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Ogólne Warunki Zakupu Surowców PCC Exol SA
1. W odniesieniu do zakupów oraz zamówień dokonywanych
przez PCC Exol SA, zwanego dalej Kupującym, obowiązują wyłącznie niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Surowców
PCC Exol SA dostępne na stronie www.pcc.exol.pl. Postanowienia odmienne od tych warunków lub uregulowań ustawowych, w szczególności zawarte w warunkach sprzedaży
Sprzedającego, są dla Kupującego wiążące tylko wtedy,
gdy zostaną przez niego pisemnie potwierdzone zgodnie
z zasadami reprezentacji Spółki. Wolne od zastrzeżeń zakupy lub zamówienia nie oznaczają ze strony Kupującego
uznania odmiennych postanowień.
2. Jeżeli termin dostawy towaru (w rozumieniu warunków
INCOTERMS) nie został sprecyzowany w zamówieniu,
Sprzedający zobowiązuje się realizować wysyłkę na pisemne wywołanie Kupującego.
3. W razie opóźnienia w dostawie towaru, Sprzedający zobowiązany jest zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto towaru objętego powyższym
zarzutem, za każdy pełny dzień opóźnienia. W pozostałych
przypadkach nienależytej realizacji zamówienia sprzedający zobowiązany jest zapłacić Kupującemu karę umowną
w wysokości 10% wartości brutto towaru objętego zarzutem, którego dotyczy zamówienie. Kara umowna płatna
będzie na pierwsze pisemne żądanie Kupującego. Dopuszcza się możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Sprzedający zobowiązany jest dołączyć do każdej dostawy
certyfikat jakości oraz dokument potwierdzający dostarczenie towaru (specyfikacja/list przewozowy (CMR)/inny
dokument dostawy np. WZ).
W przypadku importu Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu:
• oryginalne dokumenty niezbędne do zastosowania
preferencyjnych/obniżonych stawek celnych,
• inne dokumenty, jeżeli są wymagane w związku z importem towarów.

5. Kupujący prowadzi we własnym zakresie analizy jakości
otrzymanego towaru, pod kątem jego zgodności z zamówieniem lub uzgodnioną specyfikacją jakościową
6. Jeżeli wynik analizy towaru dokonanej przez Kupującego wykaże niezgodności cech towaru z zamówieniem
lub uzgodnioną specyfikacją jakościową, Kupujący zgłosi
Sprzedającemu reklamację w ciągu 14 dni od daty dostawy.
7. Sprzedający obowiązany jest ustosunkować się do treści
reklamacji w terminie 3 dni od jej otrzymania. Brak odpowiedzi będzie równoznaczny z uznaniem reklamacji.
8. W braku porozumienia stron co do zasadności reklamacji jakościowej będzie rozstrzygany przez niezależną jednostkę
weryfikacyjną. Jej orzeczenie będzie ostateczne i wiążące
dla obydwóch stron. Koszty orzeczenia ponosi Kupujący
jedynie w sytuacji, gdy reklamacja będzie nieuzasadniona.
9. W przypadku odstępstwa od uzgodnionych parametrów
jakościowych Kupujący może według swojego wyboru
zażądać wymiany towaru na wolny od wad albo zażądać
obniżenia ceny zakupu.
10. Postanowienia pkt. 6-9 stosuje się odpowiednio w razie stwierdzenia przez Kupującego braków ilościowych
otrzymanego towaru.
11. Sprzedający gwarantuje, że sprzedawany towar odpowiada uzgodnieniom zawartym w umowie/zamówieniu Kupującego, jest wolny od jakichkolwiek wad, które zmniejszyłyby jego wartość lub użyteczność ze względu na cel
wynikający z umowy lub przeznaczenia towaru.
12. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczania aktualnych
specyfikacji jakościowych i Kart Charakterystyki (SDS)
towarów nabywanych przez Kupującego w przypadku
pierwszej dostawy oraz każdorazowo, jeżeli Sprzedający
dokona jakiejkolwiek zmiany w tych dokumentach. SDS
winien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem
(WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
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z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej
Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/
WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr
793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/
WE (Dz.UrzUEL.2006.396.1) oraz Rozporządzeniem
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. UrzUEL.2008.353.1).
13. Sprzedający zobowiązany jest do umieszczenia na fakturze numeru zamówienia Kupującego wraz z numerem
pozycji zamówienia. Brak tych danych może być podstawą do odesłania faktury.
14. Dostawa towarów odbywa się do magazynu podanego
przy poszczególnych pozycjach zamówienia.
15. Magazyn Kupującego czynny jest od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7:00 do 14:00, dla towarów nie
wymagających odprawy celnej przy czym Kupujący ma
prawo do ustalenia innych godzin przyjęcia towaru.
16. Towar przeznaczony do odprawy celnej powinien być dostarczony do godziny 10:00.
17. Sprzedający nie może bez zgody Kupującego wyrażonej
na piśmie pod rygorem nieważności przenosić swych zobowiązań ani uprawnień wynikających z przedmiotowej
umowy na osoby trzecie.

szymi zmianami), w związku z tym informacje powstałe
w wyniku realizacji niniejszej Umowy mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu art. 154 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi. Ujawnienie oraz wykorzystanie informacji poufnych w sposób niezgodny z niniejszą Umową jest zabronione. Zakaz ujawniania informacji
poufnej nie ma zastosowania w sytuacji, gdy muszą być
one ujawnione w związku z obowiązkami informacyjnymi wynikającymi z przepisów.
21. Przed przekazaniem do wiadomości publicznej informacji
poufnej opisanej w pkt. 20 Sprzedający niezwłocznie powiadomi Kupującego na piśmie (e-mail: ir.exol@pcc.eu)
o treści przekazywanych informacji oraz planowanym
terminie ich przekazania.
22. Na wezwanie Kupującego Sprzedający zobowiązuje się
przekazać na adres email: ir.exol@pcc.eu dane niezbędne
do stworzenia listy osób mających dostęp do danej informacji poufnej (imię, nazwisko, numer i seria dowodu osobistego, adres zameldowania, data powzięcia informacji
poufnej) w myśl art. 158 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi.
23. Kupujący ma prawo potrącić z wynagrodzenia umownego lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
wszelkie należności przysługujące mu od Wykonawcy
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
przedmiotu Umowy oraz nieusunięcia wad i usterek
w okresie gwarancji, w tym również kary umowne. Zamawiający uprawniony będzie do dokonania takiego potrącenia przed upływem terminów do zapłaty, na podstawie
jednostronnego oświadczenia woli.
24. Ogólne Warunki Zakupu Surowców PCC Exol SA obowiązują od dnia 16 maja 2014 r.

18. Do niniejszych warunków zastosowanie znajduje prawo
Rzeczypospolitej Polskiej. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Handlowej w Warszawie według regulaminu obowiązanego
przed tym sądem.
19. Warunki INCOTERMS umieszczone na zamówieniu zawsze odnoszą się do obowiązującej wersji INCOTERMS
w dacie złożenia zamówienia.
20. Sprzedający przyjmuje do wiadomości, iż Kupujący podlega przepisom ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010r. Nr.211 poz.1384 z późniejszymi
zmianami) oraz przepisom ustawy o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr.185 poz.1439 z później-
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