OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU SUROWCÓW

TOM2" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul.

włącznie z żywnościowymi, bituminy, substancje toksyczne i im

Pomorska 112, 70-812 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

podobne. W szczególności dotyczy to m.in.:

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

a)

papierów asfaltowanych

Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

b)

papierów gumowanych;

Rejestru Sądowego w Szczecinie za numerem KRS 0000220256,

c)

papierów natłuszczanych;

kapitał zakładowy 50.000,00 zł, NIP: 955-00-08-603, REGON:

d)

papierów powlekanych woskami lub żywicami;

810713782, zwana w dalszej części „TOM2” lub „Zamawiającym”,

e)

papiery foliowane czy inaczej powlekane folią;

ustala na podstawie art. 384 kodeksu cywilnego „Ogólne warunki

f)

tapet, map, oklein meblowych;

zakupu surowców”, zwane dalej „Warunkami”, w następującym

g)

tonerów do drukarek;

brzmieniu

h)

substancji

§1
Ilekroć w niniejszych OWZS występują wymienione poniżej pojęcia

barwiących,

należy przez to rozumieć:

1.

3.

wytworom

powlekanym

parafiny,

woski,

tłuszcze,

żywice

i)

makulatur wykazujących widoczne (makulatura zbutwiała)

j)

metale;

Warunki - Ogólne Warunki Zakupu Surowców TOM2 Sp. z o.o. z

lub wyczuwalne (zapach) oznaki procesów gnilnych;

Surowce – należy przez to rozumieć następujące kategorie surowców

k)

tworzywa sztuczne;

wtórnych:

l)

szkło;

Makulatura – odmiany papieru i tektury wymienione w klasyfikacji

m) materiały włókiennicze;

jakościowej surowców wskazane w Normie europejskiej EN 643:2001

n)

drewno;

mającej status Polskiej Normy PN-EN643 pod oznaczeniami:

o)

piasek i materiały budowlane;

p)

kompozyty;

Kod odpadu wg. rozp. Ministra

q)

makulatury należące do innych grup niż zamówiona;

Oznaczenie rodzaju i odmiany wg

Środowiska z dn. 27. 09. 2001r.

r)

materiały szkodliwe dla procesu technologicznego;

PN-EN643

w

s)

Stwierdzenie

spr.

katalogu

odpadów

15 01 01

4.01, 4.05, 4.07

03 03 08, 03 03 07

1.01, 1.02

19 12 01

3)

Inne gatunki makulatury niespełniające rygorystycznie
ww. wymagań mogą być przedmiotem sprzedaży na

odpady medyczne, zanieczyszczone produkty higieny
osobistej, odpady niebezpieczne, odpady organiczne

Butelki PET - Butelki PET posortowane na kolory: bezbarwne,

etykietami (za wyjątkiem etykiet termokurczliwych). Butelki
PET powinny być sprasowane w bele o stopniu upakowania od

W dostarczanej makulaturze zabronione są jakiekolwiek

bezpieczeństwa lub środowiska naturalnego, takie jak

podstawie

niebieskie i zielone. Butelki PET o innych kolorach powinny być

dostawy lub podstawą odmowy przyjęcia dostawy.

zdrowia,

na

posortowane osobno. Butelki PET mogą być z nakrętkami i

może być podstawą do potrącenia ilości lub ceny

dla

wyłącznie

zanieczyszczeń występujące w tym rodzaju makulatury.
4.

zawartości wody przekraczającą wielkość normatywną

zagrożenie

i

rodzaju makulatury i dopuszczalne poziomy i rodzaje

stron.

10% włącznie. Stwierdzenie przez TOM2 lub Odbiorcę

tylko

wyraźnie określającego zamówienie odmiennego od ww.

być przedmiotem odbioru na podstawie wyraźnego pisemnego ustalenia

Normatywna zawartość wody w makulaturze wynosi do

TOM2

każdorazowego pisemnego zamówienia TOM2 w sposób

Inne odmiany papieru i tektury wskazane w Normie EN 643:2001 mogą

stanowiące

niepożądanych

korekty ceny lub nie przyjęcia dostawy.

rzecz

materiały

materiałów

będzie podstawą odpowiednio do potrącenia z ilości,

1.04; 1.05; 1.11; 2.03; 3.04; 3.15;
3.16; 3.18; 4.02, 4.03; 4.04; 4.06;

2)

zawartości

powyżej określonych w niniejszych Warunkach poziomów

(Dz.U. Nr 112, poz. 1206)

1)

i

i kleje, farby i lakiery;

siedzibą w Szczecinie.
2.

towarzyszące

impregnowanym: bituminy, asfalty, gumy, składniki kalek

100 do 300 kg/m3.
5.

Folie : folia bezbarwna PE, folia kolorowa PE, folia HDPE, folie
pochodzenia rolniczego, worki big-bag, taśmy bandujące,
opakowania po chemii gospodarczej, opakowania chemii
gospodarczej HDPE – w belach - o kodzie 15 01 02 oraz mix folii

§4

w belach – o kodzie 15 01 02 – opakowania z tworzyw

Jeżeli nie uzgodniono inaczej, stosuje się Warunki w każdorazowo

sztucznych.
6.

7.

Dostawca – podmiot, w tym także przedsiębiorcę w rozumieniu art.

obowiązującej wersji. Aktualna wersja Warunków dostępna będzie w

43 1 kodeksu cywilnego składający ofertę zawarcia umowy lub, do

każdym

którego TOM2 kieruje zapytanie ofertowe lub zamówienie.

www.grupatom.pl

2.

3.

w

wersji

elektronicznej

§2

jest stosowanie wszelkich wzorców umów Dostawcy. Wzorców umów

Dostawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem

Dostawcy nie stosuje się również wówczas, gdy TOM2 nie zgłosił

zezwolenia konieczne do prowadzenia działalności w zakresie

wobec ich włączenia wyraźnej akceptacji. Przyjęcie lub odbiór

gospodarowania odpadami i zgodnego z prawem wykonania dostaw

towarów przez TOM2 bez wyraźnego zastrzeżenia lub dokonanie

surowców zgodnie z niniejszymi Warunkami.

przez TOM2 płatności za zakupione towary bez sprzeciwu, w żadnym

Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa, w tym

razie nie oznacza akceptacji wzorców umów Dostawcy.

przede wszystkim ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony

§6

Środowiska, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z

Pracownicy TOM2 nie mają umocowania do włączenia do transakcji

2013 r., poz. 21) oraz ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach

sprzedaży towarów jakiegokolwiek wzorca umowy Dostawcy lub

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami

uznawania jego obowiązywania, choćby w części, chyba, że co innego

oraz o opłacie produktowej.

wyraźnie wynika z ich pełnomocnictwa.

Dostawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo z wyjaśnieniami

§7

udzielanymi podczas negocjacji przez TOM2, dokonał szacunku

W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią postanowień umowy

kosztów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz warunkami,

zawartej na piśmie przez TOM2 z Dostawcą a treścią Warunków,

które mają zastosowanie do dostaw realizowanych zgodnie z

pierwszeństwo mają postanowienia umowy.
§8

Dostawca oświadcza, że bez wyjątku wszelkie sprzedawane przez

W przypadku sprzeczności pomiędzy załącznikami do umowy

niego Surowce stanowią odpady z listy zielonej, tj. odpady

pierwszeństwo mają załączniki o numerze wyższym. Jeżeli załączniki

wymienione w załączniku III rozporządzenia WE 1013/2006 i w

do umowy nie zostały oznaczone numerami, wówczas pierwszeństwo

odniesieniu do ich transgranicznego przemieszczenia nie jest

mają te załączniki, które są najnowsze.
§9

wymagana notyfikacja.
5.

Dostawca oświadcza, że w przypadku dokonywania transportu

Strony umowy sprzedaży w drodze negocjacji ustalają wszelkie

Surowców siłami własnymi posiada wszelkie wymagane prawem

istotne warunki umów sprzedaży Surowców na dany miesiąc. Do

decyzje i zezwolenia konieczne do dokonywania transportu

istotnych warunków zaliczają się:

Surowców

lub

w

przypadku

wykonywania

transportu

przy

1. Rodzaj Surowców i Cena za jaką Dostawca zobowiązuje się

trzecich zweryfikuje, iż posiadają one

sprzedawać surowce TOM2 w danym miesiącu. Cena, o której

wszelkie wymagane prawem decyzje i zezwolenia konieczne do

mowa obejmuje załadunek surowców, koszty ich pakowania,

dokonywania transportu Surowców.

ważenia, oraz wszelkie pozostałe koszty związane z ich

W przypadku braku wyraźnego odmiennego ustalenia stron,

sprzedażą.

wykorzystaniu podmiotów

6.

Dostawca oświadcza, że nie
wydanie

Dokumentów

będzie występował z wnioskami o

Potwierdzających

Recykling

i/lub

Dokumentów Potwierdzających Odzysk na zakupione przez TOM2

2. Minimalną wagę załadunku pojedynczej partii towaru (w
braku takiego postanowienia przyjmuje się 21Mg).
§10

potwierdzających

Po uzgodnieniu istotnych warunków, o których mowa w paragrafie

wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych zgodnie

poprzedzającym, TOM2 prześle Dostawcy listem lub przy użyciu

z zapisami art. 11 ust. 8 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w

poczty elektronicznej lub faksem

zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie

obejmujące istotne warunki o których mowa powyżej. Rozpoczęcie

Surowce

7.

adresem:

Jeżeli TOM2 i Dostawca na piśmie nie postanowili inaczej, wyłączone

niniejszymi Warunkami.
4.

pod

§5

Odbiorca – podmiot na którego rzecz TOM2 dostarcza lub któremu
sprzedaje zakupione u Dostawcy surowce.

1.

czasie

ani

też

dokumentów

zamówienie na surowce,

produktowej.

załadunku Surowców przez Dostawcę na pojazdy podstawione przez

Dostawca oświadcza ze zapoznał się, ze wszelkimi warunkami

TOM2 lub Odbiorcę lub pojazdy zamówione przez Dostawcę na

odbiorowymi Odbiorcy.

potrzeby transportu Surowców do TOM2 lub Odbiorcy jest
równoznaczne z akceptacją przez Dostawcę wszelkich uzgodnień o

§3
Wszelkie

postanowienia

przedmiotowych

Warunków

znajdują

których mowa w zamówieniu oraz w niniejszych Warunkach.

zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży surowców, w tym

§11

również do czynności poprzedzających zawarcie tego typu umowy, w

Załadunek surowców na pojazdy podstawione przez TOM2 lub

których TOM2 występuje po stronie kupującego, chyba że strony

Odbiorcę dokonywany jest przez Dostawcę, na jego ryzyko i koszt.

umowy w sposób wyraźny postanowiły wyłączyć część lub całość

§12

niniejszych Warunków. Wyłączenie, o którym mowa, pod rygorem

Własność nabytych w ramach niniejszej umowy surowców, jak

nieważności musi zostać dokonane w formie pisemnej.

również niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia
surowców, o którym mowa w art. 548 Kodeksu Cywilnego przechodzi

na TOM2 z chwilą rozładunku surowców przez TOM2 lub Odbiorcę.

§ 16

Całkowita odpowiedzialność za Surowce w czasie transportu znajduje

Dostawca zobowiązuje się do nieprzekazywania, nieujawniania oraz

się po stronie Dostawcy. Jeżeli strony w sposób wyraźny na piśmie

niewykorzystywania

pod rygorem nieważności nie postanowią inaczej, wszelkie transakcje

przedsiębiorstwa TOM2 w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16

w ramach niniejszej umowy oparte będą o formułę DAP wg. Incoterms

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47,

2010. W szczególności pomoc TOM2 przy czynnościach związanych z

poz. 211 z późn. zm.) w zakresie wszelkich wiadomości powziętych w

organizacją

toku wykonywania dostaw, niezależnie od tego czy TOM2 podjął

transportu

Surowców

nie

będzie

uważana

za

2.

3.

§13

ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przekazaniem,
ujawnieniem lub wykorzystaniem informacji, o których mowa w

przedmiotem

zdaniu

sprzedaży

rozstrzygający

jest

wynik

ważenia

przypadek

naruszenia

zgodę.

w wysokości 50.000 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych 00/100).
§17

jakościowym dokonanym przez TOM2 lub Odbiorcę, uwzględniając i

W przypadku, gdy surowce dostarczane przez Dostawcę nie będą

uznając bez negocjacji w szczególności wagę stwierdzoną przez TOM2

spełniały

lub Odbiorcę, ewentualne zanieczyszczenia, wady surowców oraz inne

obowiązujących u Odbiorcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do

czynniki wpływające na wielkości i wartość faktycznej dostawy.

natychmiastowego wstrzymania realizacji umowy lub zamówienia.

warunków

jakościowych

wynikających

z

norm

§18

Masa zanieczyszczeń Surowców stwierdzona przez TOM2 lub
1.

Dostawca będzie całkowicie odpowiedzialny za Surowce w tym

umowie lub warunkach szczególnych w jednostkowym zamówieniu

odpady, ich właściwy transport oraz magazynowanie do chwili ich

Surowców lub warunkach Odbiorcy na potrzeby rozliczeń Stron

przekazania TOM2 lub Odbiorcy w miejscu wskazanym na

będzie odejmowana od masy rzeczywistej Surowców sprzedanych lub

konkretnym zamówieniu jednostkowej partii Surowców i winien

dostarczonych przez Dostawcę.

zatroszczyć się - na swój koszt - o związane z tym szeroko pojęte

Jeżeli nie postanowiono inaczej termin płatności wynosi 30 dni od

bezpieczeństwo. W przypadku powstania jakichkolwiek szkód w

daty dostawy stwierdzonej na dokumencie ważenia. Płatność będzie

wyniku działania lub zaniechania Dostawcy - w szczególności w

dokonywana na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze.

dobrach osób trzecich - Dostawca winien na swój koszt szkody takie

§14

usunąć. Jeżeli Dostawca zaniecha ich usunięcia TOM2 uprawniony jest

Badanie surowców na okoliczność ich wadliwości bądź niezgodności z

do naprawienia ich w imieniu Dostawcy, a Dostawca zwróci w takim

umową następuje nie wcześniej niż po dostarczeniu Surowców na

przypadku TOM2 wszelkie poniesione z tego tytułu przez TOM2
koszty.
2.

W przypadku w którym to TOM2 lub wynajęty przez TOM2

sprzedawanych surowców, chyba że co innego wynika w sposób

przewoźnik będzie transportował Surowce nabyte od Dostawcy, jeżeli

wyraźny z posiadanych przez kierowców pełnomocnictw.

z uwagi na wady Surowców, w tym m.in. zanieczyszczenia,

§15

niezgodność z uzgodnionym kodem odpadów etc. TOM2 lub inny

W przypadku wadliwości surowców lub ich niezgodności z umową

podmiot z nim współpracujący poniesie jakiekolwiek szkody, w tym

stwierdzonych przez TOM2 lub Odbiorcę, Dostawca naprawi szkodę

m.in. kary, grzywny, opłaty administracyjne, dodatkowe koszty

poniesioną przez TOM2 lub Odbiorcę w pełnej wysokości, w tym

związane z transportem, utylizacją odpadów koniecznością dokonania

również w wysokości utraconych korzyści oraz kosztów transportu i

notyfikacji etc., w takim przypadku Dostawca zwróci TOM2 lub

utylizacji/odzysku/recyklingu

wskazanemu przez TOM2 podmiotowi z nim współpracującemu

wadliwej

partii

Surowców

lub

wszelkie

koszty

poniesione

z

tego

tytułu,

powiększone

o

udokumentowane koszty obsługi prawnej.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi Dostawcy nie może wygasnąć
wcześniej niż odpowiedzialność z tego tytułu jaką TOM2 ponosi

3.

Dostawca odpowiada za działania bądź zaniechania osób/podmiotów,

względem Odbiorcy.

którymi się posługuje przy realizacji dostaw jak za działania bądź

W przypadku wadliwości surowców lub ich niezgodności z umową

zaniechania własne.

stwierdzonych przez TOM2 lub Odbiorcę, Dostawca zapłaci TOM2

4.

surowców zakupionych od Dostawcy.

surowców będzie zobowiązany TOM2.
W razie wystąpienia wad w zakupionych surowcach TOM2 może

Zakres odpowiedzialności Dostawcy obejmuje również koszty
naprawy urządzeń Odbiorcy uszkodzonych na skutek wadliwości

wszelkie koszty do których zapłaty w związku z wadliwością

4.

każdorazowy

Dostawca będzie wystawiał faktury zgodnie z przyjęciem ilościowym i

jakichkolwiek innych kosztów związanych z ich wadliwością.

3.

Za

przedmiotowego zobowiązania Dostawca zapłaci TOM2 karę umowną

załadunek do Dostawcy nie są uprawnieni do weryfikacji jakościowej

2.

poprzednim.

dokonywanego przez TOM2 lub Odbiorcę, na co Dostawca wyraża

plac TOM2 lub Odbiorcy. Kierowcy pojazdów podstawionych na

1.

tajemnicę

Na potrzeby wiążącego Strony ustalenia wagi surowców będących

Odbiorcę przekraczającą wymogi jakościowe wskazane w niniejszej

4.

stanowiących

niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Dostawca

dorozumianą zmianę powyższych zasad.

1.

informacji

5.

Zakres

odpowiedzialności

Dostawcy

obejmuje

również

wedle swojego uznania zażądać stosownego obniżenia ceny,

odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Odbiorcy lub TOM2

dostarczenia w miejsce wadliwych surowców towaru wolnego od wad

przez Dostawcę lub jego podwykonawcę (w tym przewoźnika) choćby

albo odstąpienia od umowy w zakresie tej konkretnej partii

pośrednio związane z realizacją dostaw. W przypadku obciążenia

Surowców i żądać ich reekspedycji na koszt i ryzyko Dostawcy.

TOM2 przez Odbiorcę jakimikolwiek kosztami związanymi ze
szkodami spowodowanymi przez Dostawcę lub jego podwykonawców

(w tym przewoźników), Dostawca zwróci Zamawiającemu całość
kosztów do których zapłaty TOM2 lub Odbiorca będą zobowiązani.
6.

Dostawca odpowiada za utracone zyski TOM2 spowodowane
wstrzymaniem lub zakończeniem współpracy TOM2 z Odbiorcą z
powodu wad jakościowych Surowców pochodzących od Dostawcy, a
sprzedanych przez TOM2 Odbiorcy.

7.

Dostawca zobowiązuje się do zwrotu TOM2 równowartości wszelkich
obciążeń nałożonych przez Odbiorcę na TOM2 z tytuły dostawy na
rzecz Odbiorcy Surowców niewłaściwej jakości pochodzących od
Dostawcy.
§19
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 zamówieniu.
§ 20
1.

W

przypadku

gdyby

Dostawca,

pracownik

Dostawcy

lub

podwykonawca Dostawcy naruszył dobre imię TOM2 poprzez
dopuszczenie się względem Odbiorcy lub jego pracowników czynów
sprzecznych z przepisami prawa w związku z realizacją dostaw, o
czym TOM2 zostanie poinformowany przez Odbiorcę, Dostawca
zapłaci TOM2 karę umowną w wysokości 30.000 zł (trzydziestu
tysięcy złotych 00/100) za każdy taki przypadek.
2.

TOM2 ma prawo dochodzić od Dostawcy odszkodowania na zasadach
ogólnych w wysokości przewyższającej wysokość kary umownej
niezależnie od żądania zapłaty kary umownej.

3.

Kary umowne stają się wymagalne w dniu powstania przyczyny ich
naliczenia.
§21
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.
§22
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.
§23
Niniejsza wersja OWU obowiązuje od dnia 25 lutego 2016r.

