OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ASFALTOWYCH
(dalej OWS)
§1. Postanowienia ogólne
1. Niniejsze OWS mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży produktów asfaltowych
zawieranych między Dostawcą a Odbiorcą, o ile Strony pisemnie nie postanowiły inaczej.
2. Wszelkie ustalenia warunków umowy dokonane między Stronami w innej formie niż pisemna są
zastąpione postanowieniami OWS, które mają pierwszeństwo w stosunku do takich ustaleń.
§2. Definicje
Użyte w niniejszych OWS określenia oznaczają:
1. Produkt – asfalt drogowy PN-EN 12591:2010, asfalt modyfikowany PN-EN 14023:2011, asfalt
przemysłowy PN-EN 13304:2011, sprzedawany przez Dostawcę,
2. Dostawca – UNIMOT Spółka Akcyjna z siedzibą: 47-120 Zawadzkie, ul. Świerklańska 2a, wpisana
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382244, NIP 7561967341.
3. Odbiorca – kontrahent nabywający Produkty od Dostawcy.
4. Miejsce Dostawy – miejsce, do którego Dostawca zobowiązany będzie dostarczać w ramach
realizacji umowy Produkty. Miejsce Dostawy określone jest w zamówieniu.
§3. Zamówienia
1. Odbiorca składa zmówienie dostawcy na formularzu zamówienia, którego wzór zawiera
Załącznik Nr 1 do OWS. Odbiorca zobowiązany jest złożyć Dostawcy zamówienie w formie
elektronicznej za pośrednictwem adresów e-mail lub faksem według danych wskazanych w
wypełnionym oświadczeniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do OWS. Zamówienie stanowi
ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. Dostawca będzie odbierał i potwierdzał zamówienia za pośrednictwem adresu e-mail
joanna.charyna@unimot.pl. Potwierdzenie przez Dostawcę zamówienia, zawierającego w
szczególności ilość Produktu, miejsce, termin i warunki dostawy oraz cenę, oznacza zawarcie
przez Strony umowy sprzedaży Produktu na warunkach określonych w zamówieniu, z
uwzględnieniem OWS. Jeżeli Dostawca w potwierdzeniu zamówienia wskazał odmienne
warunki sprzedaży, w szczególności w zakresie ceny i terminu dostawy, Odbiorca jest
zobowiązany w ciągu jednego dnia roboczego potwierdzić warunki Dostawcy. Wraz z
potwierdzeniem Odbiorcy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
3. Brak odpowiedzi Dostawcy nie oznacza milczącego potwierdzenia realizacji zamówienia.
4. Stosowanie przepisów art. 661 § 1-3 oraz art. 682 kodeksu cywilnego wyłącza się.

5. Do jednostkowych transakcji zawieranych pomiędzy Dostawcą i Odbiorcą w trybie określonym
w OWS stosuje się przepisy OWS, chyba że Strony w sposób wyraźny postanowią inaczej w
uzgodnionych warunkach danej transakcji.

§4. Dostawy
1. Dostawa do miejsca wskazanego przez Odbiorcę w zamówieniu będzie realizowana
niezwłocznie w terminie wskazanym przez Dostawcę w potwierdzeniu zamówienia.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany przez Dostawcę terminów dostaw Produktu, z przyczyn
niezależnych od Dostawcy, oraz z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, polegających w
szczególności na: zakłóceniach pracy zakładu, zakłóceniach dostaw surowców niezbędnych do
produkcji, zakłóceniach transportowych. O zmianach terminu dostawy Produktu Dostawca
poinformuje Odbiorcę pisemnie, faksem, w formie wiadomości e-mail lub telefonicznie
niezwłocznie. W takim przypadku brak dostawy nie stanowi nieterminowej realizacji
zamówienia.
3. Dostawy będą realizowane w oparciu o formułę DAP (Delivery at place) wynikającą z
Międzynarodowych Reguł Handlowych INCOTERMS 2010 do miejsca wskazanego szczegółowo
w zamówieniu, chyba że w treści zamówienia Strony wskazały wyraźnie formułę FCA (Free
carrier) według INCOTERMS 2010. Odbiorca zobowiązany jest do rozładunku i pokwitowania
odbioru dostarczonych Produktów na liście przewozowym. Pokwitowanie będzie zawierać
czytelny podpis osoby upoważnionej do odbioru, datę oraz godzinę rozładunku. Jeżeli Odbiorca
nie potwierdzi odbioru Produktów, przyjmuje się, że Produkt został dostarczony i wydany w
chwili ich dostawy przez przewoźnika, a dokumentem potwierdzającym wydanie będzie
dokumentacja przewoźnika. Tytuł własności i ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu,
odpowiedzialność za jakość i ilość Produktu przechodzi na Odbiorcę z chwilą wyjścia Produktu
ze stałej końcówki autocysterny.
4. W przypadku realizowania dostaw na bazie formuły FCA (Incoterms 2010) oraz samodzielnego
napełnienia cystern przez kierowcę, tytuł własności i ryzyko utraty lub zniszczenia Produktu
przechodzi na Odbiorcę z chwilą załadunku autocysterny. Odbiorca zapewnia i ponosi
odpowiedzialność za to, że kierowca posiada zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez
Transportowy Dozór Techniczny w zakresie obsługi urządzeń nalewczych dla materiałów
niebezpiecznych klasy 9 wg ADR oraz odbył instruktaż w zakresie samodzielnej obsługi systemu
nalewczego. Dostawca zastrzega sobie prawo
do odmowy załadunku w przypadku
podstawienia przez Odbiorcę autocysterny w złym stanie technicznym lub zabrudzonej.
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za zmianę jakości Produktu wynikającą z zabrudzenia
opakowania lub zmieszania Produktu nalanego z pozostałością innego produktu w opakowaniu.

5. Do każdej partii Produktu Dostawca załączy dokument wydania/list przewozowy, świadectwo
jakości, a na wniosek Odbiorcy - wyśle niezwłocznie po dostawie także kartę charakterystyki
(MSDS), deklarację właściwości użytkowych wraz ze znakiem CE.
§5. Cena
1. Cena będzie ustalana indywidualnie dla każdej dostawy w zamówieniu. Do ceny doliczony
zostanie podatek VAT w obowiązującej stawce.
2. Jeżeli uzgodniona waluta fakturowania będzie inna niż waluta oferty, ceny będą przeliczane wg
średnich kursów Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego dzień sprzedaży. Dniem
sprzedaży jest dzień wydania Produktu.
§6. Płatność
1. Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty Dostawcy ceny, bez jakichkolwiek potrąceń, w
uzgodnionym terminie liczonym od daty sprzedaży Produktów, z zastrzeżeniem postanowienia
ust. 2–4.
2. Na wniosek Odbiorcy Dostawca może wyrazić zgodę na odroczony termin płatności określając
wysokość limitu kredytu kupieckiego. Dostawca może uzależnić przyznanie limitu kupieckiego
od udzielenia przez Odbiorcę zabezpieczenia zaakceptowanego przez Dostawcę.
3. O ile zgoda na odroczony termin płatności uzależniona była od złożenia przez Odbiorcę
zabezpieczenia, płatności wynikające z niniejszej umowy będą dokonywane na zasadzie
przedpłat do momentu otrzymania zabezpieczenia.
4. Cena zostanie zapłacona przelewem na konto Dostawcy wskazane na fakturze.
5. Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Dostawcy.
§7. Kredyt kupiecki
1. Kwota należności za zrealizowane dostawy, za które zapłata nie została jeszcze uiszczona,
choćby nie była jeszcze wymagalna zgodnie z terminem płatności faktur, nie może przekroczyć
wartości przyznanego kredytu kupieckiego.
2. Rabaty i kwota limitu kredytu kupieckiego wynikająca ze złożonego zabezpieczenia płatności w
formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przestają obowiązywać w terminie na 14 dni +
aktualnie obowiązujący termin płatności przed upływem okresu ważności gwarancji.
3. Zamówienia Odbiorcy będą realizowane wyłącznie wówczas, gdy kwota niewykorzystanego
kredytu kupieckiego jest równa bądź większa od wartości zamówienia.
4. Dostawca ma prawo wycofać udzielony limit kredytu kupieckiego w całości lub części albo
zażądać dodatkowego zabezpieczenia udzielonego limitu kredytowego w przypadku:

a) zagrożenia terminowego wywiązania się z zobowiązań z powodu złego stanu majątkowego
Odbiorcy,
b) istotnego zmniejszenia się wartości przedstawionych zabezpieczeń,
c) gdy jakiekolwiek dokumenty lub informacje, na podstawie których Dostawca podjął decyzję o
przyznaniu limitu kredytowego okazały się nieprawdziwe, nierzetelne bądź fałszywe,
d) nieterminowych powyżej 7 dni zapłat Odbiorcy za nabywane Produkty,
f) innych istotnych dla Dostawcy okoliczności, w tym ograniczenia lub wycofania limitu
kredytowego przez podmiot ubezpieczający należności Dostawcy.
5. Za skuteczne będzie uznane powiadomienie o zmianie limitu kredytowego na adres poczty
elektronicznej wskazany przez Odbiorcę do korespondencji dotyczącej stanu należności i
wykorzystania limitu kredytowego.
§8. Odpowiedzialność
1. Dostawca gwarantuje jakość Produktu zgodnie z następującymi normami:
a) asfalt drogowy PN-EN 12591:2010
b) asfalt modyfikowany PN-EN 14023:2011
c) asfalt przemysłowy PN-EN 13304:2011
2. Gwarancja Dostawcy za wady lub niezgodność dostarczonego Produktu z warunkami
określonymi w ust. 1 uzależniona jest od spełnienia następujących warunków:
a) Odbiorca nie przyczynił się do powstania szkody wskutek braku należytej staranności
ocenianej przy uwzględnieniu zawodowego charakteru jego działalności,
b) Odbiorca złożył reklamację w terminie i na zasadach określonych w załączniku do OWS –
„Procedura reklamacji do umowy dostawy”.
3. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za naruszenie zobowiązań (z wyłączeniem
zobowiązania do zapłaty) jeśli takie naruszenie jest spowodowane zaistnieniem którejkolwiek z
następujących okoliczności („siła wyższa”): wprowadzenie nowych przepisów prawnych,
wydanie decyzji przez władze, pożar, wybuch lub inny wypadek, śnieżyca lub gołoledź,
zniszczenie produktów, strajk, blokada lub inne przeszkody w pracy, wojna, wydarzenia zbliżone
do wojny, sytuacja napięcia międzynarodowego, awaria, brak możliwości wytworzenia
Produktów lub ich przetransportowania albo wydarzenia leżące poza rozsądną kontrolą Strony,
jeśli powodują one opóźnienie, utrudnienie, uniemożliwienie dostaw bądź znaczne
podwyższenie kosztów dostaw. Data dostawy będzie w takim przypadku przesunięta o okres
odpowiadający opóźnieniu Dostawcy w realizacji zamówienia z powodu siły wyższej. Dostawca
nie będzie odpowiedzialny za nabycie produktu od osób trzecich w celu realizacji zamówienia
Odbiorcy. Żadna ze Stron nie będzie zobowiązana do zakończenia strajków i innych trudności
związanych z pracownikami w sposób sprzeczny ze swoim najlepszym interesem.

§9. Postanowienia końcowe
1. Odbiorca nie jest uprawniony do zbycia lub obciążenia jakichkolwiek praw przysługujących mu
wobec Dostawcy w związku ze składaniem i realizacją zamówień bez uprzedniej zgody Dostawcy
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
2. W razie gdyby wysokość szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
przekroczyła wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych Dostawca jest uprawniony do
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody.
3. Dostawca uprawniony będzie do jednostronnej zmiany postanowień OWS, przy czym o takiej
zmianie poinformuje Odbiorcę z wyprzedzeniem nie krótszym niż 7 dni. Do realizacji zamówień
Odbiorcy zastosowanie mają każdorazowo postanowienia OWS aktualne w dacie złożenia
zamówienia.
4. Wszelkie spory, których nie udało rozwiązać się na drodze polubownej, powstałe w związku z
umową, do której zastosowanie mają OWS, będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe
dla siedziby Dostawcy. Prawem wyłącznie właściwym dla umowy, do której zastosowanie mają
OWS jest prawo polskie.
5. Niniejsze Warunki nie dotyczą sprzedaży realizowanej na rzecz konsumentów.
6. Treść OWS w uchwalonym brzmieniu obowiązuje od dnia 14 marca 2020r.
§10. Zasady przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkie, ul.
Świerklańska 2A, 47-120 Zawadzkie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000382244, NIP: 7561967341, REGON: 160384226 (dalej
UNIMOT), e-mail ug@unimot.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu podjęcia działań prowadzących do zawarcia umowy poprzez przygotowanie oferty
handlowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
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 (RODO);
b) w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ut. 1 lit b RODO;
c) celu realizacji obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o rachunkowości na podstawie art. 6
ust 1 it c RODO;

d) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu UNIMOT polegającego na ewentualnym
ustaleniu, lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami — podstawą prawną
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes UNIMOT (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
3. Dane osobowe będą przekazywane:
a) podmiotom świadczącym na rzecz UNIMOT usługi niezbędne do podjęcia działań mających na
celu zawarcie oraz realizacji umowy, takie jak usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów,
pośrednictwo w zawieraniu umów, usługi prawne, wywiadownie gospodarcze, firmy
ubezpieczeniowe, firmy weryfikujące i zabezpieczające limity kupieckie,
b) dostawcom systemów informatycznych i usług IT (w tym firmom hostingowym, serwisowym,
programistycznym);
c) podmiotom z Grupy Kapitałowej Unimot.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
a) niezbędny do zawarcia umowy;
b) w przypadku zawarcia umowy - przez okres trwania umowy;
c) do momentu ustania obowiązku wynikającego z ustawy o rachunkowości;
d) do momentu złożenia sprzeciwu. W przypadku danych przetwarzanych w ramach prawnie
uzasadnionego interesu UNIMOT.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu
względem przetwarzania danych. Realizacja praw odbywa się poprzez złożenie odpowiedniego
wniosku pod adres określony w pkt. 1.
6. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO .
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy oraz
podjęcia działań celem jej zawarcia. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych
przez UNIMOT jest brak możliwości zawarcia umowy oraz podjęcia działań celem jej zawarcia.

OWS otrzymaliśmy w dniu ………………………………………. Podpis/pieczątka

