
 
 

 

 

 

Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk  Sp. z o.o. ogłaszają sprzedaż niżej wymienionego  

pojazdu: 

 

Nazwa środka technicznego: Wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem 

podnoszenia 

Producent: Hyster Europe, UK 

Typ: H5.0 FT 

Nr fabryczny: S005B02871N 

Rok budowy: 2015 

Rodzaj napędu: silnik spalinowy z zapłonem samoczynnym 

Typ silnika: Kubota 3,6 L 

Moc silnika: 55 kW 

Typ masztu: 3-sekcyjny 

Udźwig: 5000 kg 

Masa własna (bez akumulatorów): 8090 kg 

Rodzaj ogumienia: przód 300x15/8.0 pełne, tył 28x9- 15/7.0 pełne 

Opis pojazdu: Wózek widłowy niesprawny technicznie. Brak możliwości uruchomienia wózka. 

Brak akumulatora. Niektóre części osprzętu silnika zdemontowane. Kabina operatora 

skorodowana. Zawiasy drzwi kabiny połamane i trwale zdeformowane. Brak szyby czołowej. Układ 

hydrauliczny niekompletny. Koła jezdne: ogumienie zużyte w 90%. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5% ceny 

wywoławczej na rachunek bankowy spółki, w tytule przelewu podając nr fabryczny maszyny 

której dotyczy ogłoszenie. 

Wadium przepada na rzecz spółki gdy oferent, którego oferta zostanie wybrana nie przystąpi 

do zawarcia umowy. 

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w 

terminie do 7 dni roboczych po dokonaniu wyboru oferty. 



 
 

 

 

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na  poczet ceny. 

Cena: 22 500,00 PLN netto 

Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami proszę złożyć w zaklejonej 

kopercie w siedzibie firmy pod adresem Gdańsk, ul. Kujawska 2. Oferta musi być złożona w 

języku polskim i zawierać: 

a) Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta 

b) Oferowaną cenę i sposób finansowania 

c) Oświadczenie oferenta i dokumenty, zgodnie z treścią ogłoszenia 

d) Potwierdzenie wniesienia wadium 

Sposób zapłaty: przelew na konto bankowe wskazane w ogłoszeniu 

Nr rachunku bankowego: 25 1020 1853 0000 9702 0123 8245 

Dane kontaktowe osoby udzielającej informacji w sprawach formalnych: Jarosław Zarębski 

(+48 58) 343 82 77. 

Oględziny: Sprzedający umożliwia zapoznanie się ze stanem technicznym pojazdu pod adresem 

Gdańsk, ul. Kujawska 2, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem (+48 58) 343 

82 39. 

Transport pojazdu: na koszt własny Nabywcy 
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§ 1. Definicje 
 
Ilekroć w postanowieniach niniejszych Ogólnych Warunków Zamówień 
Grupy Kapitałowej Grupa Azoty jest mowa o: 
1) Sprzedawcy - należy przez to rozumieć odpowiednio spółkę pod 

firmą Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie lub spółkę przez 
nią kontrolowaną (jednostkę zależną w rozumieniu ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości), w szczególności Grupę 
Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. 

2) Zamawiającym - należy przez to rozumieć drugą stronę Umowy 
zawartej ze Sprzedawcą; 

3) Umowie - należy przez to rozumieć jakąkolwiek umowę zobowią-
zującą Sprzedawcę do realizacji na rzecz Zamawiającego świad-
czenia niepieniężnego, w tym umowę sprzedaży, dostawy, o dzie-
ło, o przeniesienie praw i świadczenie usług; 

4) Cenie – należy przez to rozumieć świadczenie pieniężne Kupują-
cego zastrzegane Umową na rzecz Sprzedawcy; 

5) OWS - należy przez to rozumieć niniejsze Ogólne Warunki Sprze-
daży Grupy Kapitałowej Grupa Azoty; 

6) Stronie – należy przez to rozumieć Sprzedawcę lub Zamawiające-
go, łącznie zwanych Stronami; 

7) Towarze – należy przez to rozumieć oferowane przez Sprzedaw-
cę: rzeczy oraz odpowiednio: energię, prawo lub rezultat usługi. 
 

§ 2. Postanowienia wstępne 
 

1. OWS mają zastosowanie do wszystkich Umów, wyjąwszy jedynie 
Umowy dostawy nawozów. 

2. W przypadku, gdy do Umowy znajdują zastosowanie jakiekolwiek 
inne warunki ogólne, pierwszeństwo zastosowania znajdują OWS. 
Warunki ogólne Zamawiającego w zakresie w jakim są sprzeczne 
z OWS nie znajdują zastosowania pomiędzy Stronami. Dla unik-
nięcia wątpliwości przyjmuje się, że brzmienie art. 3854 § 1 k.c. 
nie znajduje zastosowania.  

3. W razie sprzeczności niektórych postanowień OWS z Umową, 
Strony pozostają związane postanowieniami OWS w pozostałym 
zakresie. 

4. Jeżeli stosunek prawny wynikający z Umowy ma charakter ciągły, 
zmiany OWS wiążą Zamawiającego od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po powiadomieniu Zamawiającego o zmianie, o ile 
Zamawiający nie wypowiedział Umowy w najbliższym terminie 
wypowiedzenia.   
 

§ 3. Zawarcie Umowy 
 

1. Umowa zostaje zawarta wskutek złożenia przez Zamawiającego 
zamówienia i jego przyjęcia przez Sprzedawcę, bądź wskutek 
podpisania przez Sprzedawcę i Zamawiającego dokumentu umo-
wy.  

2. W przypadku, gdy Sprzedawca nie może przyjąć zamówienia, 
bądź może je przyjąć, ale jedynie z zastrzeżeniem zmian propo-
nowanych w zamówieniu warunków, zawiadamia o tym Zamawia-
jącego w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówie-
nia.  

3. Zamówienia złożone przez Kupującego w dzień wolny od pracy 
lub po godzinie 15:00 dnia roboczego, uznaje się za otrzymane o 
godzinie 8:00 kolejnego dnia roboczego.  

4. Zamówienie przyjęte ze zmianami zastrzeżonymi przez Sprze-
dawcę wiąże strony, jeżeli Zamawiający nie sprzeciwi się zmia-
nom najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu po-
wiadomienia Sprzedawcy.  

5. Zamówienia (odpowiednio: oświadczenie o przyjęciu zamówienia 
oraz inne zawiadomienia) mogą być przez Strony składane pisem-
nie lub przy użyciu poczty elektronicznej. 

6. Zamówienia (odpowiednio inne powiadomienia) będą uważane za 
skutecznie złożone w imieniu Zamawiającego, jeżeli zostaną zło-
żone przez osobę, która wcześniej (przy wcześniejszych zamó-
wieniach, odpowiednio innych powiadomieniach) działała za Za-
mawiającego, a Zamawiający nie kwestionował tych działań lub 
choćby w sposób dorozumiany uznawał je za dokonane w swoim 
imieniu, do chwili powiadomienia Sprzedawcy o cofnięciu pełno-
mocnictw (upoważnień) dla tej osoby. Zasadę tę stosować należy 
odpowiednio do korespondencji przesyłanej z adresu poczty elek-
tronicznej, z którego wcześniej przesyłano zamówienia (zawia-
domienia) w imieniu Zamawiającego - do czasu powiadomienia o 
nieaktualności tegoż adresu.  

7. Propozycje, ogłoszenia, cenniki, prospekty, katalogi, które po-
chodzą od Sprzedawcy maja  jedynie charakter informacyjny i nie 
stanowią oferty, która wiąże Sprzedawcę.  

 
§ 4. Warunki realizacji Umowy 

 

1. Jeżeli Strony nie umówiły się inaczej Towar będzie wydawany 
wedle formuły loco magazyn Sprzedawcy (FCA magazyn Sprze-
dawcy).  

2. Jeśli strony nie umówiły się inaczej Zamawiający zobowiązany 
jest odebrać Towar w terminie wskazanym w stosownym powia-
domieniu Sprzedawcy. 

3. Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Sprzedawcę o ilości, 
jakości, preferowanej dacie odbioru lub dostawy, jak również 
przekazać wszelkie istotne instrukcje wysyłkowe. 

4. Termin dostawy (wydania) ulega wydłużeniu w przypadku wystą-
pienia nieprzewidzianych i niezawinionych przeszkód, będących 
poza zwykłym tokiem zdarzeń, bez względu na to, czy są one 
związane z działalnością Sprzedawcy, czy działalnością jego pod-
dostawców lub podwykonawców, włączając w to, ale nie ograni-
czając się do zdarzeń mających charakter siły wyższej. Do tego 
typu nieprzewidzianych okoliczności zalicza się w szczególności 
długotrwałe zatrzymanie instalacji produkcyjnych wywołane awa-
rią przemysłową, nieprzewidziane istotne zakłócenia w dosta-
wach prądu, innych mediów lub surowców. 

5. W przypadku opóźnienia wydania/odbioru Towaru na żądanie 
Zamawiającego lub ze względu na okoliczności obciążające Za-
mawiającego (np. opóźnienia w zapłacie skutkujące wstrzyma-
niem wydawania towarów lub zwłoka Zamawiającego w odbiorze 
dostarczonego mu Towaru), Sprzedawca może żądać od Zamawia-
jącego pokrycia kosztów przechowania, według stawki 3 % ceny 
netto towaru za każdy rozpoczęty tydzień przechowywania. Jeże-
li opóźnienie to przekroczy 30 dni kalendarzowych, Sprzedawca 
ma prawo domagać się zapłaty Ceny Towaru mimo jego niewyda-
nia. Z chwilą gdy okres tego opóźnienia przekroczy 60 dni kalen-
darzowych, Sprzedawca może od Umowy odstąpić i dochodzić 
stosownego odszkodowania.  

6. Sprawdzenie towaru pod względem ilościowym odbywa się przy 
wydaniu Towaru, w miejscu jego wydania, przy udziale przedsta-
wiciela Sprzedawcy i Zamawiającego, przy czym za tego ostat-
niego uważana będzie każda osoba, którą faktycznie posługuje się 
Zamawiający, w tym także przewoźnik działający na rzecz Za-
mawiającego lub osoba, którą przewoźnik posługuje się przy 
przewozie. 

7. W przypadku dostaw realizowanych transportem lub na zlecenie 
Sprzedawcy Zamawiający podczas odbioru powinien sprawdzić 
czy nie nastąpiło uszkodzenie mechaniczne lub zmoczenie Towaru 
w trakcie transportu. Rozpatrzenie reklamacji warunkowane jest 
w tym przypadku opisaniem uszkodzeń w dokumencie dosta-
wy/wydania (CMR, list przewozowy, itp.). W przypadku widocz-
nej utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki, Zamawiający zobo-
wiązany jest w każdym przypadku wykonać czynności wymagane 
przez przewoźnika, takie jak dokonanie adnotacji w dokumencie 
przewozowym, sporządzenie w obecności kierowcy protokołu 
szkody oraz wykonać dokumentację fotograficzną.   

8. Zaniedbanie obowiązków opisanych powyżej w ust. 6 lub 7 skut-
kuje utratą roszczeń z tytułu braków lub widocznych wad i uszko-
dzeń, w zakresie którego dotyczy zaniedbanie.   

 
 

§ 5. Płatności 
 

1. Jeśli nie zastrzeżono wyraźnie inaczej, każda Cena, którą zawar-
to w cenniku, katalogu, potwierdzeniu lub innym dokumencie po-
chodzącym od Sprzedawcy, jest ceną netto na bazie FCA magazyn 
Sprzedawcy (loco magazyn Sprzedawcy). Cena ta nie obejmuje w 
szczególności kosztów ubezpieczenia, ceł, podatków, kosztów 
przewozu i rozładunku. 

2. Kalkulacja Ceny odbywa się przy założeniu stabilnych stosunków 
gospodarczych. Jeżeli w okresie między zawarciem Umowy a 
terminem jej wykonania, w sposób nieprzewidywany i znaczący 
(istotny) wzrosną koszty wytworzenia Towaru (ceny surowców, 
koszty pracy, wysokość podatków itp.) Sprzedawca jest upraw-
niony według własnego uznania do zmiany Ceny odpowiednio do 
zmiany stosunków lub do odstąpienia od umowy w ciągu 7 dni ka-
lendarzowych od ujawnienia się takich okoliczności. Jeżeli w cią-
gu 7 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia o zmianie Ceny 
Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował 
nową Cenę. Zgłoszenie sprzeciwu przez Zamawiającego co do 
zmiany ceny uprawnia Sprzedawcę do odstąpienia od Umowy w 
terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia sprzeci-
wu Zamawiającego.  

3. W przypadku opóźnień w zapłacie Ceny przekraczających 7 dni 
kalendarzowych (w tym w zapłacie Ceny Towarów wcześniej do-
starczonych i odsetek za opóźnienie) lub w przypadku, gdy łączna 
wysokość zobowiązań Zamawiającego (wymagalnych i niewyma-
galnych) z tytułu zapłaty Ceny Towarów przewyższa ustalony 
przez Sprzedawcę limit kredytu kupieckiego udzielonego Zama-
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wiającemu, a także w przypadku, gdyby po zawarciu umowy sy-
tuacja ekonomiczna (finansowa) Zamawiającego uległa w ocenie 
Sprzedawcy istotnemu pogorszeniu, bądź zaistniała inna okolicz-
ność usprawiedliwiająca obawę braku terminowej zapłaty Ceny, 
Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację własnych świadczeń, 
w tym wytwarzaniem lub wydaniem Towaru do czasu zapłaty Ce-
ny (przedpłata) lub może zażądać od Zamawiającego ustanowie-
nia zabezpieczenia zapłaty za Towar. Ponadto Sprzedawca może 
także w takich wypadkach odstąpić od Umowy w części dotąd 
niewykonanej. 

4. Wysokość limitu kredytu kupieckiego określa Sprzedawca wedle 
swojego swobodnego uznania. Sprzedawca zastrzega sobie prawo 
zmiany limitu kupieckiego w każdym czasie, a w szczególności 
stosownie do zmian wysokości aktualnego limitu ubezpieczenia 
wierzytelności wobec Zamawiającego.  

5. Do chwili dokonania przez Zamawiającego pełnej zapłaty Ceny 
Towaru, pozostaje on własnością Sprzedawcy.  

6. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku od 
towarów i usług. Do Ceny wyrażanej wartością netto Sprzedawca 
dolicza podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących 
przepisów prawa.  

7. Termin płatności Ceny wynosi 30 dni od daty wystawienia przez 
Sprzedawcę stosownej faktury. 

8. Zamawiający akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur elektro-
nicznych.  

9. Cena uiszczana jest przelewem bankowym na rachunek Sprze-
dawcy wskazany w Umowie, a w przypadku zmiany w tym zakre-
sie – na rachunek Sprzedawcy wskazany w ostatnim pisemnym 
powiadomieniu przesłanym Zamawiającemu.  

10. Jeżeli obowiązujące przepisy uzależniają uprawnienia lub obo-
wiązki Sprzedawcy, jako podatnika lub płatnika podatku wynika-
jącego z wykonania świadczenia lub zapłaty Ceny, od uzyskania 
określonego oświadczenia, zaświadczenia, informacji lub innego 
dokumentu dotyczącego Zamawiającego, Zamawiający zobowią-
zany jest niezwłocznie dokument taki przekazać Sprzedawcy, 
najdalej w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia przez Sprze-
dawcę stosownego żądania. Sprzedawca uprawniony jest wstrzy-
mać się z realizacją własnych świadczeń do czasu uzyskania tego 
oświadczenia, zaświadczenia, informacji lub dokumentu od Za-
mawiającego.  

11. W przypadku towarów wywożonych poza granice Polski, które z 
tego tytułu w Polsce nie podlegają opodatkowaniem VAT lub pod-
legają opodatkowaniu wedle stawki 0%, Zamawiający zobowiąza-
ny jest przesłać Sprzedawcy potwierdzenie wywozu i przyjęcia 
Towaru w miejscu przeznaczenia poza granicami Polski, zgodne z 
wymogami podanymi w tym zakresie przez Sprzedawcę. Niewyko-
nanie tego zobowiązania w terminie wyznaczonym przez Sprze-
dawcę uprawnia go do doliczenia do Ceny podatku VAT wedle 
obowiązującej stawki podstawowej.  

12. W przypadku Towarów wywożonych poza terytorium Unii Euro-
pejskiej Zamawiający zobowiązany jest przesłać Sprzedawcy do-
kument, w którym urząd celny potwierdzi wywóz Towaru z obsza-
ru celnego UE. Postanowienia ustępu poprzedzającego stosuje się 
odpowiednio.  
 

§ 6. Gwarancje i reklamacje 
  

1. Sprzedawca zapewnia, że uprawniony jest swobodnie rozporzą-
dzać Towarem, i że Towar nie jest obciążony jakimikolwiek pra-
wami osób trzecich, ani zajęciami egzekucyjnymi, a dostarczenie 
Towaru nie koliduje z jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich i 
nie ma na celu ich pokrzywdzenia, jak również że został dopusz-
czony do obrotu na terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego zgodnie z przepisami prawa, z wyłącze-
niem przypadków, w których na mocy Umowy za podjęcie czyn-
ności zmierzających do dopuszczenia przedmiotu Umowy do obro-
tu odpowiada Zamawiający. Sprzedawca zapewnia także, że 
przedmiot świadczenia nie pochodzi z przestępstwa i że nie był 
przedmiotem obrotu w ramach tzw. karuzeli podatkowej oraz, że 
nie bierze udziału w oszustwie podatkowym. 

2. Sprzedawca gwarantuje wymaganą jakość, kompletność oraz 
pełną zgodność świadczenia z Umową oraz, że dostarczony 
przedmiot świadczenia lub jego część jest nowy, wolny od wad 
prawnych i fizycznych.  

3. Właściwości Towarów będą zgodne ze specyfikacjami wyraźnie 
podawanymi przez Sprzedawcę w przesyłanych przez Sprzedawcę 
dokumentach (kartach, atestach, certyfikatach itp.). Sprzedawca 
nie udziela żadnego innego zapewnienia co do właściwości Towa-
ru, w tym przydatności do konkretnego zastosowania.  

4. Za wadę fizyczną Towarów uznaje się wyłącznie niezgodność 
Towarów z ich właściwościami oznaczonymi wyraźnie w Umowie, 

specyfikacji (karcie Towaru) lub innych dokumentach wydawa-
nych przez Sprzedawcę Zamawiającemu.   

5. Zamawiający w piśmie reklamacyjnym zobowiązany jest wskazać 
ilość reklamowanych Towarów, ich rodzaj, nr Umowy, nr faktury 
dokumentującej wydanie i nr partii wadliwego Towaru, podać, 
konkretną przyczynę reklamacji oraz określić swoje oczekiwania.  

6. W razie zgłoszenia reklamacji Zamawiający ma obowiązek zabez-
pieczyć reklamowane Towary dla potrzeb ewentualnych oględzin 
z udziałem przedstawiciela Sprzedawcy, a w razie potrzeby udo-
stępnić próbkę reklamowanego Towaru celem poddania jej sto-
sownym badaniom.  

7. Zamawiający odpowiedzialny jest za odpowiednie zabezpieczenie 
reklamowanego Towaru na czas transportu.  

8. W przypadku gdy reklamacja okaże się nieuzasadniona Sprzedaw-
ca uprawniony jest obciążyć Zamawiającego kosztami postępo-
wania reklamacyjnego. 

9. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapła-
ty pełnej Ceny Towaru.  

10. Okres gwarancji jakości wynosi 12 miesiące licząc od dnia wyda-
nia, a jeżeli Umowa przewiduje odbiór świadczenia - od dnia od-
bioru.   

11. W przypadku ujawnienia wad Towarów objętych zakresem i w 
terminie udzielonej przez Sprzedawcę gwarancji, Sprzedawca po 
przeprowadzeniu oceny jakości i uznaniu reklamacji, zobowiąza-
ny jest do wymiany Towaru na wolny od wad, bądź zwrotu ceny 
wadliwego i zwróconego Towaru, chyba że strony uzgodnią odpo-
wiednią obniżkę Ceny. W przypadku, jeżeli dostarczenie Towaru 
wolnego od wad nie będzie możliwe lub byłoby związane z nie-
współmiernie wysokimi kosztami, a Strony nie uzgodnią obniżenia 
Ceny, Sprzedawca może zwolnić się z odpowiedzialności, zwraca-
jąc Ceną uprzednio zwróconego Sprzedawcy, wadliwego Towaru. 

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieuznania reklamacji w 
przypadku nieprzestrzegania przez Zamawiającego zasad postę-
powania reklamacyjnego określonych w Umowie, w tym OWS. 

13. Wadliwy Towar nie może zostać zwrócony Sprzedawcy bez wcze-
śniejszej jego akceptacji.  

14. Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Sprzedawcę o wadach 
niezwłocznie po ich wykryciu, a w każdym jednak razie nie póź-
niej niż ciągu 14 dni od ujawnienia się wady. Bezskuteczny upływ 
terminu notyfikacji wad skutkuje utratą roszczeń z tytułu ich wy-
stąpienia.  

15. Sprzedawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji, w tym 
w razie potrzeby także do zbadania przedmiotu świadczenia u 
Zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia.  

16. Sprzedawca zobowiązany jest usunąć wady lub wymienić Towar 
na wolny od wad w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jed-
nak nie krótszym niż obiektywnie możliwy do dotrzymania.  

 
§ 7. Odpowiedzialność 

 

1. Zamawiający może domagać się odszkodowania za zwłokę w 
dostawie (wydaniu) Towaru lub usunięciu jego wad, ograniczone-
go do wysokości 0,1 % wartości (Ceny netto) Towaru, którego do-
tyczy zwłoka za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10 % 
tej wartości.  

2. Zamawiający może domagać się odszkodowania w przypadku 
odstąpienia od Umowy w całości lub w części przez Zamawiające-
go z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy do wysokości 10% 
łącznej Ceny netto Towaru, którego dotyczy odstąpienie. 

3. Poza roszczeniami określonymi wyraźnie w Umowie, w tym OWS, 
Zamawiającemu nie przysługują względem Sprzedawcy jakiekol-
wiek dalej idące roszczenia, pomijając roszczenia, które nie mo-
gą być skutecznie ograniczone wolą stron. W szczególności posta-
nowienia Umowy, wyczerpująco określają odpowiedzialność 
Sprzedawcy za nienależyte wykonanie Umowy, w tym wady To-
warów. 

4. Sprzedawca odpowiada względem Sprzedawcy jedynie za bezpo-
średnie straty materialne wynikłe z wad (niezgodności z Umową) 
Towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody po-
średnie i utracone korzyści. 

5. Niezależnie od podstawy roszczeń Zamawiającego całkowita 
odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienale-
żytego wykonania Umowy (w tym wad Towaru) nie może prze-
wyższyć ceny Towaru dotkniętego niewykonaniem lub nienależy-
tym wykonaniem, wadą.  

 
§ 9. Ochrona danych osobowych 

 
1. Każda ze Stron zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe udo-

stępnione przez drugą Stronę w sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
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2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi-
zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dy-
rektywy 95/46/WE (RODO). 

2. Sprzedawca udostępnia Zamawiającemu klauzulę informacyjną 
dla kontrahentów (Klauzula), której treść zawiera informację 
wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO, i która pozostaje do-
stępna na stronie internetowej www.grupaazoty.com w zakładce 
Ochrona Danych Osobowych http://grupaazoty.com/ochrona-
danych.html ( https://www.fosfory.pl/ochrona-danych-
osobowych/ ). 

3. Zawarcie Umowy jest równoznaczne z potwierdzeniem przez 
Zamawiającego, iż zapoznał się z Klauzulą i akceptuje jej treść. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji obowiązku informa-
cyjnego w terminach wskazanych w przepisach RODO wobec 
wszystkich osób, o których mowa w ustępie 1 powyżej, a w ra-
mach realizacji obowiązku informacyjnego w klauzulach informa-
cyjnych przekazywanych tym osobom wskaże Sprzedawcę jako 
możliwego odbiorcę ich danych osobowych.  Jeśli w trakcie reali-
zacji Umowy Zamawiający będzie wykonywał w imieniu Sprze-
dawcy czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych 
innych osób niż dotychczas wymienione, których administratorem 
będzie Sprzedawca, Zamawiający zobowiązany jest do realizacji 
w imieniu Sprzedawcy obowiązku informacyjnego także względem 
tych osób. 

 
§ 10. Bezpieczeństwo 

 
1. Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących 

na terenie przedsiębiorstwa Sprzedawcy przepisów, w tym prze-
pisów porządkowych, systemu przepustkowego, dotyczących bez-
pieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, 
przepisów związanych z bezpieczeństwem obowiązujących na tym 
terenie, ochroną środowiska. 

2. W przypadku posługiwania się przez Zamawiającego przy wyko-
naniu Umowy osobami trzecimi, Zamawiający zobowiązany jest 
do zapoznania tych osób z przepisami i postanowieniami, 
o których mowa w ust. 1 powyżej, oraz do zapewnienia ich prze-
strzegania przez te osoby. 

3. Naruszenie postanowień ust. 1 i 2 powyżej, uprawnia Sprzedawcę 
do wstrzymania realizacji Umowy w całości lub w części, do czasu 
usunięcia naruszenia, co traktowane jest jako przeszkoda obcią-
żająca Zamawiającego. 

 
§ 11. Klauzula antykorupcyjna 

 
1. Wykonując swoje obowiązki wynikające z Umowy, Zamawiający 

zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad przedstawio-
nych w Kodeksie antykorupcyjnym oraz Kodeksie postępowania 
dla partnerów biznesowych Sprzedawcy, udostępnionych pod ad-
resem: 
https://tarnow.grupaazoty.com/spolka/zarzadzanie/zarzadzanie
-zgodnoscia-compliance. 

2. Strony zobowiązane są wspierać się wzajemnie w procesie wy-
krywania i zwalczania korupcji i niezwłocznie informować się 
wzajemnie o informacjach lub racjonalnych podejrzeniach, doty-
czących wystąpienia przypadku korupcji w związku z wykonaniem 
Umowy. 

3. Strona może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiasto-
wym, gdy uzyska wiedzę, że druga Strona narusza jakiekolwiek 
zobowiązania przedstawione w ust. 1-2 powyżej. 

 
§ 12. Kodeks postępowania etycznego 

 
1. Zamawiający potwierdza, że jest świadom treści Kodeksu postę-

powania etycznego Grupy Azoty i zobowiązuje się stosować do 
postanowień zawartych w tym Kodeksie, a w szczególności do 
stosowania w ramach swojej działalności zasad poszanowania 
godności człowieka, wzajemnego szacunku, tolerancji, zasad 
ochrony środowiska i ekologii. Kodeks jest dostępny pod adresem:  
https://tarnow.grupaazoty.com/spolka/zarzadzanie/zarzadzanie
-zgodnoscia-compliance/kodeks-postepowania-etycznego. 

2. Strony Umowy oświadczają, że w ramach prowadzonej działalno-
ści gospodarczej przestrzegają praw człowieka, a także prze-
strzegają przepisów dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia, 
ochrony środowiska, ochrony pracy kobiet, młodocianych i nie-
pełnosprawnych. 

 
§ 13. Poufność 

 

1. Strony Umowy zobowiązują się do zachowania w poufności posta-
nowień Umowy, jak również wszelkich informacji powziętych w 
związku z jej realizacją, w tym: 
a. danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia RODO, 
b. informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Strony. 

2. Strony zobowiązują się do wykorzystania informacji wymienio-
nych w ust. 1 powyżej, wyłącznie do celów realizacji Umowy. 

3. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji po-
wszechnie znanych, informacji upublicznianych w związku z re-
alizacją przez Stronę obowiązków informacyjnych wynikających z 
posiadania statusu spółki publicznej, informacji udostępnianych 
na żądanie organu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, uprawniony jest do żądania ujawnienia takich informacji; 
informacji przekazywanych wewnątrz Grupy Kapitałowej Grupa 
Azoty. 

4. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje przez czas, w 
którym informacje te zachowują swój poufny charakter, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, jednak nie 
krócej niż przez okres 5 lat od ich przekazania.  

5. Strona może ujawniać informacje, o których mowa w ust. 1 
powyżej jedynie osobom, które będą brały udział w wykonywaniu 
Umowy. Strona zobowiązuje się poinformować takie osoby o 
obowiązkach wynikających z ustępów poprzedzających i zobowią-
zać do ich przestrzegania. Strona ponosi odpowiedzialność za 
wszelkie naruszenia przez takie osoby poufności informacji. 

6. Obowiązek zachowania poufności ustaje w takim zakresie w jakim 
Strona ujawniająca wyrazi pisemną zgodę na ujawnienie informa-
cji.  

7. Sprzedawca posiada status spółki publicznej, w związku z czym 
niektóre informacje dotyczące Umowy lub uzyskane przy jej wy-
konywaniu, mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z 
dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporzą-
dzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 
2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR). Nieuprawnione 
ujawnienie lub wykorzystanie tych informacji przed podaniem do 
publicznej wiadomości może stanowić naruszenie prawa i powo-
dować odpowiedzialność karną. 

8. W przypadku naruszenia przez Zamawiającego obowiązków wyni-
kających z niniejszego paragrafu, Sprzedawca ma prawo żądać od 
Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 5 000 zł za 
każde naruszenie. Sprzedawca ma prawo dochodzić od Zamawia-
jącego odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wyso-
kość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.  

 
 

§ 14. Korespondencja 
 

1. Bieżące uzgodnienia, dyspozycje, notyfikacje, zawiadomienia itp. 
oświadczenia dotyczące realizacji Umowy mogą być składane pi-
semnie lub przy użyciu poczty elektronicznej na adresy stron 
wskazane w Umowie, a w przypadku pisemnego powiadomienia o 
zmianie danych wskazanych w Umowie - na adres, który został 
ostatnio przez stronę wskazany.  

2. Osoby, które zostały przez stronę wskazane w Umowie, jako jej 
przedstawiciele lub koordynatorzy, uważać się będzie za umoco-
wane do składnia i przyjmowania w imieniu strony oświadczeń, o 
których mowa w ust. 1.  

3. Stosowanie poczty elektronicznej nie dotyczy oświadczeń w 
sprawie wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia od Umowy za-
wartej w formie pisemnej, ani zmiany rachunku bankowego wła-
ściwego dla zapłaty Ceny. Czynności te wymagają zachowania 
formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. Postanowienia ust. 3 odnoszą się także do uzupełnienia lub zmia-
ny Umowy zawartej w formie pisemnej, z wyjątkiem zmian OWS, 
o których Zamawiający może być skutecznie powiadomiony także 
przy użyciu poczty elektronicznej.  

 
§ 15. Postanowienia końcowe 

 

1. Jeżeli Zamawiający nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 
którykolwiek ze swoich obowiązków wynikających z Umowy, jak 
również, gdy w stosunku do Kupującego złożono wniosek o upa-
dłość, ogłoszono upadłość, likwidację lub rozwiązanie spółki, 
Sprzedawca ma prawo (wedle swojego swobodnego uznania) do 
natychmiastowego: wypowiedzenia Umowy w całości lub w czę-
ści, odstąpienia od Umowy w całości lub w części (do upływu mie-
siąca od umówionego terminu realizacji Umowy), bądź wstrzyma-
nia jej wykonywania w całości lub w części. 

http://grupaazoty.com/ochrona-danych.html
http://grupaazoty.com/ochrona-danych.html
https://www.fosfory.pl/ochrona-danych-osobowych/
https://www.fosfory.pl/ochrona-danych-osobowych/
https://tarnow.grupaazoty.com/spolka/zarzadzanie/zarzadzanie-zgodnoscia-compliance
https://tarnow.grupaazoty.com/spolka/zarzadzanie/zarzadzanie-zgodnoscia-compliance
https://tarnow.grupaazoty.com/spolka/zarzadzanie/zarzadzanie-zgodnoscia-compliance/kodeks-postepowania-etycznego
https://tarnow.grupaazoty.com/spolka/zarzadzanie/zarzadzanie-zgodnoscia-compliance/kodeks-postepowania-etycznego
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2. Zamawiający nie może przenieść jakichkolwiek praw i obowiąz-
ków wynikających z Umowy bez uzyskania uprzedniej zgody 
Sprzedawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy lub OWS zostanie 
uznane za nieważne, w całości lub w części, nie wpłynie to na 
ważność pozostałych postanowień Umowy lub OWS. Strony niniej-
szym zgadzają się zastąpić takie postanowienie innym postano-
wieniem odpowiadającym sensowi i celom postanowień dotknię-
tych nieważnością. 

4. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub pozostające w związku z 
nią będą rozstrzygane ostatecznie na podstawie Regulaminu Arbi-
trażowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej 
w Warszawie, obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania, 
przez arbitra lub arbitrów powołanych zgodnie z tym Regulami-
nem.  

5. Umowa podlega prawu polskiemu. 

6. W przypadku, gdy Umowa została sporządzona w dwóch wersjach 
językowych, dla rozstrzygnięcia rozbieżności między nimi wiążąca 
jest wersja polska. 

7. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy 
Kodeksu cywilnego. 



 

UMOWA  SPRZEDAŻY 

 

zawarta w dniu ........................................... w Gdańsku 

 

pomiędzy:  

 

GRUPA AZOTY ZAKŁADY FOSFOROWE GDAŃSK Sp. z o.o. 80-550 Gdańsk, ul. Kujawska 2, zarejestrowanymi w  Sądzie  

Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział  Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000033530, kapitał zakładowy 

59 003 400,00 zł,  NIP: 583-000-16-75, należąca do Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. zwaną w 

dalszej części Sprzedawcą, reprezentowaną przez: 

 

Wojciecha Dawidziuka – Prezesa Zarządu 

Renata Tyszer – Wiceprezesa Zarządu, 

 

a  

 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________, 

zwanego dalej Kupującym, reprezentowanym przez: 

 

_____________________ - ___________________, 

 

łącznie zwanymi ,,Stronami’’, zaś każda z osobna ,,Stroną’’ 

 

§1 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż: 

1. ____________________________________, 

2. ____________________________________, 

zwanych dalej łącznie jako: „Przedmiot sprzedaży”. 

 

§2 

Sprzedawca oświadcza, że Przedmiot sprzedaży stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw 

osób trzecich i że nie toczy się wobec niego żadne postępowanie administracyjne ani egzekucyjne oraz że nie stanowi on 

przedmiotu zabezpieczenia. 

§3 

Strony ustaliły wartość Przedmiotu sprzedaży (cenę) na kwotę netto: 



- ____________________ zł (słownie: ________________________ złotych), powiększoną o należny podatek od towarów i 

usług w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami na dzień wystawienia faktury – _________________ wymieniony w 

§1 ust. 1 niniejszej umowy, 

- ___________________ zł (słownie: ________________________ złotych), powiększoną o należny podatek od towarów i 

usług w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami na dzień wystawienia faktury – _________________ wymieniony w 

§1 ust. 2 niniejszej umowy. 

 

§4 

Sprzedawca przenosi na rzecz Kupującego własność Przedmiotu sprzedaży za cenę określoną w §3 niniejszej umowy. 

 

§5 

1. Cenę określoną w §3 niniejszej umowy Kupujący wpłaci przelewem na konto bankowe Sprzedającego o numerze 25 

1020 1853 0000 9702 0123 8245 w terminie do ___ dni roboczych od dnia doręczenia Kupującemu faktury VAT.  

2. Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadku niezapłacenia przez Kupującego 

ceny o której mowa w ust. 1 powyżej w terminie tam wskazanym. Sprzedawca może odstąpić od umowy z przyczyny 

o której mowa w zdaniu poprzednim w okresie 6 miesięcy liczonych od dnia zawarcia niniejszej Umowy. 

 

§6 

Za organizację: 

a) załadunku Przedmiotu sprzedaży odpowiada Sprzedający. 

b) transportu Przedmiotu sprzedaży odpowiada Kupujący – pokrywając wszelkie związane z tym koszty. 

 

§7 

Kupujący oświadcza, że Sprzedawca umożliwił mu zbadanie stanu technicznego Przedmiotu sprzedaży, co niniejszym uczynił 

oraz że nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 

§8 

1. Wydanie Kupującemu Przedmiotu sprzedaży określonego w §1 niniejszej umowy nastąpi na podstawie protokołu 

zdawczo – odbiorczego. 

2. Z chwilą wydania Kupującemu Przedmiotu sprzedaży przechodzą na niego korzyści i ciężary związane z 

Przedmiotem sprzedaży oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. 

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Przedmiotu sprzedaży do momentu zapłacenia przez Kupującego 

całej ceny określonej w § 3 niniejszej Umowy, co Kupujący przyjmuje do wiadomości. 

 

§9 

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca nie udziela gwarancji na Przedmiot sprzedaży, a ponadto wyłącza swoją 

odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu sprzedaży. 

 

§10 



Kupujący oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych umieszczoną na 

stronie internetowej https://www.fosfory.pl/ w zakładce „O firmie/Ochrona Danych Osobowych" i wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy. 

§ 11 

1. Wykonując swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad 

przedstawionych w Kodeksie postępowania dla partnerów biznesowych. Kodeks jest dostępny pod adresem: 

https://tarnow.grupaazoty.com/spolka/zarzadzanie/zarzadzanie-zgodnoscia-compliance 

2. Każda ze Stron zobowiązuje się, że wynagrodzenie (w całości lub w części) zapłacone przez drugą Stronę w związku z 

wykonywaniem Umowy nie będzie przeznaczone na finansowanie żadnych świadczeń pieniężnych ani niepieniężnych o 

charakterze korupcyjnym. 

3. Każda ze Stron zobowiązuje się wspierać się nawzajem w procesie wykrywania i zwalczania korupcji i niezwłocznie 

poinformować się wzajemnie, gdy tylko dowie się lub racjonalnie podejrzewa, że wystąpił przypadek korupcji w związku z 

wykonaniem niniejszej Umowy. 

4. Sprzedawca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy uzyska wiedzę, że Kupujący narusza jakiekolwiek 

zobowiązania przedstawione w ust. 1-3 powyżej. 

§12 

1. Strony oświadczają, że zgodnie z ich najlepszą wiedzą zarówno one, jak i ich podmioty powiązane w rozumieniu par. 9 

Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR24) Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych1 oraz 

członkowie ich organów oraz osoby działające w ich imieniu i na ich rzecz: 

(i)            pozostają w zgodności z przepisami w zakresie zerwania lub ograniczenia w całości lub w części stosunków 

gospodarczych i finansowych z jednym lub z większą liczbą państw trzecich oraz przepisami w zakresie 

przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej 

Polskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Stanów Zjednoczonych Ameryki 

Północnej, Królestwa Norwegii oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych („Przepisy Sankcyjne”); 

(ii)            nie są objęte jakimikolwiek sankcjami, w tym ekonomicznymi, embargami handlowymi, zakazami 

przekazywania środków finansowych i zasobów gospodarczych lub innymi środkami ograniczającymi 

nałożonymi na podstawie Przepisów Sankcyjnych („Sankcje”) oraz nie są osobami prawnymi lub fizycznymi 

bądź innymi podmiotami, z którymi Przepisy Sankcyjne zabraniają przeprowadzenia transakcji („Podmiot 

Objęty Sankcjami”); 

                                                 
1
 Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 632/2010 z dnia 19 lipca 2010 roku zmieniające rozporządzanie (WE) nr 1126/2008 

przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR)24 oraz 
Międzynarodowego 

https://tarnow.grupaazoty.com/spolka/zarzadzanie/zarzadzanie-zgodnoscia-compliance


(iii)            nie są własnością ani w posiadaniu, ani w faktycznym władaniu, ani pod kontrolą w rozumieniu 

Rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w 

odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im 

zagrażających („Rozporządzenie 269/2014”) Podmiotów Objętych Sankcjami; 

(iv)             nie uczestniczą w żadnym postępowaniu lub dochodzeniu prowadzonym przeciwko nim w związku z 

naruszeniem jakichkolwiek Przepisów Sankcyjnych lub Sankcji; 

(v)            żaden Podmiot Objęty Sankcjami nie jest beneficjentem rzeczywistym Stron w rozumieniu Dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania 

wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012i uchylającej dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2055/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE. 

2. Strony zobowiązują się, że w przypadku powzięcia jakiejkolwiek wątpliwości, co do zgodności z powołanymi powyżej 

przepisami, Strona identyfikująca te wątpliwości niezwłocznie powiadomi o nich drugą Stronę, w celu ich wyjaśnienia. 

Druga Strona zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia działań w celu wyjaśnienia zidentyfikowanych wątpliwości. 

3. Ponadto Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania się wzajemnie o jakiejkolwiek zmianie okoliczności 

mającej wpływ na treść oświadczenia zawartego w ust. 1. oraz podjęcia stosownych działań w celu uniknięcia 

możliwości naruszenia jakichkolwiek Sankcji. 

4. Strony zobowiązują się do współpracy i wymiany wszelkich informacji dla celów weryfikacji prawdziwości oświadczenia 

zawartego w ust. 1. 

5. Stwierdzenie nieprawdziwości oświadczenia zawartego w ust. 1 stanowi powód do rozwiązania Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, bez ponoszenia żadnych kosztów i kar umownych przez Stronę dokonującą rozwiązania Umowy. 

Strona dopuszczająca się naruszenia Sankcji zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów bezpośrednich 

i pośrednich związanych z rozwiązaniem Umowy z powodu naruszenia Sankcji, w tym także ewentualnych kosztów 

doradztwa prawnego oraz odszkodowań. 

6. Strona, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie zawarte w ust. 1 lub nie poinformowała drugiej Strony o zmianie 

okoliczności mających wpływ na jego treść zgodnie z ust. 2 i 3, zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów drugiej 

Strony wynikających z zaistniałej sytuacji, w tym kosztów związanych z prowadzeniem ewentualnych postępowań w 

zakresie naruszenia Przepisów Sankcyjnych lub Sankcji w związku z Umową i kosztów związanych z rozwiązaniem 

Umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości umowy netto, nie mniej 

jednak niż 5 000 zł netto (słownie: pięć tysięcy złotych netto). 

§13 

 

W zakresie niekolidującym z pozostałymi postanowieniami niniejszej Umowy do Umowy stosuje się Ogólne Warunki 

Sprzedaży GA Fosfory, które stanowią załącznik numer 1 do niniejszej Umowy, a w pozostałym zakresie przepisy 

Kodeksu cywilnego. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Ogólnych Warunków Sprzedaży o których mowa 

w zdaniu poprzednim i przyjmuje je do stosowania. 

§14 



1. Sprzedawca działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019r. poz. 118 ze zm.) oświadcza, że posiada status dużego 

przedsiębiorcy. 

2. Kupujący nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uzyskania uprzednio 

zgody Sprzedającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wszelkie spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze 

względu na siedzibę Sprzedawcy. 

5. Załączniki wymienione w treści niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 

6. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

7. Załączniki: 

1) Ogólne Warunki Sprzedaży GA Fosfory. 

 

 

 

 

...............................................................                     ............................................................... 

Sprzedawca                 Kupujący 

 


