemnych negocjacji pomiędzy stronami. Przyjęte rozwiązania umowne
odmienne, niż zawarte w OWS mają pierwszeństwo przed zapisami OWS.
OWS stają się częścią łączącej strony umowy.

3. OFERTY I ZAMÓWIENIA
3.1. Oferty składane przez Sprzedającego na Produkty obowiązują przez okres podany przez

niego na ofercie, chyba że uzgodniono inaczej. Oferta przestaje obowiązywać
w przypadku gdy Kupujący nie przyjmie oferty bezwarunkowo.
3.2. Zamówienie przesłane Sprzedającemu przez Kupującego podpisane przez reprezentantów
lub przez upoważnione osoby zgodnie z KRS lub odpowiednim pełnomocnictwem musi
zawierać:
o dane Kupującego,
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o szczegółowe informacje o zamawianym Produkcie w zakresie niezbędnym do jego

identyfikacji (np. powołanie się na ofertę Sprzedającego, jeśli złożenie takowej
poprzedzało złożenie zamówienia)
o dane dotyczące oczekiwanych przez Kupującego warunków realizacji zamówienia.
3.3. Złożenie zamówienia nie wiąże Sprzedającego i nie oznacza jego bezwarunkowego
przyjęcia, zaś brak odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.
Przyjęcie zamówienia do realizacji wymaga pisemnego potwierdzenia zamówienia przez
Sprzedającego, czego dokonuje „Huta Pokój Profile” Sp. z o.o. w organizacji w imieniu
Węglokoks S.A. W przypadku przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia z zastrzeżeniami,
Kupujący związany jest treścią tych zastrzeżeń, o ile nie przedstawi on niezwłocznie swoich
ewentualnych uwag. Niezwłoczne zgłoszenie uwag uważa się za złożenie nowego
zamówienia, przy czym ustalenia wzajemne poprzedzające nowe zamówienie muszą być
uwzględnione. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po dostarczeniu pisemnej
akceptacji warunków wykonania w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania
potwierdzenia zamówienia. Brak akceptacji w podanym terminie będzie traktowany jako
potwierdzenie warunków wykonania zamówienia (art. 68 Kodeksu Cywilnego).
3.4. Fakt przyjęcia zamówienia nie wiąże Sprzedającego w sytuacjach:
3.4.1. Gdy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej
sprzedaż produktów jest niemożliwa lub nadmiernie utrudniona.
3.4.2. Gdy Sprzedający posiada gotowy do odbioru Produkt, wykonany na poprzednie
zamówienie Kupującego, a Kupujący nie dokonuje jego odbioru pomimo wezwania.
3.4.3. Gdy łączne zobowiązania Kupującego wobec Sprzedającego przekroczyły kwotę
kredytu kupieckiego (limitu zadłużenia) przyznanego Kupującemu przez
Sprzedającego.
3.4.4. Gdy Kupujący opóźnia się z zapłatą na rzecz Sprzedającego jakichkolwiek
wymagalnych należności, lub nie dokonuje zapłaty pomimo wezwania w tym także
w przypadku zaistnienia zaległości płatniczych w razie okoliczności
o których mowa pkt.6.8.
3.4.5. Gdy Kupujący nie ustanowi na żądanie sprzedającego wymaganego zabezpieczenia
lub zabezpieczenie to wygasło w całości lub w części.

4. WARUNKI DOSTAWY: CZAS DOSTAWY, TRANSPORT, UBEZPIECZENIE,
PRZEJŚCIE RYZYKA
4.1. Strony umowy uzgadniają warunki dostawy w oparciu o bazy dostawy określone

w INCOTERMS 2010.
4.2. Termin realizacji wymieniony w potwierdzeniu zamówienia powinien być traktowany jako

4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

uzgodniony pomiędzy stronami. Niedotrzymanie terminu dostawy przez Sprzedającego
uprawnia Kupującego do dochodzenia przysługujących mu praw jedynie wtedy, jeżeli
Sprzedający pomimo pisemnie uzgodnionych nowych terminów nadal nie realizuje dostawy.
Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego Produktu lub jego przyjęcia,
do 5 dni roboczych po powiadomieniu o jego dostępności. W przypadku zaistnienia zwłoki
w odbiorze, Kupujący może zostać obciążony kosztami magazynowania.
Każda dostawa częściowa stanowi odrębną transakcję i może być oddzielnie fakturowana.
Kupujący może dokonać zmian lub anulacji potwierdzonego zamówienia jedynie za zgodą
Sprzedającego. Warunki takich zmian lub anulacji zawarte są w potwierdzeniu konkretnego
zamówienia.
Wycofanie potwierdzonego zamówienia w całości lub części przez Kupującego może być
tylko za zgodą Sprzedającego.
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5. CENA
5.1. Cenę Produktu ustala się w oparciu o uzgodnienia obowiązujące w dniu potwierdzenia

zamówienia.
5.2. Cena jednostkowa wyrobów wynikająca z potwierdzenia zamówienia może wzrosnąć

odpowiednio do wzrostu kosztów wytworzenia niezależnych od Sprzedawcy (cena wsadu,
media energetyczne, podatki i opłaty, itp) mających wpływ na koszty wytworzenia danego
produktu.

6. PŁATNOŚĆ
6.1. Kupujący płaci faktury Sprzedającego, wystawione przez Węglokoks S.A. z siedzibą

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

w Katowicach na rachunek bankowy Węglokoks S.A. wymieniony w fakturze. Jeśli strony
nie uzgodniły inaczej, to opłaty bankowe związane z płatnością pokrywa Kupujący. Zapłata
powinna być dokonana na warunkach określonych w potwierdzeniu zamówienia (w umowie).
W przypadku opóźnienia w zapłacie, niezależnie od przysługujących mu odsetek,
Sprzedający ma prawo wstrzymać i anulować pozostałe dostawy oraz obciążyć Kupującego
udokumentowanymi kosztami przystąpienia do realizacji dostawy lub wytworzenia.
Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanych produktów do momentu zapłaty
ceny w pełnej wysokości. Po bezskutecznym upływie terminu płatności Sprzedający może
żądać od Kupującego bezzwłocznego wydania mu całości bądź części Produktów. Wydanie
następuje w miejscu wskazanym przez Sprzedającego na koszt Kupującego.
W razie takiego wykorzystania Produktów przez Kupującego, że wydanie go byłoby
związane z nadmiernymi trudnościami lub kosztami Sprzedający może żądać wydania mu
wszystkich rzeczy do wytworzenia których całość bądź część Produktów została
wykorzystana.
W przypadku, jeżeli w treści ustaleń stron nie wskazano, czy dane ceny są cenami netto czy
brutto, zawsze uważać się będzie, że są to ceny netto, do których doliczony zostanie
podatek od towarów i usług (VAT) w obowiązujących wysokości i stawce dla danego
Produktu.
Zapłata zostanie dokonana w terminie wskazanym w umowie lub fakturze, zgodnie
z ustaleniami stron.
Nie dopuszcza się regulowania należności Sprzedającego wynikających z zamówienia
poprzez potrącenie wierzytelności Kupującego wobec Sprzedającego bez jego pisemnej,
uprzedniej zgody.
Sprzedający ma prawo do zbycia wierzytelności wobec Kupującego w przypadku, gdy
Kupujący nie ureguluje zobowiązań w terminie i po bezskutecznym upływie dodatkowego
terminu z wezwania do zapłaty.
Za dzień dokonania zapłaty uważać się będzie dzień zaksięgowania danej kwoty na
rachunku bankowym Węglokoks S.A. W przypadku opóźnienia w zapłacie, Węglokoks S.A.
przysługuje roszczenie o zapłatę przez Kupującego odsetek ustawowych za opóźnienie
w transakcjach handlowych lub umownych.
Jeżeli istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że Kupujący nie wywiąże się ze
swojego zobowiązania płatniczego, Sprzedający ma prawo żądać – przed wydaniem
Produktu i niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności – uiszczenia całej
należności gotówką lub przelewem, albo udzielenia określonych gwarancji lub zabezpieczeń
płatności oraz może także jednostronnie zmienić termin płatności.
Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych reklamacji nie wstrzymuje biegu terminu
płatności.

7. ILOŚĆ I JAKOŚĆ
7.1. Produkt sprzedawany jest ilościowo według jednostek określonych w umowie (metry

bieżące, kg, sztuki lub inne)
7.2. Wszystkie informacje techniczne dotyczące gatunków stali, wymiarów, przeliczników

i jakości wynikające z katalogów, prospektów, broszur i innych materiałów reklamowych

3

przygotowanych przez Sprzedającego są danymi orientacyjnymi. Obowiązują one tylko
w takim zakresie, w jakim zostaną uzgodnione przez obie strony.
7.3. Kupujący jest odpowiedzialny za treść złożonego zamówienia, tj. by dane techniczne oraz
informacje dotyczące jakości i ilości zamawianego Produktu odpowiadały jego wymaganiom.
7.4. Jeżeli zamówienie nie określa zgodności Produktu z normą lub nie zawiera opisu żądanej
jakości Produktu, będzie on dostarczony jako zwyczajny Produkt handlowy, bez
odpowiedzialności za specjalne wymogi jakościowe.
7.5. Strony uzgadniają tolerancję ilościową: -/+10 % dla każdej pozycji i całości zamówienia.

8. REKLAMACJE
8.1. Kupujący
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.
8.8.

jest zobowiązany do zbadania Produktu pod względem ilościowym
i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu.
W przypadku gdy Kupujący po zbadaniu otrzymanego Produktu stwierdza, że w czasie
transportu powstały niedobory lub defekty, ma on obowiązek sporządzić raport w obecności
przewoźnika i przesłać go w ciągu 7 dni od daty dostawy do Sprzedającego wraz z innymi
wymaganymi dokumentami. Powyższa zasada dotyczy dostaw Produktów realizowanych
na innych bazach niż EXW, FCA i CPT wg. INCOTERMS 2010.
Reklamacje dotyczące jakościowych wad ukrytych, których stwierdzenie mimo dokładnego
zbadania Produktu po dostawie nie było możliwe, należy przedłożyć Sprzedającemu
pisemnie (wraz z dokładnym opisem, ewentualnie zdjęciami i próbkami reklamowanego
Produktu) niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż 1 rok od daty sprzedaży.
Po tym terminie odpowiedzialność Sprzedającego wygasa.
Sprzedającemu przysługuje prawo do skontrolowania reklamowanego Produktu przez jego
przedstawicieli. W takich przypadkach Kupujący ma obowiązek udostępnić Produkt do
kontroli i zapewnić wszelkie warunki niezbędne do przeprowadzenia kontroli i stwierdzenia
zasadności reklamacji.
Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest do wydzielenia
i przechowywania oddzielnie reklamowanej partii produktu w sposób należyty
uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
Po zaakceptowaniu roszczenia, Sprzedający uzupełni dostawę, naprawi lub wymieni
reklamowany Produkt albo odpowiednio obniży cenę. Wartość reklamacji w żadnym
przypadku nie może przekroczyć wartości reklamowanego Produktu.
Z tytułu złożonej przez Kupującego reklamacji Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za
straty pośrednie i utracone korzyści.
Jeżeli Kupujący nie udostępni Sprzedającemu reklamowanego Produktu w sposób
o którym mowa w pkt. 8.4, Sprzedający uznaje reklamację jako nieuzasadnioną.

9. SIŁA WYŻSZA
Zgodnie z przepisami klauzuli “Force Majeure Clause” 2003 wg reguł ICC w Paryżu oraz klauzuli
nadzwyczajnych okoliczności “Hardship Clause” 2003 wg reguł ICC w Paryżu.
KLAUZULA SIŁY WYŻSZEJ MIH, 2003 R.

(Texto da cláusula)
1. Jeżeli inaczej nie ustalono w umowie pomiędzy stronami w sposób wyraźny lub dorozumiany,
gdy strona umowy nie wypełnia jednego swojego obowiązku wynikającego z umowy lub
większej ich liczby, wówczas następują konsekwencje wskazane w ust. 4 do 9 niniejszej
klauzuli, jeżeli, a także w zakresie, w jakim dana strona udowodni, że:
a) niewypełnienie przez nią obowiązków było spowodowane przeszkodą znajdującą się
poza jej właściwą kontrolą;
b) w momencie zawierania umowy nie można było od niej oczekiwać, żeby była w stanie
uwzględnić wystąpienie przeszkody; oraz
c) nie mogła właściwie uniknąć ani przezwyciężyć skutków przeszkody.
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2. Jeżeli strona umowy nie wypełnia jednego swojego obowiązku wynikającego z umowy lub
większej ich liczby na skutek naruszenia strony trzeciej, którą zatrudniła do wypełnienia
całości lub części umowy, wówczas konsekwencje wskazane w ust. 4 do 9 niniejszej klauzuli
stosuje się wyłącznie do strony umowy:
a) jeżeli i w zakresie, w jakim strona umowy ustali wymagania określone w ust. 1
niniejszej klauzuli; oraz
b) jeżeli i w zakresie, w jakim strona umowy udowodni, że takie same wymagania mają
zastosowanie wobec strony trzeciej.
3. Wobec braku dowodu świadczącego o przeciwnych okolicznościach i jeżeli nie uzgodniono
inaczej w sposób wyraźny lub dorozumiany, wówczas uznaje się, że strona powołująca się na
niniejszą klauzulę ustaliła warunki opisane w ust. 1 lit. (a) i (b) niniejszej klauzuli w przypadku
wystąpienia jednej przeszkody lub większej liczby przeszkód podanych poniżej:
a) wojna (wypowiedziana lub niewypowiedziana), konflikt zbrojny bądź poważne
zagrożenie konfliktem zbrojnym (między innymi wrogi atak, blokada, embargo wojskowe),
działania wojenne, inwazja, akt wroga z zewnątrz, mobilizacja wojskowa na szeroką
skalę;
b) wojna domowa, zamieszki, bunt, władza wojskowa lub uzurpowana, powstanie,
rozruchy lub niepokoje społeczne, przemoc tłumu, akt nieposłuszeństwa obywatelskiego;
c) akt terroryzmu, sabotażu lub piractwa;
d) działanie władzy zgodne lub niezgodne z prawem, zgodność z dowolnym przepisem
lub zarządzeniem rządowym, rozporządzeniem, decyzją bądź instrukcją, wprowadzenie
godziny policyjnej, wywłaszczenie, przejęcie przymusowe, zajęcie zakładu, rekwizycja,
nacjonalizacja;
e) zdarzenie losowe, zaraza, epidemia, klęska żywiołowa, między innymi gwałtowna
burza, cyklon, tajfun, huragan, tornado, śnieżyca, trzęsienie ziemi, aktywność
wulkaniczna, osunięcie się ziemi, fala pływowa, tsunami, powódź lub zniszczenie
spowodowane uderzeniem pioruna, susza;
f) wybuch, pożar, zniszczenie maszyn, urządzeń, zakładów lub instalacji dowolnego
rodzaju, przedłużający się brak transportu, łączności lub prądu elektrycznego;
g) ogólne zakłócenia w pracy, między innymi bojkot, strajk i lokaut, strajk włoski, okupacja
zakładów i posesji zakładów.
4. Strona, która w sposób uzasadniony powołuje się na niniejszą klauzulę, z zastrzeżeniem
ust. 6 poniżej, zostaje zwolniona z konieczności wypełniania swoich zobowiązań wynikających
z umowy od momentu, w którym przeszkoda spowodowała niewypełnienie obowiązków, jeżeli
stosowne powiadomienie zostało przekazane bezzwłocznie lub – w razie nieprzekazania
powiadomienia – od momentu, w którym stosowne powiadomienie dotrze do drugiej strony.
5. Strona, która w sposób uzasadniony powołuje się na niniejszą klauzulę, z zastrzeżeniem
ust. 6 poniżej, zostaje zwolniona z odpowiedzialności odszkodowawczej lub z podjęcia
wszelkich innych środków naprawczych wynikających z umowy za naruszenie umowy od
momentu wskazanego w ust. 4.
6. Jeżeli skutki przeszkody lub zdarzenia, na które powołuje się strona, mają charakter
tymczasowy, wówczas konsekwencje wskazane w ust. 4 i 5 powyżej stosuje się na tyle,
w zakresie i dopóki przeszkoda lub przedstawione zdarzenie, na które powołuje się strona,
utrudnia wypełnianie przez stronę powołującą się na niniejszą klauzulę jej obowiązków
umownych. Jeżeli niniejszy ustęp ma zastosowanie, wówczas strona powołująca się na
niniejszą klauzulę ma obowiązek powiadomienia drugiej strony w momencie, gdy przeszkoda
lub przedstawione zdarzenie przestaje utrudniać wypełnianie jej obowiązków umownych.
7. Strona powołująca się na niniejszą klauzulę jest zobowiązana do podjęcia wszelkich
uzasadnionych środków w celu ograniczenia skutków działania przeszkody lub zdarzenia, na
które powołuje się strona, w momencie realizacji jej obowiązków wynikających z umowy.
8. Jeżeli okres występowania utrudnienia, na które powołuje się strona na mocy ust. 1 niniejszej
klauzuli, lub przedstawione zdarzenie, na które powołuje się strona na mocy ust. 3 niniejszej
klauzuli, ma skutek powodujący znaczące pozbawienie jednej strony umowy lub obu stron
umowy tego, czego miały prawo oczekiwać na mocy umowy, wówczas dowolna strona ma
prawo do rozwiązania umowy za stosownym okresem wypowiedzenia przekazanym drugiej
stronie.
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9. Jeżeli stosuje się ust. 8 powyżej i dowolna strona na skutek dowolnej czynności drugiej strony
umowy w ramach realizacji umowy uzyskała korzyść przed rozwiązaniem umowy, wówczas
strona uzyskująca wskazaną korzyść ma obowiązek zapłaty drugiej stronie kwoty
odpowiadającej wartości wskazanej korzyści.

KLAUZULA UCIĄŻLIWOŚCI MIH, 2003 R.

(Texto da cláusula)
1. Strona umowy jest zobowiązana do wypełniania swoich obowiązków wynikających z umowy,
nawet jeżeli zdarzenia spowodowały, że wypełnianie obowiązków stało się bardziej
obciążające niż można było w sposób uzasadniony przewidzieć w momencie zawierania
umowy.
2. Niezależnie od zapisów ust. 1 niniejszej klauzuli, jeżeli strona umowy udowodni, że:
a) kontynuacja wypełniania jej obowiązków wynikających z umowy stała się nadmiernie
obciążająca na skutek zdarzenia znajdującego się poza jej właściwą kontrolą,
uwzględnienia którego nie można było właściwie przewidzieć w momencie zawierania
umowy; oraz
b) nie mogła właściwie uniknąć ani przezwyciężyć skutków przeszkody;
strony są zobowiązane w odpowiednim terminie, powołując się na niniejszą klauzulę, do
negocjowania alternatywnych warunków umowy, które będą właściwie uwzględniały
konsekwencje zdarzenia.
3. Jeżeli zastosowanie ma ust. 2 niniejszej klauzuli, lecz druga strona umowy nie wyraziła zgody
na alternatywne warunki umowne, które właściwie uwzględniają konsekwencje zdarzenia –
zgodnie z ustaleniami niniejszego ustępu – strona powołująca się na niniejszą klauzulę ma
prawo rozwiązać umowę.

10. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
10.1. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedającego związana z zawarciem umowy lub

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

dokonaniem sprzedaży produktów, (za wyjątkiem uchybień umyślnych), niezależnie od
tytułu tej odpowiedzialności, nie obejmuje naprawienia szkód dotyczących spodziewanych
korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy rynkowej itp.
Odpowiedzialność za posiadanie przez Produkt określonych cech lub za przydatność
dostarczonego Produktu do pożądanych przez Kupującego celów Sprzedający ponosi
wyłącznie pod warunkiem, iż udzielił Kupującemu pisemnego zapewnienia, że Produkt
posiada określone cechy, albo że jest on przydatny do tych celów.
Poza opisaną wyżej odpowiedzialnością z tytułu wad Produktu, Kupujący nie ma prawa do
odszkodowania za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną przez Produkt (w tym przez Produkt
niebezpieczny) lub w związku z jego posiadaniem lub użyciem – za wyjątkiem
obowiązkowej
odpowiedzialności
wynikającej
bezpośrednio
z
bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa.
Jeśli osoba trzecia występuje przeciwko Kupującemu z jakimikolwiek roszczeniami
mogącymi pozostawać w związku ze sprzedanym Kupującemu przez Sprzedającego
Produktem lub z Produktami, do których wytworzenia użyto Produktów sprzedanych
Kupującemu przez Sprzedającego, Kupujący powinien o tym natychmiast powiadomić
Sprzedającego umożliwiając mu uczestnictwo w postępowaniach związanych
z roszczeniami tej osoby, pod rygorem wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności
Sprzedającego związanej z owymi roszczeniami.
Sprzedający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w zakresie, w jakim
poniesiona przezeń szkoda przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych.
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11. INNE
11.1. Do rozstrzygania wszelkich mogących wyniknąć pomiędzy stronami sporów, do których
zastosowanie znajdowałyby niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, właściwy będzie
wyłącznie polski sąd powszechny miejscowo właściwy według siedziby Węglokoks S.A.
z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000095342).
11.2. Do każdej umowy sprzedaży, na mocy której Sprzedający dokona na rzecz Kupującego
sprzedaży jakichkolwiek Produktów, znajdują zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki
Sprzedaży (jeżeli Kupujący w jakiejkolwiek formie i kiedykolwiek został o nich
poinformowany, lub mógł się z łatwością zapoznać z ich treścią i jeżeli strony nie
wyłączyły
na piśmie stosowania tych – wszystkich lub niektórych – warunków), jak również –
w zakresie nie unormowanym w treści niniejszych OWS - odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego i innych polskich bezwzględnie obowiązujących aktów prawnych.

12. STOSOWANIE
ZAPISÓW
MIĘDZYNARODOWYCH

OWS

W

RAMACH

KONTRAKTÓW

12.1. W przypadku międzynarodowych umów sprzedaży (kontraktów) wyłącza się zastosowanie
Konwencji z dnia 11 kwietnia 1980 o umowach dotyczących międzynarodowej sprzedaży
towarów.
12.2. Umowy są zawierane na prawie polskim i strony dokonują wyboru prawa polskiego jako
właściwego dla niniejszej umowy z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących
przepisów.
12.3. W sprawach nieuregulowanych umową oraz postanowieniami OWS lub zgodnie z pkt.
12.2 znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego. Spory między stronami
rozstrzygają sądy polskie.
12.4. W przypadku, gdy Produkt opuści granice Polski Kupujący w terminie najpóźniej do 15
dnia od daty zakończenia miesiąca, którego dotyczy wysyłka dostarczy do Sprzedającego
dokumenty potwierdzające wewnątrzwspólnotową dostawę lub potwierdzające wywóz
towaru poza granice Unii Europejskiej. W przeciwnym wypadku Sprzedający wystawi
Kupującemu notę na kaucję w wysokości 23% wartości Produktów sprzedanych zgodnie
z niniejszym potwierdzeniem zamówienia, do czego Kupujący nieodwołalnie upoważnia
Sprzedającego. Kaucja zostanie zapłacona przez Kupującego w terminie 7 dni od daty
wystawienia noty na kaucję. Kaucja zostanie zwrócona Kupującemu po dostarczeniu
wymaganych dokumentów. Dopuszcza się zaliczenie wpłaconej kaucji na poczet
późniejszych dostaw po obustronnym pisemnym uzgodnieniu przez Strony.
12.5. Jeżeli nie ustalono inaczej w pisemnej umowie (kontrakcie), wszelkiego rodzaju opłaty,
w tym bankowe, podatki, cła i inne tego typu zobowiązania obciążają Kupującego, z tym
zastrzeżeniem, że Sprzedający zobowiązany jest do regulowania i opłacania swoich
zobowiązań za czynności, których dokonuje na podstawie umowy (kontraktu) na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej i które zgodnie z prawem winny zostać uiszczone w kraju
Sprzedającego,
12.6. Wszelkiego rodzaju oświadczenia oraz listy winny zostać sporządzane w języku kontraktu
ustalonym w pisemnej umowie, w braku takowego uregulowania obowiązujący jest polski
lub angielski.

13. KLAUZULA POUFNOŚCI
W czasie trwania umowy strony zobowiązują się wzajemnie do nie ujawniania osobom trzecim
jakichkolwiek informacji wzajemnie od siebie otrzymanych a dotyczących umowy czy jej realizacji
lub innych informacji poufnych przekazanych sobie nawzajem. Za wyjątkiem gdy obowiązek ich
ujawnienia wynika z przepisów prawa na rzecz uprawnionych organów państwowych.
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14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Jeżeli wykonanie Umowy będzie wiązać się z jakimikolwiek operacjami na danych
osobowych, Strony zobowiązują się postępować w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. w szczególności przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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 – RODO) – a także przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a w razie zastąpienia jej inną ustawą – ustawy,
która ją zastąpi.
2. W związku z zawarciem, realizacją i monitorowaniem wykonywania Umowy każda ze Stron
będzie przetwarzać dane osobowe osób zatrudnianych przez drugą Stronę lub
współpracujących z drugą Stroną bądź podwykonawcą drugiej Strony na innej podstawie
(w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zatrudnienia), które
zostaną wzajemnie udostępnione.
3. Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez Strony danych osobowych osób,
o których mowa powyżej oraz o przysługujących tym osobom prawach w związku
z przetwarzaniem ich danych osobowych dostępne są na następujących stronach
internetowych Stron/w załącznikach do niniejszej Umowy:
Węglokoks S.A.: http://weglokoks.com.pl/images/RODO/Klauzula-informacyjna-dla-kontrahentwWKS.pdf
„Huta Pokój Profile” Sp. z o.o. https://www.hutapokoj.eu/kontakt/sprzedaz-wyrobow-hutniczych/
Strony są zobowiązane poinformować te osoby o miejscu udostępnienia informacji, o których
mowa w zdaniu poprzednim bądź zapewnić przekazanie takiej informacji.
4. Wzajemne udostępnienie przez Strony ww. danych osobowych nie następuje w celu ich
powierzenia do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmują do wiadomości, że jeśli
będą dokonywać dalszego przetwarzania udostępnionych przez drugą Stronę danych
osobowych lub będą zbierać od ww. osób inne dane osobowe lub je przetwarzać, będą w tym
zakresie administratorem danych i zobowiązane będą wypełnić wszystkie obowiązki
administratora danych wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Strony nie
będą ponosić odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej
Strony.
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