OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW
I.

Definicje
1. Następujące zwroty i wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży

i Dostaw, a niezdefiniowane w treści innych jej postanowień, będą miały
następujące znaczenie:
„OWSID”
„Dostawca”, „Firma ADAMS”

„Zamawiający”

„Strony”
„Towar”

„Umowa”

„Zapytanie ofertowe”
„Oferta”

„Zamówienie”
„Dostawa”
„Dzień roboczy”

oznacza niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży
i Dostaw;
Firma ADAMS Sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie
przy ul. Nowina 20 (62-081 Baranowo),
KRS: 0000591581, NIP:7811921223, REGON:
363382434;
oznacza (i) osobę prawną lub (ii) jednostkę
organizacyjną, której ustawa przyznaje zdolność
prawną lub (iii) osobę fizyczną, zamawiającą
Towar;
oznacza Dostawcę i Zamawiającego;
towary, produkty, partia wyrobu, surowce,
materiały, opakowania itp. znajdujące się
w ofercie Firmy ADAMS;
oznacza umowę sprzedaży Towarów lub dostawy
Towarów, zawartą na skutek przedstawienia
Oferty przez Dostawcę i złożenia Zamówienia
przez Zamawiającego;
oznacza zaproszenie do przesłania Oferty
cenowej;
oznacza oświadczenie Firmy ADAMS, skierowane
do Zamawiającego, będące odpowiedzią
na Zapytanie Ofertowe, które może obejmować
informacje dotyczące w szczególności: nazwy
wyrobu/kodu wyrobu, ceny, wymiaru, nadruku,
konstrukcji, opisu Towaru, warunków dostawy,
paletyzacji, kosztów. Oferta cenowa stanowi
ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego;
oznacza oświadczenie Zamawiającego o przyjęciu
oferty Dostawcy;
dostawa lub sprzedaż Towaru zamówionego
przez Zamawiającego;
oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
na terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej
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„Forma dokumentowa”

„Kodeks cywilny”

II.

oraz sobót i niedziel;
oznacza utrwalenie informacji na nośniku
informacji, umożliwiające zapoznanie się z jej
treścią (np. e-mail, fax);
oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn.
zm.).

Postanowienia ogólne
1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw określają zasady składania zamówień
i zawierania umów pomiędzy Stronami w zakresie sprzedaży i dostaw Towarów będących
w ofercie Firmy ADAMS. OWSID stanowią integralną część wszystkich Umów zawieranych
przez Firmę ADAMS z Zamawiającymi.
2. Postanowienia OWSID wiążą Strony o ile w zawartej pomiędzy Stronami Umowie nie
postanowiono inaczej.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy a OWSID pierwszeństwo
w stosowaniu mają postanowienia Umowy.
4. OWSID wyłączają stosowanie przez Zamawiającego własnych wzorców umów,
regulaminów lub innych ogólnych warunków zawierania umów, chyba że uzgodniono
inaczej na piśmie pod rygorem nieważności.

III.

Zawarcie Umowy
1. Umowa zostaje zawarta w wyniku przedstawienia Oferty przez Dostawcę oraz złożenia
Zamówienia przez Zamawiającego. Oferta może zostać poprzedzona Zapytaniem
ofertowym Zamawiającego.
2. Oferta i Zamówienie wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy
dokumentowej.
3. Art. 682 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.
4. Przedstawione w Ofercie cenowej warunki obowiązują przez 30 dni od dnia doręczenia
przez Firmę ADAMS, o ile w jej treści nie postanowiono inaczej.
5. Zapytania ofertowe i Zamówienia należy kierować do Firmy ADAMS w Dni robocze:
a. za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail (przez całą dobę); lub
b. za pośrednictwem faxu (przez całą dobę); lub
c. pisemnie.

IV.

Cena
1. Cena wskazana w Ofercie cenowej obejmuje cenę netto w walucie PLN za jednostkę/sztukę
Towaru.
2. W zależności od postanowień Oferty cenowej koszty Dostawy, tj. koszty transportu, koszty
opakowania transportowego, koszty paletyzacji oraz koszty przygotowalni, w przypadku,
gdy są one ponoszone przez Zamawiającego, mogą zostać wliczone w cenę albo zostać
wyrażone odrębnie. Cena jest wiążąca dla Stron i nie może ulec zmianie, chyba że Strony
postanowią inaczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
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3. Cena ustalona przez Strony może podlegać renegocjacji w przypadku wystąpienia
okoliczności powodujących istotną zmianę w kosztach transportu i kosztach produkcji,
w szczególności w zakresie: kosztów surowców, energii, siły roboczej.
V.

Warunki Dostawy
1. Jeżeli w Umowie nie postanowiono inaczej, miejscem Dostawy jest siedziba
Zamawiającego.
2. Termin Dostawy będzie każdorazowo określany w Ofercie. Jeżeli Zamawiający życzy sobie
Dostawy w innym terminie, termin proponowany przez Zamawiającego wymaga
potwierdzenia przez Firmę ADAMS.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej Strony mogą postanowić, że Dostawa zostanie zrealizowana
na podstawie wywołania Zamawiającego potwierdzonego przez Dostawcę. Postanowienie,
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jak i samo wywołanie, wymagają dla ich
ważności formy dokumentowej.
4. W przypadku realizacji Dostaw na zasadach opisanych ust. 3 powyżej, Firma ADAMS będzie
przechowywała Towary przez maksymalny okres:
a. 30 dni – w przypadku opakowań bez nadruku,
b. 30 dni – w przypadku opakowań z nadrukiem fleksograficznym,
c. 90 dni – w przypadku opakowań z nadrukiem offset,

liczonych od dnia produkcji.
5. W braku realizacji Dostawy w terminie określonym w ust. 2 lub 4 powyżej, Firma ADAMS
będzie uprawniona do wystawienia faktury za nie odebrane w terminie opakowania
oraz do wezwania Zamawiającego do wywołania lub odbioru zalegających opakowań
w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych. W przypadku niezastosowania
się do wezwania, Firma ADAMS będzie uprawniona do przekazania niedostarczonej
Dostawy podmiotowi trzeciemu, świadczącemu usługi wynajmu powierzchni magazynowej,
w celu jej dalszego przechowywania na koszt i ryzyko Zamawiającego.
6. Firma ADAMS dołączy do Dostawy dokument WZ zawierający co najmniej numer
zamówienia Dostawcy oraz listę dostarczonych Towarów i ich ilości.
7. Zamawiający potwierdzi odbiór Dostawy na dokumencie WZ list przez: oświadczenie
o potwierdzeniu odbioru Dostawy, pieczątkę strony odbierającej, czytelny podpis osoby
odbierającej Towar, datę odbioru Dostawy, liczbę odebranych opakowań zbiorczych
oraz liczbę otrzymanych palet, w tym liczbę palet uszkodzonych.
8. Dostawca dostarczy Zamawiającemu Towary w ilościach uzgodnionych indywidualnie
między Stronami, jednakże z zastrzeżeniem możliwych rozbieżności ilościowych zgodnie
z tolerancjami produkcyjnymi:
a. do 5000 szt. ±10%,
b. od 5000 do 10000 szt. ±7%,
c. powyżej 10000 szt. ±5%.
9. Dostawca dopuszcza tolerancję produkcyjną gramatury 1m2 powierzchni tektury falistej
w wysokości ± 5%.
VI.

Warunki płatności
1. Płatność za dostarczone Towary następuje po dokonaniu Dostawy, w terminie 30 dni
od wystawienia Zamawiającemu faktury, o ile w Ofercie cenowej lub niniejszych OWSID nie
postanowiono inaczej.
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2. Dostawca wystawi Zamawiającemu fakturę niezwłocznie po wystawieniu dokumentu WZ.
3. Płatność dokonywana jest przelewem bankowym na rachunek bankowy Dostawcy
każdorazowo wskazany w wystawionej fakturze. Za dzień płatności uważa się dzień uznania
rachunku bankowego Firmy ADAMS.
4. Za każdy dzień opóźnienia w płatnościach Firma ADAMS może naliczać odsetki ustawowe
za opóźnienie.
5. Firma ADAMS może wstrzymać realizację zamówień w przypadku zalegania przez Odbiorcę
z terminową zapłatą którejkolwiek z faktur.
6. Prawo własności Towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą płatności i odbioru
Towaru.
VII.

Palety
1. Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej, Towary będą dostarczane do Zamawiającego
na zwrotnych paletach EURO 1200*800, kod palety 33.
3. W przypadku Dostawy Towaru z wykorzystaniem palet zwrotnych, zostaną one
przygotowane i zgłoszone przez Zamawiającego do odbioru przez Dostawcę niezwłocznie
po dokonaniu Dostawy Towaru. W przypadku zwrotu palet uszkodzonych lub w stanie
pogorszonym, Zamawiający zostanie obciążony karą umowną w wysokości równowartości
ceny palety.
4. Jeśli Zamawiający nie dokona zgłoszenia palet do odbioru w terminie 60 dni od daty
Dostawy, Strony przyjmują, że Zamawiający dokonał zakupu palet zgodnie z cennikiem
palet zawartym w Ofercie cenowej. W takiej sytuacji Firma ADAMS wystawi
Zamawiającemu osobną fakturę z tytułu sprzedaży palet.

VIII.

Narzędzia i Projekty
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Narzędzia produkcyjne wykorzystywane do realizacji Zamówienia stanowią własność
Zamawiającego, chyba że Strony w Umowie postanowiły inaczej.
Koszty przygotowalni, tj. koszty narzędzi produkcyjnych takich jak polimery oraz wykrojniki,
pokrywa Zamawiający, chyba że strony w Umowie postanowiły inaczej.
W przypadku zużycia narzędzi Dostawca jest upoważniony do ich utylizacji oraz ponownego
wykonania narzędzi na koszt Dostawcy. Narzędzie wykonane na koszt Dostawcy stanowi
własność Dostawcy.
W przypadku, gdy Zamawiający nie zamówi danego rodzaju Towaru w okresie 1 roku
od ostatniej jego produkcji, Dostawca będzie upoważniony do utylizacji narzędzi służących
do jego wytworzenia, po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do ich odbioru,
na co Zamawiający wyraża niniejszym zgodę i zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tego
tytułu. O zamiarze odebrania narzędzi produkcyjnych Zamawiający poinformuje Dostawcę
za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) na 7 dni przed planowanym odbiorem.
W przypadku pokrycia kosztów przygotowalni przez Dostawcę oraz niezamówienia przez
Zamawiającego zadeklarowanej ilości Towaru w roku, Zamawiający zostanie
proporcjonalnie obciążony kosztami przygotowalni pomniejszonymi o koszt zużycia.
Wszystkie rysunki techniczne i projekty graficzne wykonane przez Firmę ADAMS stanowią
jej własność.
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IX.

Warunki Przechowywania Towarów
1. Towar powinien być przechowywany w sposób zabezpieczający go przed zawilgoceniem,
zamoczeniem, poplamieniem, zabrudzeniem oraz zniszczeniem.
2. Towar powinien być składowany na paletach.
3. Temperatura powietrza składowania powinna wynosić 5 – 30°C.
4. Odległość od urządzeń grzejnych powinna zapewniać całkowite zabezpieczenie Towaru
przed wysuszeniem, zniekształceniem oraz utratą właściwości użytkowych.
5. Wilgotność w magazynie powinna wynosić 30 – 70% WW.
6. Jeżeli temperatura i wilgotność powietrza w magazynie nie odpowiadają ww. wartościom,
pomieszczenie powinno być klimatyzowane.
7. Dopuszcza się piętrowanie palet oryginalnie zabezpieczonych po uprzednim ustaleniu tego
z Działem Obsługi Klienta Firmy ADAMS.
8. Firma ADAMS nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne Towaru spowodowane jego
niewłaściwym przechowywaniem przez Zamawiającego.

X.

Jakość Towarów
1. Opakowania produkowane przez Firmę ADAMS spełniają wszelkie wymogi jakościowe
wynikające z prawa polskiego i prawa wspólnotowego. Jeżeli zamawiane opakowania
powinny spełniać inne lub dodatkowe wymogi, np. definiowane przez ustawodawstwo
kraju docelowego, w którym będą użytkowane, Zamawiający zobowiązany jest
do poinformowania o tym fakcie Dostawcę w Zapytaniu ofertowym lub Zamówieniu.
W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, Zamawiający zwalnia Dostawcę z wszelkiej
odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje mogące wyniknąć z faktu niespełniania
przez dostarczone Zamawiającemu opakowania wymogów, o których mowa w zdaniu
poprzednim.
2. Standardy jakościowe Firmy ADAMS stanowią załącznik nr 1 do niniejszych Warunków.
3. Proces produkcji opakowań może częściowo odbywać się przy współudziale
wykwalifikowanych dostawców lub podwykonawców Firmy ADAMS. W takim przypadku
Firma ADAMS ponosi pełną odpowiedzialność za jakość finalnego produktu dostarczanego
do Zamawiającego, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszych OWSID.
4. Opakowania produkowane przez Firmę ADAMS nie są przeznaczone do bezpośredniego
kontaktu z żywnością.

XI.

Reklamacja
Dostawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu produkty wolne od wszelkich wad
fizycznych lub prawnych.
2. Jeśli dostarczone do Zamawiającego Towary są obarczone jakimikolwiek wadami,
w szczególności dotyczącymi jakości lub braków ilościowych (wykraczających poza
tolerancję, o której mowa w pkt V ust. 6), Zamawiający jest uprawniony do złożenia
Dostawcy reklamacji.
3. Reklamacja powinna być złożona Dostawcy w formie pisemnej pod rygorem utraty praw
z tytułu rękojmi w terminach:
a. odnośnie reklamacji co do ilości Towaru: niezwłocznie po dokonaniu Dostawy
1.
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4.

5.
6.

7.

8.

XII.

b. odnośnie reklamacji co do jakości Towaru: niezwłocznie po dokonaniu Dostawy
lub w terminie do 10 dni roboczych od dnia dostawy w odniesieniu do wad, których
wykrycie z momentem odbioru Dostawy było niemożliwe.
Reklamacja powinna zawierać określenie dokładnej przyczyny reklamacji (dokładnego opisu
wady wraz załączonymi zdjęciami/wzorami opakowań) oraz podaniem danych
umożliwiających identyfikację danej dostawy, w szczególności:
a. nazwa i ilość oraz kod Towaru
b. nr WZ
c. data Dostawy
d. numer Zamówienia
Nie podlega reklamacji Dostawa, w której ilość Towaru wadliwego nie przekracza 0,5%
dostarczonej partii wyrobu.
Zasadność reklamacji zostanie zweryfikowana przez Firmę ADAMS w terminie do 14 Dni
roboczych od daty zgłoszenia reklamacji, chyba że weryfikacja wymaga niezależnej opinii
rzeczoznawcy. W czasie weryfikacji reklamacji Zamawiający umożliwi Dostawcy dostęp
do Towaru w stanie niezmienionym.
Firma ADAMS nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za Towar, który został
wykonany zgodnie z dostarczonym przez Zamawiającego projektem lub dokumentacją
technologiczną.
W przypadku uznania zasadności reklamacji Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie
naprawić Towar lub wymienić go na nowy.

Odpowiedzialność
1. Odpowiedzialność za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę zamówionego Towaru przechodzi
z Dostawcy na Zamawiającego z chwilą Dostawy Towaru.
2. Wszelka odpowiedzialność Dostawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy, w tym także odpowiedzialność wynikająca z wad produktu, obejmuje szkodę
rzeczywiście poniesioną i udokumentowaną przez Zamawiającego, z wyłączeniem
utraconych korzyści, i ograniczona jest do kwoty stanowiącej 100% wartości Umowy.

XIII.

Siła wyższa
1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów,
do których mają zastosowanie niniejsze OWSID, jeżeli niewykonanie lub nienależyte
wykonanie jest skutkiem działania siły wyższej.
2. Za siłę wyższą uważa się nadzwyczajne zdarzenia zewnętrzne, którego wystąpienia
i skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie
się uważać nadzwyczajne działania sił przyrody, takie jak huragan, trzęsienie ziemi, powódź
oraz wojnę, zamieszki, skażenie radioaktywne, epidemię, strajk oraz działania legislacyjne
władz lub inne sytuacje powodujące niemożliwość wykonania umów, do których mają
zastosowanie niniejsze OWSID.
3. Strona powołująca się na niemożność świadczenia spowodowaną siłą wyższą jest
zobowiązana do natychmiastowego zawiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej
pod rygorem nieważności o warunkach wystąpienia siły wyższej, jej rodzaju, zakresie
oraz przewidywanym czasie trwania bądź usuwania skutków.
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XIV.

Postanowienia końcowe
1. Strony przyjmują, że określenie „na piśmie” bądź „pisemnie” lub podobne w niniejszych
OWSID oznacza formę pisemną pod rygorem nieważności, chyba że z brzmienia
konkretnego postanowienia wynika wyraźnie, że Strony dopuściły inną formę.
2. W zakresie nieuregulowanym w OWSID zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Dostawca zastrzega prawo własności wszelkiej dostarczonej Zamawiającemu dokumentacji
w związku z wykonaniem Umowy, w szczególności dokumentacji technologicznej.
Dokumentacja taka nie może zostać udostępniona osobom trzecim bez uprzedniej
pisemnej (forma pisemna pod rygorem nieważności) zgody Firmy ADAMS.
4. Strony zobowiązane są do zachowania w poufności postanowień Umów, do których mają
zastosowanie OWSID, jak również wszelkich informacji uzyskanych, bezpośrednio
lub pośrednio, w związku z negocjacjami, Ofertą cenową, Zamówieniem, zawarciem
i wykonaniem Umów, w szczególności informacji finansowych dotyczących drugiej Strony
oraz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, za wyjątkiem informacji,
do których ujawnienia dana Strona jest zobowiązana zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa lub na ujawnienie których druga Strona wyraziła uprzednią zgodę w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
5. Prawa i obowiązki wynikające z Umowy nie mogą zostać przeniesione przez Firmę ADAMS
na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
6. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania
formy, w której Umowa została zawarta.
7. Wszelkie spory mogące powstać między Stronami w związku z zawieraniem
lub wykonywaniem Umów, do których mają zastosowanie OWSID, będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Firmy ADAMS.
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