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OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU
Materiałów i Usług
GK CTL

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Materiałów i Usług stanowią integralną część Umowy.
I. Definicje
Kupujący
oznacza jedną ze Spółek z Grupy Kapitałowej CTL

Dostawca
oznacza przedsiębiorcę, z którym Kupujący zawarł umowę (niezależnie od rodzaju tej umowy)
Towar
Oznacza przedmiot umowy, to jest rzeczy ruchome wskazane w Umowie lub usługi. Postanowienia
dotyczące „Towaru” stosuje się do energii, praw oraz usług o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej lub dane
postanowienie OWZ nie może być zastosowane do innego przedmiotu umowy niż rzecz ruchoma.
Umowa
jakakolwiek umowa, na podstawie której Dostawca świadczy usługi lub dostarcza rzeczy ruchome
Kupującemu, w tym umowa sprzedaży, dostawy, zlecenia, o świadczenie usług, niezależnie od formy lub
sposobu, w jakim została zawarta (pisemna, dokumentowa, przyjęcie oferty, przystąpienie do realizacji
zamówienia po jego otrzymaniu), o ile Strony uzgodniły co najmniej osobę Dostawcy, Towar oraz cenę lub
wynagrodzenie
Usługi
wszelkie zadania, prace, roboty i inne czynności, do wykonania których zobowiązał się Dostawca względem
Kupującego – niezależnie od tego czy są związane z dostawą Towarów
OWZ
Oznacza Ogólne Warunki Zakupu Materiału i Usług GK CTL
Spółka z Grupy Kapitałowej CTL – jedna z następujących osób prawnych :
CTL Logistics sp.zo.o. z siedzibą w Sosnowcu
CTL Północ sp.z o.o. z siedzibą w Gdyni
CTL Service sp.z o.o. z siedzibą w Sosnowcu
CTL Maczki – Bór S.A. z siedzibą w Sosnowcu
CTL GMBH z siedzibą w Berlinie
CTL s.r.o. z siedzibą w Ostrawie
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Strona
Kupujący lub Dostawca, a w przypadku użycia liczby mnogiej Kupujący i Dostawca łącznie
k.c.
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny z późniejszymi zmianami

I. ZAWARCIE UMOWY
§1
1. Dostawca i Kupujący mogą zawrzeć Umowę w dowolnym trybie, w tym w szczególności poprzez:
a) podpisanie dokumentu umowy w formie pisemnej,
b) uzgodnienie treści umowy w formie dokumentowej, w tym poprzez e-mail,
c) doręczenie przez Kupującego zlecenia/zamówienia i jego akceptację przez Dostawcę (w formie
pisemnej lub dokumentowej), Brak potwierdzenia przyjęcia do realizacji zlecenia/zamówienia przez
Dostawcę w ciągu dwóch dni roboczych od wysłania przez Kupującego uważa się, za przyjęte przez
Kupującego ze wszystkimi warunkami umowy.
d) doręczenie Kupującemu oferty i przystąpienie do realizacji umowy przez Kupującego
z zastrzeżeniem, że Dostawca nie jest uprawniony do przystąpienia do realizacji zamówienia bez
potwierdzenia akceptacji jego warunków przez Kupującego w formie pisemnej lub dokumentowej
(np. e-mail).
2. Jeżeli przed zawarciem Umowy Dostawca przekazał Towar Kupującemu do takiej dostawy stosuje
się postanowienia OWZ, chyba że Strony wyraźnie postanowiły inaczej albo Dostawca przy
zachowaniu należytej staranności nie mógł zapoznać się z niniejszymi OWZ.
3. W przypadku zawarcia Umowy zgodnie z art. 682 lub 69 k.c., to jest poprzez milczącą akceptację
przez Kupującego oferty Dostawcy lub poprzez przystąpienie przez Dostawcę do wykonania Umowy
albo odwrotnie uznaje się, że Strony zawarły Umowę na warunkach określonych przez Kupującego i
OWZ, chyba że Strony postanowiły inaczej.
4. Kupujący nie jest związany jakimkolwiek dokumentem określającym ogólne warunki zawierania
umów przez Dostawcę, w tym OWS, OWZ Dostawcy, chyba że treść takiego dokumentu została
przekazana Kupującemu a Kupujący wyraźnie ich treść zaakceptował.

II. WARUNKI DOSTAWY
§2
1. Postanowienia niniejszej części II mają zastosowanie wyłącznie do umów dotyczących dostawy
Towarów.
2. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć Towar w terminie wskazanym w Umowie, w braku wskazania
terminu Towar winien być dostarczony niezwłocznie, nie później jednak niż 30 dni od dnia zawarcia
Umowy.
3. Miejscem dostawy jest siedziba Kupującego, DDP Sosnowiec ul. Długa 90, chyba że w Umowie/
Zamówieniu wyraźnie zaznaczono inaczej. Dostawa następuje zgodnie z klauzulą DDP według
Incoterms 2000., chyba, że w umowie wskazano inaczej.
4. Dostawca nie jest uprawniony do powierzenia wykonania Umowy podmiotowi trzeciemu bez
uprzedniej pisemnej zgody Kupującego.
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§3
1. Najpóźniej 7 dni przed ustaloną datą wysyłki Dostawca powinien wysłać Kupującemu awizację
wysyłkową, podając następujące informacje: numer Umowy (Zamówienia), sposób i spodziewaną
datę wysyłki, specyfikację wysyłkową wraz z liczbą, wagą, wymiarami i zawartością opakowań oraz
z wszelkimi instrukcjami niezbędnymi dla prawidłowego transportu oraz rozładunku Towaru.
2. Równocześnie z Towarem powinny być dostarczone następujące dokumenty (niezależnie od
dokumentów do celów rozliczeń między Stronami):
a) kopia faktury zawierająca numer Zamówienia Kupującego (oryginał wysłany zostanie pocztą),
chyba że Dostawca doręczy Kupującemu fakturę w formie elektronicznej,
b) specyfikacja wysyłkowa wraz z liczbą, wagą wymiarami i zawartością opakowań,
c) specyfikacja jakościowa,
d) dokumentacja techniczna niezbędna do właściwego montażu na miejscu użytkowania i
poprawnego rozruchu, działania i obsługi, zawierająca między innymi rysunki konstrukcyjne
oraz rysunki montażowe wraz z niezbędnymi szczegółami dotyczącymi części mechanicznej,
kontrolno-pomiarowej, elektrycznej itd.,
e)
atesty materiałowe, certyfikaty analiz, prób i dopuszczeń wymagane przez obowiązujące
przepisy prawa,
f) wskazania dotyczące magazynowania lub składowania Towaru, pozwalające na przechowanie
Towaru tak, aby nie został on pogorszony przez okres obowiązywania gwarancji Dostawcy.
3. Dokumenty wskazane powyżej winny zostać sporządzone w języku polskim albo powinny mieć
załączone tłumaczenie na język polski. Na żądanie Kupującego Dostawca udzieli dalszych
wyjaśnień w języku polskim, jeśli załączone dokumenty, w tym instrukcje i dokumentacja techniczna
nie będą precyzyjne lub zrozumiałe, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania od Kupującego.
§4
1. Dostawca obowiązany jest informować o jakiejkolwiek sytuacji mogącej mieć wpływ na terminową
dostawę Towaru, zarówno leżących po stronie Dostawcy, jak i spowodowanych Siłą Wyższą, w
szczególności trudnościach z transportem, wystąpieniach osób trzecich, strajkach. Dostawca
poinformuje równocześnie jaki jest przewidywany wpływ zdarzenia na wykonanie Umowy oraz o
środkach podjętych w celu wykonania Umowy zgodnie z jej brzmieniem. Taka informacja nie zwalnia
jednak Dostawcy ze zobowiązań określonych w Umowie z zastrzeżeniem Siły Wyższej.
2. Kupujący upoważniony jest do dokonania na swój koszt inspekcji celem sprawdzenia postępu i
sposobu realizacji Umowy przez Dostawcę. Kupujący poinformuje Sprzedawcę z pięciodniowym
wyprzedzeniem o terminie takiej inspekcji. Dostawca obowiązany jest przekazać Kupującemu
najpóźniej w wyznaczonym dniu inspekcji upoważnienia lub inne stosowne dokumenty konieczne dla
dokonania inspekcji.
§5
1. Dostawa Towaru w częściach jest dopuszczalna, o ile powyższe zostało wyraźnie zaakceptowane
przez Kupującego w treści Umowy lub odrębnym oświadczeniem albo wynika z właściwości Towaru.
2. W przypadku dostawy Towaru w częściach zobowiązanie Dostawcy do dostarczenia Towaru będzie
uznane za wykonane, jeśli Dostawca dostarczy prawidłowo całość Towaru. Datą realizacji
obowiązku Dostawcy jest data dostawy ostatniej partii Towaru Kupującemu.
3. W przypadku nienależytego wykonywania Umowy, w ramach której Dostawca dostarcza Towar w
częściach Kupujący upoważniony jest do wstrzymania płatności za już dokonane dostawy do czasu
należytego wykonania Umowy w całości lub wskazanej przez Kupującego części.
4. W okresie po dniu zawarcia Umowy, lecz przed dniem dostarczenia Kupującemu całości Towaru
Kupujący upoważniony jest do złożenia Dostawcy oświadczenia o zwiększeniu lub zmniejszeniu
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ilości Towaru o 20 %, chyba że Umowa stanowi inaczej. Złożenie przedmiotowego oświadczenia
przez Kupującego nie stanowi zmiany Umowy.
5. W przypadku zamówienia dodatkowej ilości Towaru przez Kupującego zgodnie z ust. 4 powyżej
Dostawca zobowiązany jest dostarczyć dodatkowy Towar na warunkach określonych w Umowie,
przy czym termin dostawy biegnie od dnia złożenia zamówienia na dodatkową ilość Towaru.
6. Złożenie oświadczenia o rezygnacji z zamówionego Towaru przez Kupującego zgodnie z ust. 4
powyżej zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za niedostarczoną część Towaru. Kupujący nie
będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów ani nie będzie zobowiązany do zapłaty
odszkodowania lub kary.
§6
1. Zmiana terminu dostawy uzgodnionego w Umowie wymaga zgody Kupującego wyrażonej w formie
pisemnej lub dokumentowej (np. e-mail).
2. Datą dostarczenia Towaru jest data przyjęcia Towaru przez Kupującego w miejscu wskazanym w
Umowie (zamówieniu).
3. Towar nie będzie uważany za dostarczony, jeśli wszystkie dokumenty niezbędne do realizacji
wysyłki, jak również wymagana dokumentacja i certyfikaty nie zostaną dostarczone do Kupującego
zgodnie z OWZ w taki sposób, aby mógł się zapoznać z ich treścią.
4. W przypadku Towaru importowanego, Dostawca odpowiada za dopuszczenie Towaru do obrotu na
polskim obszarze celnym zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.
5. W przypadku dostawy Towaru z obszaru państwa należącego do Unii Europejskiej Dostawca
zobowiązany jest do wypełnienia wszelkich wymogów wynikających z przepisów prawa Unii
Europejskiej, w szczególności w zakresie INTRASTAT oraz VAT.
§7
1. Kupujący upoważniony jest do 7 dni przed ustalonym dniem dostawy wstrzymać wykonanie Umowy
na okres nie dłuższy niż 60 dni (zawieszenie). Kupujący nie ponosi żadnych kosztów związanych z
czasowym zawieszeniem wykonywania Umowy. Powyższe nie uchybia możliwości zawieszenia,
względnie wstrzymania wykonywania Umowy wynikających z innych postanowień OWZ lub
przepisów prawa.
2. Zawieszenie dotyczy wyłącznie zobowiązań z tytułu części dostawy Towaru nie wykonanej do dnia
złożenia oświadczenia o zawieszeniu. Kupujący zobowiązany jest do uregulowania zapłaty za już
dostarczony Towar, chyba że Strony uzgodniły inaczej.
§8
W przypadku, kiedy w związku z realizacją Umowy Dostawca będzie przebywał na terenie Kupującego,
jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych
związanych z poruszaniem się po terenie Kupującego.
§9
Odbiór Towaru potwierdzany jest przez Kupującego w protokole zdawczo-odbiorczym lub innym
dokumencie zawierającym w szczególności datę, odbierany Towar oraz podpis osoby upoważnionej
przez Kupującego.
§ 10
1. Dostawca winien dostarczyć Towar zgodny z Umową oraz załączonymi dokumentami, w
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szczególności Towar musi odpowiadać właściwym normom oraz przepisom prawa, zapewnieniom
Dostawcy co do właściwości Towaru, przekazanym Kupującemu lub opublikowanym przez
Dostawcę właściwościom Towaru. W przypadku rozbieżności między wyżej wskazanymi cechami
Towaru, Towar winien spełniać normy najwyższe.
2. W przypadku, gdy Umowa (zamówienie) Kupującego wskazuje projekt, rysunek lub wskazuje
zastosowanie Towaru, Towar winien odpowiadać przekazanym przez Kupującego projektom oraz
nadawać się do celu wskazanego przez Kupującego.
3. Dostawca obowiązany jest na wezwanie Kupującego precyzyjnie określić materiał lub materiały z
jakiego będzie lub został wykonany Towar, wskazać jego właściwości, źródło pochodzenia oraz
wytwórcę. Informacja winna być przekazana Kupującemu w terminie 7 dni od dnia wezwania.
III.USŁUGI
§ 11
Postanowienia niniejszej części II mają zastosowanie wyłącznie do umów dotyczących świadczenia
Usług.
6. Jeżeli do wykonania Usług niezbędne jest użycie sprzętu i materiałów, Dostawca zapewnia je na
swój koszt i ryzyko i dostarcza do uzgodnionego przez Strony miejsca świadczenia Usług. Jeżeli
Dostawca jest uprawniony do skorzystania z materiałów i sprzętu Kupującego, zasady ich używania
określone są w Umowie.
7. Dostawca jest zobowiązany do wykonywania Usług z najwyższą zawodową starannością,
zachowując najwyższe standardy techniczne i jakościowe.
5.

§ 12
1. Dostawca jest zobowiązany do przekazania Kupującemu wszelkiej dokumentacji związanej z
Usługami.
2. Wykonanie przedmiotu Umowy następuje z chwilą jego odbioru przez Kupującego, co jest
potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Strony lub innym dokumentem
określającym w szczególności rodzaj wykonanych Usług, termin ich wykonania oraz podpisy
upoważnionych przedstawicieli Stron.
3. Kupujący może odmówić odebrania Usług w przypadku, kiedy stwierdzi nienależyte ich wykonanie.
W takim przypadku wyznacza Dostawcy dodatkowy, co najmniej 7-dniowy, termin na należyte
wykonanie Usługi i w braku kolejnych uwag Kupujący dokonuje odbioru zgodnie z ust. 2 powyżej.
IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
§ 13
1. W przypadku, gdy w związku z realizacją Umowy powstaną lub zostaną przekazane Kupującemu
utwory, w tym m.in. rysunki, schematy, instrukcje Dostawca przenosi na Kupującego autorskie
prawa majątkowe do takich utworów, wraz z prawem do wykonywania praw zależnych, na
następujących polach eksploatacji: wprowadzanie do obrotu, zwielokrotnianie dowolną techniką,
sporządzanie elektronicznej wersji utworu i wprowadzanie do pamięci elektronicznej, najmu i
dzierżawy utworu, wytwarzania egzemplarzy utworu każdą techniką, korzystania i pobierania
pożytków z utworu, posługiwania się jego opracowaniem, tłumaczeniem, przeróbką, adaptacją.
Przejście autorskich praw majątkowych następuje z chwilą odbioru Towaru lub Usługi.
2. W przypadku, gdy po dniu odbioru Towaru powstaną nowe pola eksploatacji Dostawca obowiązany
jest złożyć ofertę Kupującemu nabycia praw autorskich do utworu na nowopowstałym polu
eksploatacji. Kupującemu przysługuje prawo pierwokupu praw autorskich do utworu na
nowopowstałym polu eksploatacji.
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3. Wynagrodzenie lub cena płatna przez Kupującego zawiera również wynagrodzenie należne z tytułu
przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych.
4. Zawierając Umowę Dostawca oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania prawami autorskimi
w zakresie określonym w ust. 1 powyżej a wskazane utwory są wolne od praw czy obciążeń
podmiotów trzecich.
5. W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń osób trzecich w stosunku do Kupującego z uwagi na
ewentualne naruszenie praw autorskich i zależnych do utworu określonego w ust. 1 powyżej, w tym
również naruszenie polegające na wykorzystaniu know-how podmiotu trzeciego, Dostawca zwolni
Kupującego z wszelkich tego typu roszczeń i pokryje wszelkie koszty, które Kupujący poniósł w
związku z takim roszczeniem.
V. NARUSZENIE UMOWY
§ 14
1. W przypadku opóźnienia w dostawie Towaru lub wykonaniu Usługi z przyczyn, za które Kupujący nie
ponosi odpowiedzialności, Kupujący może domagać się zapłaty kary umownej w wysokości 0,5
procent wartości brutto Towaru dostarczonego z opóźnieniem lub wykonanej z opóźnieniem Usługi
za każdy dzień opóźnienia.
2. Niezależnie od uprawnienia Kupującego do naliczenia kary umownej, w przypadku opóźnienia
Dostawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy lub jej niewykonania, Kupujący może:
a) zażądać od Dostawcy wykonania Umowy w całości lub w części w oznaczonym terminie,
b) w przypadku, kiedy przedmiotem Umowy jest świadczenie Usług - zlecić wykonanie Umowy w
całości lub w części w ramach wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Dostawcy,
c) odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy.
d) w przypadku, kiedy przedmiotem Umowy jest materiał – dokonać zakupu zastępczego na kosz i
ryzyko Dostawcy,
3. Jeżeli Kupujący odstępuje od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca,
Kupujący niezależnie od innych sankcji wynikających z Umowy lub OWZ może domagać się zapłaty
kary umownej w wysokości 20 % całkowitej wartości brutto przedmiotu Umowy.
4. Zapłata kary umownej nie zwalnia Dostawcy z wykonania pozostałych obowiązków wynikających z
Umowy. Kupujący może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na
zasadach ogólnych.
5. Kupujący jest uprawniony do potrącenia kwoty kar umownych z wynagrodzeniem/ ceną należną
Dostawcy. Niezależnie od formy rozliczenia - potrącenie z faktury lub przelew bankowy, Kupujący
wystawi odpowiednią notę księgową lub obciążeniową.
6. W przypadku niezrealizowania Umowy lub w przypadku, gdy wobec czasu pozostałego do
wykonania dostawy Towaru oczywiste będzie, że Dostawca nie wykona Umowy w terminie,
Kupujący upoważniony jest do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy bez
wyznaczenia dodatkowego terminu.
6. Niezależnie od uprawnień przewidzianych powyżej Kupujący może powierzyć wykonanie Umowy
osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Dostawcy bez konieczności uzyskania dodatkowego
zezwolenia lub orzeczenia, o ile upłynie bezskutecznie okres wskazany w wezwaniu do wykonania
Umowy skierowanym do Dostawcy.
7. Dostawca odpowiada za działania osób, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje
Umowę, w szczególności poddostawcy, zleceniobiorcy, podwykonawcy lub przewoźnika, jak za
swoje własne.
8. Kupujący odpowiada względem Dostawcy wyłącznie za bezpośrednie straty materialne do
maksymalnej wysokości łącznego wynagrodzenia/ ceny netto, a w przypadku realizacji Umowy
partiami – do wysokości wynagrodzenia/ ceny netto danej części.
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VI. ZAPŁATA
§ 15
1. Zapłata wynagrodzenia (ceny sprzedaży) nastąpi po odbiorze Towaru lub Usługi przez Kupującego
w terminie 30 dni od dnia doręczenia Kupującemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, chyba, że w
Umowie wskazano inaczej.
2. Wynagrodzenie (cena sprzedaży) obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym
opakowaniem, montażem, demontażem, załadunkiem, rozładunkiem, transportem, ubezpieczeniem
przesyłki.
3. Kupujący może wstrzymać płatność do czasu dostawy całości Towaru będącego przedmiotem
Zamówienia/Umowy albo wykonania całości Usług oraz przedłożenia wszystkich dokumentów
wskazanych w Umowie lub niniejszych OWZ.
4. Wniesienie reklamacji wstrzymuje płatność do dnia rozpatrzenia reklamacji przez Dostawcę.
5. Dostawca na wystawionej fakturze wskaże numer Umowy/ Zlecenia/ Zamówienia. W przypadku nie
przywołania numeru Kupujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w
płatnościach. Kupujący wg. własnego uznania może również odesłać fakturę do Dostawcy.
6. Płatność następuje na konto bankowe Dostawcy wskazane w fakturze VAT.
7. W przypadku braku możliwości dokonania zapłaty przez Kupującego z uwagi na brak w wykazie
podatników VAT prowadzonym przez właściwy organ administracji (tzw. Białej liście) numeru
rachunku bankowego wskazanego przez Dostawcę, Kupujący nie jest zobowiązany do zapłaty
jakichkolwiek odsetek wynikających z tego opóźnienia.
8. Dniem zapłaty jest dzień skutecznego uznania konta bankowego Kupującego.
9. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są Usługi, w szczególności usługi budowlane, Kupujący
może uzależnić dokonanie płatności od złożenia przez podwykonawców Dostawcy oświadczenia w
formie pisemnej, iż otrzymali należne wynagrodzenia związane z wykonaniem prac na rzecz
Kupującego.
10. Cena za Towar lub wynagrodzenie za świadczenie Usług ma charakter ryczałtowy i stały, chyba że
niniejsze OWZ lub Umowa stanowią inaczej.
11. Przelew wierzytelności wymaga pisemnej zgody Kupującego pod rygorem nieważności.
12. O ile z Umowy nie wynika inaczej, w przypadku transakcji z podmiotem krajowym, gdy kwota
wynagrodzenia zostanie określona w walucie obcej, będzie ona podlegała przeliczeniu na PLN w
oparciu o średni kurs tej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w dniu
wystawienia faktury VAT.
VII. FAKTURA VAT
§ 16
1. Prawidłowa, zgodnie z niniejszymi OWZ, faktura VAT powinna niezależnie od wymogów ustawowych
zawierać następujące informacje:
ilość Towaru i ceny jednostkowe netto i brutto poszczególnych pozycji. Każda pozycja
Zamówienia powinna być specyfikowana na fakturze w taki sposób, jak w Zamówieniu,
nazwa / opis Towaru lub odniesienie do odpowiednich pozycji -specyfikacji będącej
załącznikiem do faktury VAT,
wartość faktury netto i brutto oraz wartość naliczonego podatku VAT,
numer NIP Dostawcy,
numer Umowy (zamówienia/zlecenia) Kupującego,
warunki i termin płatności zgodnie z OWZ lub Umową,
w przypadku dostaw z terytorium Unii Europejskiej – Właściwy numer identyfikacji VAT.
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2.
Dostawca obowiązany jest niezależnie od wymogów ustawowych do dołączenia do faktury
VAT kopii następujących dokumentów:
dowodu odbioru przedmiotu umowy przez Kupującego,
innych oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez przepisy prawa, Umowę lub
niniejsze OWZ.
3. Dostawca jest zobowiązany do archiwizowania kopii faktur VAT potwierdzających dokonanie
transakcji, stanowiących dla Kupującego podstawę do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę
podatku VAT naliczonego przy zakupie Towaru przez okres sześciu lat od dnia wykonania Umowy.
W razie niedopełnienia powyższego wymogu lub w razie gdyby archiwizowana przez Dostawcę
kopia faktury VAT wskazywała dane różniące się od danych wykazanych na oryginale przekazanym
Kupującemu, była nieprawidłowa ze względów formalnych, prawnych czy rzeczowych, Dostawca
zobowiązany jest do wyrównania Kupującemu całości szkody powstałej w wyniku ustalenia
zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i odsetkami nałożonymi na Kupującego przez organ
podatkowego w kwotach wynikających z decyzji organu podatkowego. Powyższe dotyczy również
przypadku, gdy Dostawca wystawi Kupującemu fakturę VAT nie będąc do tego uprawnionym.
4. W razie uchybienia wyżej wskazanym obowiązkom co do wystawienia faktury VAT, Kupujący może
obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości równej wartości naliczonych kar, utraconych ulg lub
utraconych możliwości rozliczenia kosztów lub zobowiązań podatkowych.
Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku VAT. Kupujący oświadcza, że jest
czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej
NIP 77. Dla transakcji wewnątrzwspólnotowych Europejski Numer NIP Kupującego –
CTL Logistics sp.z.o.o :525-24-01-994
CTL Północ sp.z.o.o.: 583-000-22-49,
CTL Service sp.z.o.o. 644-320-43-83
CTL Maczki – Bór S.A.644-05-130586
CTL GMBH DE 812 056 803
CTL s.r.o. CZ62361732
5. Dostawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada
Numer Identyfikacji Podatkowej NIP, który wskaże najpóźniej w chwili zawarcia Umowy/ lub jest
zwolnionym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), co potwierdzi przed zawarciem Umowy.
Dla transakcji wewnątrzwspólnotowych Sprzedawca ma obowiązek każdorazowo wskazać do
Zamówienia Europejski Numer NIP. W przypadku, gdy Dostawca jest zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług tak zwanym małym podatnikiem rozliczającym się metodą kasową
obowiązany jest podać informację o swoim statusie w fakturze VAT.
6. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby przez niego
upoważnionej.
7. Dostawca, który nie ma na terytorium Polski siedziby zobowiązany jest do doręczenia Kupującemu
przed pierwszym terminem płatności ważnego certyfikatu rezydencji w przypadkach określonych w
polskich przepisach prawa podatkowego.
8. Kupujący, działając na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towarów i usług (tekst jednolity Dz.U.2020.106 ze zm.), wyraża zgodę na przesyłanie przez
Dostawcę faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej.
9. Kupujący zobowiązuje się przyjmować faktury, o których mowa w ust.9 powyżej w formie papierowej,
w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą
elektroniczną.
10. Faktury będą przesyłane pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Dostawcę w formie plików z
zablokowaną możliwością edycji np. w formacie PDF (Portable Document Format).
11. Dostawca może w każdym czasie cofnąć zgodę na stosowanie faktur elektronicznych w formie
pisemnej lub dokumentowej.
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VIII. GWARANCJA
§ 17
1. Dostawca udziela Kupującemu gwarancji jakości na Towar lub na wykonane Usługi na okres
wskazany w Umowie. W przypadku udzielenia gwarancji jakości na Towar Dostawca w
szczególności gwarantuje, że Towar jest nowy, nieużywany, wolny od wad. W braku odmiennego
ustalenia w Umowie okres gwarancji wynosi 36 (trzydzieści sześć) miesięcy od dnia skutecznego
odbioru Towaru lub Usługi. Termin gwarancji biegnie od odbioru Towaru lub Usługi przez
Wykonawcę.
2. Kupujący dokona reklamacji Towaru lub Usługi niezwłocznie po stwierdzeniu zaistnienia wady
telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.. W terminie 2 dni od otrzymania informacji o
wadach, Dostawca jest zobowiązany poinformować Kupującego o środkach podjętych lub środkach,
które mają być podjęte, jak również o czasie potrzebnym na usunięcie wady, nie dłuższym niż 14
dni.
3. Zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu, Dostawca na własny koszt, wliczając koszty
demontażu i ponownego montażu, koszty podróży i zakwaterowania specjalistów Dostawcy, jest
zobowiązany dokonać niezwłocznej naprawy lub wymiany Towaru lub jego uszkodzonych części
albo usunięcie wady dotyczącej Usług. W przypadku Towaru pozycje, które były wymienione lub
które mają być wymienione przez Dostawcę, będą postawione do jego dyspozycji Ex Works
magazyn Kupującego lub inne wskazane przez Kupującego miejsce (INCOTERMS 2000). Nowe
pozycje mają być dostarczone na podstawie reguły DDP zakład Kupującego Sosnowiec lub inne
wskazane przez Kupującego miejsce (INCOTERMS 2000).
4. Jeśli przed podjęciem przez Dostawcę działania celem naprawy lub wymiany konieczna jest
inspekcja Dostawcy, Dostawca jest zobowiązany przeprowadzić ją na własny koszt w najkrótszym
możliwym czasie, nie później jednak niż wciągu 3 dni roboczych (z wyłączeniem sobót) od
otrzymania reklamacji i po poinformowaniu Kupującego.
5. Jeśli reklamacja Towaru złożona przez Kupującego nie zostanie uznana przez Dostawcę, wówczas
rezultaty analiz Towaru przeprowadzonych przez niezależne laboratorium, wybrane przez obie
Strony, będą obowiązujące i ostateczne. Kupujący poniesie koszty takich analiz tylko wówczas, jeśli
jego reklamacja okaże się nieuzasadniona. W braku zgodnego wyboru niezależnego laboratorium w
terminie 10 dni od dnia zgłoszenia reklamacji wybór laboratorium należy do Kupującego.
6. Kupujący ma także prawo do przeprowadzenia naprawy i wymiany części we własnym zakresie lub
przy pomocy innego podmiotu, jeśli naprawy są drobne lub konieczne w celu uniknięcia dalszych
szkód lub też muszą być przeprowadzone niezwłocznie z innego ważnego powodu a Dostawca ich
nie przeprowadził. Warunkiem zastosowania postanowienia zdania poprzedniego jest uprzednie
powiadomienie Dostawcy.
7. Jeśli Dostawca, będąc poinformowanym o zaistnieniu wady, nie podejmie niezwłocznych kroków
celem jej usunięcia w terminie wyznaczonym przez Kupującego, Kupujący ma prawo przedsięwziąć
wszelkie konieczne działania celem usunięcia uszkodzenia na koszt i ryzyko Dostawcy. Nie zwolni to
jednak Dostawcy z jego kontraktowych zobowiązań.
8. Gwarancja Dostawcy na Towar lub jego część albo Usługi, która została naprawiona lub wymieniona
zgodnie z niniejszym paragrafem, ulega przedłużeniu o dalsze 36 miesięcy liczone od daty naprawy
/ wymiany.
9. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru
lub Usługi.
10. Dostawca jest zobowiązany do przekazania Kupującemu dokumentu gwarancji. W przypadku
rozbieżności pomiędzy dokumentem gwarancji a postanowieniami OWZ pierwszeństwo mają
postanowienia OWZ.
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IX. ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY
§ 18
1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonywania Umowy Kupujący może zobowiązać Dostawcę do
zapłaty kwoty określonej w Umowie („Kaucja”), chyba, że Umowa nie zawiera klauzuli o
zabezpieczeniu roszczeń Kupującego w takiej formie.
2. Kwota stanowiąca 30% Kaucji podlega zwrotowi w przypadku, gdy w terminie 3 (trzech) miesięcy od
daty odbioru końcowego Towaru lub Usługi nie zostaną stwierdzone usterki, wady lub nie zostaną
ujawnione inne uprawnienia z tytułu nieprawidłowego wykonania Umowy. Zwrot wskazanej kwoty
Kaucji zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia upływu wskazanego 3-miesięcznego terminu.
3. Kwota stanowiąca 70% Kaucji podlega zwrotowi w przypadku, gdy do dnia upływu okresu gwarancji
nie zostaną stwierdzone usterki, wady lub nie zostaną ujawnione inne uprawnienia z tytułu
nieprawidłowego wykonania Umowy. Zwrot wskazanej kwoty Kaucji zostanie dokonany w terminie
14 dni od dnia upływu wskazanego okresu gwarancji .
4. Zwrot Kaucji dokonywany jest w kwocie nominalnej.
5. W przypadku, gdy warunek, o którym mowa w ust. 2 lub 3 nie spełni się, Kupujący upoważniony jest
do pokrycia należności z udzielonego zabezpieczenia.
6. Kaucja może być zamieniona na gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, nieodwołaną i płatną na
pierwsze żądanie bez badania zasadności, obejmującą:
a) prawidłowe wykonanie Umowy jako zabezpieczenie w czasie realizacji Umowy zgodnie z
ustalonym harmonogramem realizacji oraz kolejnych 30 dni lub
b) usunięcie wad jako zabezpieczenie roszczeń Kupującego w okresie gwarancji.
7. Suma gwarancji nie może być niższa niż wartość kaucji określonej w Umowie.. Warunki gwarancji w
postaci jej projektu winny zostać uprzednio pisemnie zaakceptowane przez Zleceniodawcę.
8. Gwarancja, o której mowa w ust. 6 lit a) powyżej zostanie zwrócona w terminie 30 dni od daty
odbioru Towaru lub Usługi przez Kupującego. Gwarancja, o której mowa w ust. 6 lit. b) powyżej
zostanie zwrócona w terminie 45 dni od daty zakończenia okresu gwarancyjnego.
9. W przypadku, gdyby Dostawca zażądał od Kupującego gwarancji płatności za należności wynikające
z niniejszej Umowy, jest on obowiązany wraz z żądaniem przedłożyć gwarancję bankową lub
ubezpieczeniową należytego wykonania Umowy na sumę nie niższą niż wartość Towaru lub
wynagrodzenia za świadczenie Usług ustalona zgodnie z Umową.
10. Z przedmiotu zabezpieczenia Umowy (Kaucji, gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej) Kupujący
uprawniony jest do potrącenia w szczególności wszelkich kosztów wynikłych z roszczeń z gwarancji,
rękojmi a także kosztów zastępczego usunięcia wad.
11. W razie niewpłacenia przez Dostawcę kwoty kaucji lub nieprzedłożenia gwarancji przez Dostawcę,
Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 90 dni od dnia, kiedy kaucja lub gwarancja
powinna być dostarczona Kupującemu.

X. UBEZPIECZENIE
§ 19
1. Dostawca jest zobowiązany do posiadania, w całym okresie obowiązywania Umowy oraz do upływu
terminu gwarancji, do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej (OC) na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 100.000,00 PLN
2. Na żądanie Kupującego Dostawca jest zobowiązany do doręczenia Kupującemu kopii polisy
ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem zapłaty składki.
3. Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Kupującego o wszelkich zdarzeniach, które
mogą rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Kupującego oraz osób trzecich, o ile
szkody wyrządzone osobom trzecim mają związek z wykonaniem Umowy.
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XI. SIŁA WYŻSZA
§ 20
1. Strony ustalają, iż nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań z ważnych
powodów spowodowanych siłą wyższą przez czas trwania siły wyższej.
2. Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie
można zapobiec. Do takich zdarzeń zalicza się w szczególności:
a) wojnę, stan wyjątkowy, przewrót,
b) ogólnopolski strajk generalny w branżach mających zasadniczy wpływ na terminową realizację
Umowy,
c)
ogłoszony przez właściwy organ administracji publicznej stan klęski obejmujący obszar, na
którym zlokalizowana jest miejsce dostawy, przedsiębiorstwo Dostawcy lub Kupującego.
3. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek okoliczności, które mogą być uznane za Siłę Wyższą
Dostawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować o ich wystąpieniu Kupującego.

XII. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA I DANE OSOBOWE
§ 21
Dostawca jest zobowiązany do:
a) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących przedmiotu Umowy, w szczególności
zaś danych finansowych, technologicznych oraz jakościowych a także wszelkich informacji
dotyczących Kupującego stanowiących jego tajemnicę przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem
powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b) niezwłocznego wydania na każde pisemną wezwanie Kupującego projektów, opracowań,
raportów oraz innych dokumentów wraz z ich kopiami otrzymanych od Kupującego ramach
niniejszej umowy lub wykonanych na jego zlecenie.
2.
W przypadku naruszenia obowiązku zachowania poufności Kupujący upoważniony jest od
żądania kary umownej w wysokości 10.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia oraz do
dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kary umownej na zasadach ogólnych. .
1.

§ 22
Zasady przetwarzania przez Kupującego danych osobowych Dostawcy określone są na stronie internetowej
Kupującego www.ctl.eu w zakładce Polityka Prywatności.
§ 23

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku rozbieżności między postanowieniami OWZ a Umową pierwszeństwo mają
postanowienia Umowy.
2. Wszelkie odniesienia do dni zawarte w umowie oraz niniejszych OWZ będą rozumiane jako dni
kalendarzowe, o ile wyraźnie nie zastrzeżono w sposób odmienny.
3. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Umową oraz OWZ stosuje się kodeks cywilny lub inne
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego z wyłączeniem Konwencji Wiedeńskiej o
Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.
4. Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy, których Strony nie rozwiążą w sposób polubowny,
zostaną poddane pod rozstrzygnięcie przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Kupującego.
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