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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I  ŚWIADCZENIA USŁUG 
EP ENERGO MINERAL SP.  Z O.O .  

§1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Świadczenia Usług (dalej OWS) jest określenie 
zasad realizacji umów sprzedaży towarów i usług oferowanych przez EP Energo Mineral Sp. z o. o. 

2. Ilekroć w niniejszych OWS jest mowa o „Sprzedającym” lub „świadczącym usługi” należy przez to rozumieć 
EP Energo Mineral Sp. z o. o. 

3. Przez umowę sprzedaży rozumie się przeniesienie własności i wydanie przez Sprzedającego towarów 
wskazanych w Umowie (dalej Towary) oraz, jeżeli Umowa tak stanowi, ich dostarczanie Kupującemu oraz 
odebranie Towarów przez Kupującego – za zapłatą ceny sprzedaży przez Kupującego na rzecz 
Sprzedającego lub wykonanie usługi na rzecz Kupującego (dalej Usługi). 

4. Przez Usługi należy, w szczególności rozumieć usługi związane ze sprzedażą Towarów. 

5. Umowa sprzedaży może być również zawarta w formie zamówienia prawidłowo wypełnionego na 
podstawie Formularza Zamówienia stanowiącego Załącznik do OWS potwierdzonego przez 
Sprzedającego w formie pisemnej lub innej formie dokumentowej (za które w szczególności uważa się 
pismo, e-mail) albo poprzez zaakceptowanie i zatwierdzenie (podpisem osoby upoważnionej do 
reprezentacji Kupującego) warunków sprzedaży przedstawionych Kupującemu w ofercie sprzedaży 
złożonej przez Sprzedającego i stanowiącej załącznik do OWS (dalej jako Umowa). 

6. Osoba podpisująca Formularz Zamówienia lub ofertę ( o których mowa w ust. 5) będzie uważana przez 
Sprzedającego za osobę umocowaną do składania oświadczeń woli w imieniu Kupującego, chyba że 
Kupujący niezwłocznie odwoła oświadczenie woli złożone przez taką osobę, informując o tym fakcie 
Sprzedającego. 

§2 Składanie zamówień i innych oświadczeń 
1. Warunkiem prawidłowego wykonania Umowy przez Sprzedającego jest doręczenie Sprzedającemu 

zaakceptowanej przez Kupującego oferty sprzedaży stanowiącej Załącznik do OWS lub należyte 
wypełnienie i doręczenie Sprzedającemu przez Kupującego Formularza Zamówienia stanowiącego Za-
łącznik do OWS, w szczególności poprzez wypełnienie wszystkich wolnych pozycji przeznaczonych dla Ku-
pującego oraz oznaczenie Towaru zgodnie z symbolami gatunku. Kupujący odpowiada za wskazanie 
Sprzedającemu właściwych i pełnych danych zamówienia. 

2. W przypadku zmiany osób wskazanych przez Stronę w Umowie lub Zamówieniu jako umocowanych do 
realizacji Umowy lub w przypadku udzielenia dodatkowego upoważnienia innej osobie, Strona jest 
zobowiązana poinformować o tym drugą Stronę na piśmie ze wskazaniem danych nowo upoważnionej 
osoby, pod rygorem odmowy uznania działań nowej osoby za skuteczne względem drugiej Strony. 
Wszelkie czynności i oświadczenia w toku wykonywania Umowy winny być kierowane do wskazanych w 
zdaniu pierwszym osób.  
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3. Wiążącą i skuteczną formą powiadamiania, składania zamówień, oświadczeń i przekazywania wszelkich 
innych informacji związanych z wykonywaniem Umowy jest forma pisemna lub dokumentowa, w 
szczególności forma mailowa lub listu poleconego, podpisanego przez osoby upoważnione do re-
prezentowania Strony lub osoby wskazane jako umocowane do realizacji Umowy wyłącznie w zakresie 
tego umocowania, z zachowaniem potwierdzenia odbioru poczty elektronicznej lub nadania listu 
poleconego. Niniejsze postanowienie nie uchybia obowiązującym przepisom o formie i sposobach 
składnia oświadczeń oraz postanowieniom szczególnym niniejszych OWS. 

4. Zamówienia roczne i miesięczne składane są w formie pisemnej / listem poleconym. Zamówienia bieżące 
(w ramach wiążących szerszych umów, np. ramowych) mogą być dokonywane telefonicznie, za 
niezwłocznym potwierdzeniem: w formie maila (w ciągu 2 godzin po złożonym telefonicznym  
zamówieniu) w przypadkach gdy termin dostawy ma być na dzień nie późniejszy niż 10 dni od zamówienia 
telefonicznego, lub listu poleconego (doręczonego nie później niż 7 dni po złożonym telefonicznym  
zamówieniu) w przypadkach gdy termin dostawy ma być na dzień późniejszy niż 10 dni od zamówienia 
telefonicznego – pod rygorem pozostawienia danej dostawy bez realizacji bez żadnych konsekwencji dla 
Sprzedającego. 

5. Brak pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia oferty z modyfikacjami, zawarcia umowy 
lub jej zmiany, uzupełnienia albo modyfikacji, oznacza brak zgody i złożenia zgodnego oświadczenia woli 
przez Sprzedającego, nawet między nim a podmiotem z którym łączą go stałe stosunki handlowe. 

6. Ilości podane w zamówieniach rocznych i miesięcznych są podawane w przybliżeniu zaś zamówienia 
bieżące doprecyzowują zamawiane ilości w granicach +/- 7 ton na każdym transporcie. 

7. Do zamówienia powyżej 500 ton lub 20 dostaw, Kupujący zobowiązany jest załączyć harmonogram 
dostaw. Harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Sprzedającego pod rygorem zwolnienia 
Sprzedającego z odpowiedzialności za opóźnienie. 

8. Zamówienia winny być składane co najmniej na  1 dzień roboczy do godz. 12.00 przed żądaną dostawą 
jeżeli zamówienie dotyczy maksymalnie ilości 54 ton popiołu, 2 dostaw. W każdym innym przypadku 
zamówienia powinny być składane co najmniej na 7 dni przed żądaną dostawą. Wszelkie zamówienia 
złożone w terminach późniejszych będą realizowane jedynie w zakresie potwierdzonym pisemnie (pismo) 
lub w formie dokumentowej (mail) przez Sprzedającego. 

§3 Oferta cenowa 

1. Kupujący wypełnia Formularz Zamówienia i dokonuje zakupu Towarów po cenie obowiązującej u 
Sprzedającego w dniu doręczenia zamówienia. W przypadku akceptacji i zatwierdzenia warunków 
sprzedaży przedstawionych Kupującemu w ofercie sprzedaży złożonej przez Sprzedającego, Kupujący 
dokonuje zakupu Towarów po cenie określonej w tej ofercie sprzedaży.  
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2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, oferta  Sprzedającego może zostać przyjęta jedynie bez zastrzeżeń. 
Jakakolwiek niezgodność z ust. 1 w wypełnieniu Formularza Zamówienia nie wiąże Sprzedającego. 
Wszelkie braki, niejasności lub omyłki w Formularzu Zamówienia interpretowane będą na korzyść 
Sprzedającego. 

3. Strony mogą każdorazowo uzgodnić indywidualnie cenę sprzedaży w ramach poszczególnych zamówień, 
jak również mogą uzgodnić stałe ceny sprzedaży w ramach oferty cenowej przez oznaczony okres 
składania zamówień. Każde jednakże indywidualnie uzgodnione odstępstwo od niniejszych Ogólnych 
Warunków Sprzedaży (OWS) lub od aktualnej oferty Sprzedającego wymaga wyraźnej i pisemnej zgody 
Sprzedającego pod rygorem nieważności. 

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany ceny i terminu płatności podanych w ofercie w 
oparciu o zmianę zewnętrznych parametrów mających wpływ na wykonanie świadczenia (w szczególności 
zmianie uległy stawki transportowe, ceny energii, ceny paliw, surowców, popiołu, zmiany podatkowe, 
wzrost opłat związanych z zakresem świadczenia, wzrost wynagrodzeń, w tym minimalnego 
wynagrodzenia miesięcznego i godzinowego, wzrost podatków, danin publicznoprawnych lub opłat i 
podatków lokalnych etc.). Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy i obowiązuje Strony z upływem 14 dni 
od podania zmiany oraz podstaw jej wyliczenia do wiadomości Kupującego. W takim przypadku Kupujący 
jest jednakże uprawniony do rozwiązania Umowy w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości o zmianie 
– oświadczenie o rozwiązaniu Umowy winno zostać złożone pisemnie pod rygorem nieważności. 
W przypadku gdy Kupujący nie złoży oświadczenia o rozwiązaniu Umowy, uznaje się, iż Kupujący wyraził 
zgodę na przedmiotowe zmiany. 

5. Uzgodnienia dotyczące cen odmiennych niż aktualna oferta Sprzedającego wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. Postanowienia tego nie stosuje się do sytuacji opisanej w ust. 4 powyżej. 

6. Sprzedający może udzielić Kupującemu tzw. kredytu kupieckiego poprzez złożenie stosownego 
oświadczenia na piśmie, przez który należy rozumieć uprawnienie do zapłaty należności z tytułu sprzedaży 
z odroczonym terminem. Kredyt kupiecki wyrażony jest sumą do jakiej Kupujący może nabywać towary i 
usługi z odroczonym terminem płatności. Odroczony termin płatności oznacza, że Kupujący nie płaci przed 
dostawą lub w jej trakcie, lecz w terminie ustalonym pomiędzy Stronami pisemnie, a w braku takich 
ustaleń jest to 30 dni od daty wystawienia faktury przez Sprzedającego. Udzielenie kredytu kupieckiego 
nie oznacza przyzwolenia Sprzedającego na opóźnienia w płatnościach ani nie stanowi roszczenia 
Kupującego o wydawanie towarów lub realizacji usług do jego limitu. W przypadku przekroczenia limitu 
wszystkie przysługujące Sprzedającemu wierzytelności stają się natychmiast wymagalne. 

7. Sprzedający ma prawo do zmiany wysokości przyznanego Kupującemu kredytu kupieckiego i terminu 
płatności wskazanego na fakturach na podstawie bieżącej analizy obrotów z Klientem oraz przebiegu 
wzajemnej współpracy. 

8. Sprzedający może udzielić bonusy i rabaty jako wynagrodzenie za wydatki poniesione przez Kupującego 
na zasadach uczciwej konkurencji, w szczególności za reklamę, fachowe doradztwo, profesjonalną 
obsługę klientów oraz utrzymywanie odpowiedniego miejsca składowania. Bonusy i rabaty udzielane są  
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jedynie w odniesieniu do dostarczonych i zapłaconych towarów lub zrealizowanych usług, w terminie do 
30 dni od dnia zapłaty, w formie rozliczenia z kolejnym zamówieniem lub według uznania Sprzedającego 
poprzez zapłatę równowartości przelewem na wskazany przez Kupującego jego rachunek bankowy. 

9. Sprzedający może udzielać bonusów i rabatów uzależnionych od terminowych płatności bądź 
zrealizowanych ilości złożonych zamówień. 

10. Kupujący zobowiązuje się do poniesienia kosztów wydania i odebrania towarów i innych dodatkowych 
związanych z wykonaniem umowy, w szczególności opłat celnych, podatków, innych opłat wymaganych 
przez obowiązujące przepisy, kosztów ubezpieczenia transportowego (tylko w przypadku żądania przez 
Kupującego), opłat za ważenie, kosztów objazdów, opłat miejscowych, kosztów utylizacji odpadów. 

11. W przypadku zamówień, które ze względu na ilość nie wykorzystują pełnej zdolności przewozowej 
pojazdów koszt transportu będzie naliczany jak za transport całosamochodowy według cen 
obowiązujących u przewoźnika. 

12. W przypadku  gdy z winy Kupującego (w szczególności  gdy Kupujący nie informował wcześniej 
Sprzedającego) będą dwa lub więcej miejsc rozładunku, to Sprzedający uprawniony będzie do naliczania 
dodatkowej opłaty według  Cennika Opłat Postojowych i Opłat za Przekierowania stanowiącego załącznik 
do OWS.  

§4 Terminy wydania Towarów 

1. Sprzedający wyda Towary Kupującemu w terminach wskazanych w Zamówieniu, ofercie lub uzgodnionych 
zgodnie z § 2 ust. 8, traktowanych w przybliżeniu, chyba że Kupujący wyraźnie zaznaczy, że dostawy muszą 
być zrealizowane precyzyjnie o oznaczonej godzinie. W tym drugim przypadku dopuszcza się opóźnienie 
nie przekraczające 2 godzin, co nie stanowi naruszenia Umowy. 

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie spowodowane działaniami siły wyższej lub 
innymi niezawinionymi okolicznościami, w szczególności za opóźnienie spowodowane przez producenta 
towaru, przez Kupującego lub osoby współpracujące z Kupującym lub inne osoby trzecie. 

3. Opóźnienie spowodowane okolicznościami, o których mowa w ust. 1 powoduje automatyczne 
przesunięcie terminów uzgodnionych w Umowie. 

4. Dostawy realizowane są w dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
Wszelkie inne terminy muszą być pisemnie lub telefonicznie uzgodnione ze Sprzedającym (także drogą mailową). 
Terminy uzgodnione telefonicznie powinny być potwierdzone przez Kupującego mailem. 

§5 Wydanie Towarów 

1. Kupujący jest zobowiązany przystąpić niezwłocznie do odbioru i rozładunku Towarów. Rozładunek 
samochodów w miejscu dostawy nastąpi w czasie do dwóch godzin liczonych od momentu przyjazdu 
samochodu do odbiorcy. Normatywny czas rozładunku liczony jest od planowanego czasu dostawy. Za 
każdą następną godzinę Sprzedającemu przysługuje prawo naliczenia postojowego w wysokości 
określonej w „Cenniku opłat postojowych i opłat za przekierowania”, stanowiącym Załącznik do OWS. 
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2. Kupujący jest zobowiązany zapewnić należyty, bezpieczny i prawidłowy rozładunek Towarów przy udziale 
przewoźnika, w szczególności zapewnić urządzenia do dokonania rozładunku oraz złożenia Towarów w 
bezpiecznym i właściwym miejscu. Kupujący jest zobowiązany, ze względu na specyfikę, wymagania oraz 
parametry Towarów, do przygotowania miejsca rozładunku. Jeżeli rozładunek nie następuje przy pomocy 
urządzenia zainstalowanego na pojeździe, koszty rozładunku i wykonania czynności rozładunkowych 
obciążają Kupującego. 

3. Kupujący jest zobowiązany do odbioru Towarów oraz sprawdzenia Towarów w zakresie zgodności z 
umową, w szczególności rodzaju, gatunku, ilości oraz widocznych wad. Dopuszcza się różnice wagi do 2%. 
Podpisany dokument przewozowy, kwit wagowy lub dokument wydania Towaru Wz potwierdza rodzaj, 
gatunek, ilość i jakość (w zakresie wad widocznych) dostarczonych Towarów. Brak jakichkolwiek 
zastrzeżeń w dokumencie przewozowym, kwicie wagowym lub dokumencie wydania Towaru Wz zwalnia 
Sprzedającego z odpowiedzialności za wady fizyczne Towaru, z zastrzeżeniem uprawnienia do reklamacji 
wad ukrytych. 

4. Przewożone Towary mogą zostać wydane jedynie przedstawicielowi Kupującego legitymującemu się 
pisemnym upoważnieniem do odbioru Towaru, wystawionym przez osobę upoważnioną do reprezentacji 
Kupującego opatrzonym pieczęcią firmową. W sytuacji, kiedy w/w przedstawiciel dokonywał już wcześniej 
odbioru Towaru w imieniu Kupującego, przyjmuje się, iż posiada upoważnienie do odbioru także każdej, 
kolejnej partii Towaru, również z innej transakcji chyba, że Sprzedający, w formie pisemnej zostanie 
poinformowany o cofnięciu stosownego upoważnienia. W przypadku nieobecności w momencie dostawy 
osoby wyznaczonej do odbioru, Sprzedający naliczy opłatę za postój w wysokości ustanowionej w 
aktualnej dla danej dostawy taryfie Sprzedającego. W przypadku braku wskazania konkretnej osoby/osób 
do odbioru przyjmuje się, iż jest nią każda osoba obecna w miejscu dostawy. 

5. W przypadku nieodebrania lub opóźnienia w odbiorze Towarów trwającego dłużej niż dwie godziny, 
Sprzedający obciąży Kupującego kosztami przewozu i kosztami przestoju według „Cennika opłat 
postojowych i opłat za przekierowania” stanowiącego załącznik do OWS  

6. W przypadku nieodebrania Towaru lub odmowy potwierdzenia odbioru przez Kupującego Sprzedający 
może według swego wyboru pozostawić dostarczone Towary na przechowanie u innej osoby na koszt i 
ryzyko Kupującego ze skutkiem spełnienia świadczenia, albo dokonać jednostronnego odbioru, albo uznać 
Umowę w zakresie nieodebranej partii Towarów za rozwiązaną. Sprzedający może również sprzedać 
Towar na rachunek Kupującego, po wyznaczeniu dodatkowego terminu do odebrania Towaru, chyba że 
wyznaczenie terminu nie jest możliwe albo że z innych względów groziłaby szkoda. Sprzedający jest 
uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 2 krotności wartości netto zamówienia i usługi 
transportowej w przypadku ziszczenia się przesłanek określonych w ust. 6. 

7. O zmianie terminu dostawy Towaru Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego 
niezwłocznie za pośrednictwem maila, nie później niż na 24 godziny przed umówionym terminem 
dostawy. W przypadku naruszenia tego terminu Kupujący zapłaci Sprzedającemu opłatę 
za przekierowanie transportu i postój w wysokości określonej w „Cenniku opłat postojowych i opłat  
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za przekierowania” stanowiącym Załącznik do OWS. Ponadto Kupujący pokryje koszty transportu 
z miejsca załadunku do miejsca dostawy oraz koszt transportu do alternatywnego miejsca rozładunku 
według cen obowiązujących u przewoźnika. 

8. Przejście ryzyka przypadkowego uszkodzenia lub utraty (wydanie) Towaru Kupującemu następuje w 
miejscu i w czasie powierzenia Towarów przez Sprzedającego przewoźnikowi trudniącemu się przewozem 
rzeczy tego rodzaju, w celu dostarczenia na miejsce przeznaczenia określone w zamówieniu, albo w 
miejscu i czasie wydania Towarów Kupującemu, jeśli Kupujący dokonuje odbioru Towarów własnym 
transportem. 

§6 Certyfikaty, świadectwa i deklaracje zgodności 

1. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją potwierdzającą zgodność Towaru  
z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, w tym przepisami techniczno-budowlanymi  
i Normami Polskimi oraz normami europejskimi . 

2. Na pisemny wniosek Kupującego, Sprzedający wyda Kupującemu wskazane w ust. 1 dokumenty. 

3. Popioły lotne będące przedmiotem umowy wykorzystywane będą do procesów technologicznych 
Kupującego wyłącznie we własnych zakładach, zgodnie z posiadanym zezwoleniem na przetwarzanie 
odpadów. 

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakość zamówionych towarów nieatestowanych lub 
towarów bez certyfikatów. 

§7 Rękojmia za wady i reklamacje 

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne tkwiące w Towarze, wyłącznie na 
zasadach określonych w niniejszych OWS. Wszelka dalej idąca odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest 
wyłączona. 

2. Zgłoszenie reklamacji z naruszeniem postanowień niniejszych OWS, w szczególności z naruszeniem 
terminów, o których mowa w niniejszym paragrafie lub z naruszeniem warunków prawidłowego 
przewozu, rozładunku, przechowywania, składowania określonych dla poszczególnych Towarów w 
załącznikach do OWS zwalnia Sprzedawcę z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru. 

3. Reklamacje dotyczące ilości Towaru, asortymentu, gatunku oraz widocznych wad fizycznych Towarów 
winny być zgłaszane Sprzedającemu w chwili wydania Towarów zgodnie z § 5 ust. 3. 

4. Reklamacje wad fizycznych ukrytych winny być zgłaszane w formie listu poleconego w terminie 10 dni od 
ujawnienia wad, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia wydania Towarów Kupującemu. 

5. Z uwzględnieniem § 5 ust. 3, podpisane przez Kupującego lub osobę upoważnioną dokumenty odbioru 
Towaru bez dodatkowej adnotacji są dla Sprzedającego dowodem przyjęcia danej partii Towaru bez 
zastrzeżeń ilościowych, gatunkowych, rodzajowych oraz innych wad widocznych, w takim zakresie w jakim 
ładunek powinien być zbadany. 
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6. Próbki w postępowaniu reklamacyjnym są próbkami pobieranymi ściśle według procedur laboratoryjnych 
stosowanych do badania Towaru przez Producenta lub niezależne laboratoria. 

7. Próbki pobrane niezgodnie z powyższymi procedurami nie będą uwzględnione. W takich wypadkach 
przyjmuje się za wiążące przy ocenie Towaru wyniki stwierdzone w laboratorium Producenta. 

8. Z uwzględnieniem reklamacji zgłaszanych i wymaganych niniejszym paragrafem w chwili dostawy przez 
przewoźnika reklamacje winny być zgłaszane w formie Protokołów Reklamacyjnych, stanowiących 
Załącznik do OWS i zawierających opis wszystkich wad i niezgodności podnoszonych przez Kupującego. 

9. Dla potrzeb rozpoznania reklamacji Kupujący zobowiązany jest zabezpieczyć Towary będące przedmiotem 
reklamacji, nie dopuścić aby Towar był poddawany dalszej obróbce oraz stworzyć Sprzedającemu warunki 
do zapoznania się z wszystkimi reklamowanymi Towarami, w szczególności poprzez dokonanie oględzin i 
pobranie reprezentatywnych próbek reklamowanej partii Towaru. Reklamowane Towary winny być 
udostępnione Sprzedającemu w jego siedzibie, a jedynie w przypadku ilości Towaru reklamowanego, 
przekraczającej 20 kilogramów w miejscu dostawy Towaru do Kupującego. 

10. Sprzedający jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację i powiadomić Kupującego o sposobie jej rozpatrzenia 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymagać będzie 
skorzystania przez Sprzedającego z usług osób trzecich, w tym usług dostawców (Producenta) Towarów, 
do czasu rozpoznania reklamacji nie wlicza się czasu wykonywania usług przez osoby trzecie lub czasu 
koniecznego do należytego wykonania przez Kupującego obowiązków wskazanych w ust. 9. 

11. Sprzedający zawiadomi Kupującego w przypadku gdy stopień skomplikowania reklamowanej wady nie 
pozwoli mu na wyjaśnienie sprawy w terminie wskazanym w ustępie poprzedzającym, wskazując 
jednocześnie przewidywany termin rozstrzygnięcia sprawy. 

12. Strony zgodnie oświadczają, iż w przypadku, gdy dla zbadania wad konieczne jest przeprowadzenie badań 
dotyczących parametrów jakościowych, badania te zlecone zostaną laboratorium Producenta Towaru, 
albo laboratorium wskazanemu zgodnie przez Kupującego i Sprzedającego. Orzeczenie laboratorium 
będzie dla Stron wiążące i ostateczne. 

13. W przypadku zaistnienia wady fizycznej Towaru odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady 
polega wyłącznie na obowiązku wymiany Towaru wadliwego na taką samą ilość Towaru wolnego od wad 
a Kupujący nie jest uprawniony do żądania wyrównania szkody powstałej z tego tytułu. 

14. Koszty poniesione przez Sprzedającego w związku z nieuzasadnionym zgłoszeniem reklamacji obciążają 
Kupującego. 

15. Sprzedający odmówi rozpatrzenia reklamacji każdego innego Towaru, niż Towar zamówiony 
bezpośrednio u niego lub reklamacji zgłoszonej po terminie (§ 7 ust. 3 i § 7 ust. 4 niniejszych OWS). 

16. Zgłoszenie do rozpatrzenia reklamacji nie zwalnia Kupującego od obowiązku terminowej zapłaty 
należności. 
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§8 Cena sprzedaży, faktury VAT, terminy zapłaty 

1. Cenę sprzedaży i terminy zapłaty określa Formularz Zamówienia, oferta sprzedaży lub Umowa. 

2. Za dokonanie zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego. Za opóźnienie w 
zapłacie Sprzedający jest uprawniony do żądania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach 
handlowych. 

3. Kupujący zobowiązuje się do terminowego regulowania zobowiązań wobec Sprzedającego. Kupujący 
oświadcza, iż posiada środki pieniężne w wysokości wystarczającej do terminowego i prawidłowego 
wykonania Umowy. 

4. Zapłata ceny sprzedaży przez potrącenie lub zastosowanie prawa zatrzymania świadczenia są wyłączone, 
o ile Strony nie ustalą na piśmie zasad odmiennych. 

5. Strony ustalają, że w przypadku uchybienia przez Kupującego terminowi zapłaty którejkolwiek faktury VAT 
o okres dłuższy niż 10 dni, wszelkie roszczenia Sprzedającego wobec Kupującego o zapłatę stają się 
natychmiast wymagalne, jeżeli z upływem dodatkowego 7 dniowego terminu wskazanego w wezwaniu 
Kupujący nie uiści wszystkich kwot z wymagalnych faktur VAT, pod rygorem  możliwości wypowiedzenia 
Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku opóźnienia w zapłacie Sprzedającemu przysługują 
odsetki umowne w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, także w 
odniesieniu do kwot, które stały się wymagalne na skutek okoliczności, o których mowa w zdaniu 
pierwszym. W przypadku wskazanym w ust. 5, Sprzedający jest uprawniony do wstrzymania realizacji 
kolejnych partii Towarów lub realizacji usług transportowych (wstrzymanie się od wzajemnego spełnienia 
świadczeń) bez ponoszenia odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Umowy. 

6. Złożona reklamacja nie ma wpływu na termin oraz wysokość zapłaty. 

7. Kupującemu nie przysługuje prawo do dokonywania potrąceń lub cesji wierzytelności w stosunku do 
Sprzedającego bez wyraźnej zgody Sprzedającego wyrażonej na piśmie. 

§9 Zasady uczciwej konkurencji 

1. Kupujący bez wiedzy i zgody Sprzedającego nie może zmieniać miejsca dostawy podanego w Umowie lub 
dalej odsprzedawać zakupionych Towarów. 

2. W przypadku naruszenia ust. 1 Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 2 krotnej 
wartości netto danego zmówienia. 

3. Zmiana miejsca dostawy Towaru wymaga pisemnego uzgodnienia za pośrednictwem maila nie później niż 
na 24 godziny przed umówionym terminem dostawy. W przypadku naruszenia tego terminu Kupujący 
zapłaci Sprzedającemu opłatę za przekierowanie transportu w wysokości określonej w „Cenniku opłat 
postojowych i opłat za przekierowania” stanowiącym Załącznik do OWS. Ponadto Kupujący pokryje koszty 
transportu z miejsca załadunku do miejsca dostawy oraz koszt transportu do alternatywnego miejsca 
rozładunku według cen obowiązujących u przewoźnika. 
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§10 Zabezpieczenie zapłaty 

1. Sposób i warunki zabezpieczenia zapłaty określa Umowa. 

2. Sprzedający może w każdym czasie zażądać od Kupującego udzielenia stosownego zabezpieczenia swoich 
roszczeń o zapłatę. W okresie negocjacji Stron co do zabezpieczenia (sposobu, kwoty, etc.) Sprzedający 
ma prawo powstrzymać się bez jakichkolwiek negatywnych dla siebie konsekwencji od realizowania 
jakichkolwiek dostaw w całości lub w części do czasu ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia.  

3. Odmowa udzielenia zabezpieczenia przez Kupującego upoważnia Sprzedającego do natychmiastowego 
rozwiązania umowy bez jakichkolwiek negatywnych dla siebie konsekwencji. 

4. Zażądanie przez Sprzedającego udzielenia przez Kupującego zabezpieczenia jest równoznaczne z 
wypowiedzeniem (cofnięciem) kredytu kupieckiego.  

5. W razie wypowiedzenia (cofnięcia lub zmniejszenia) kredytu kupieckiego, wszelkie płatności 
za zrealizowane dostawy stają się natychmiast wymagalne, a ewentualne dalsze dostawy odbywają się 
jedynie za uprzednią zapłatą przez Kupującego wartości dostawy. 

 

§11 Rozwiązanie umowy 

1. Sprzedający ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie naruszenia przez 
Kupującego jakichkolwiek postanowień Umowy, gdy pomimo wezwania wraz z uzasadnieniem 
i wyznaczeniem dodatkowego siedmiodniowego terminu do zaprzestania naruszeń, Kupujący nadal 
narusza Umowę. 

2. Kupujący ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie naruszenia przez 
Sprzedającego terminów wskazanych w Formularzu Zamówienia, zaakceptowanej ofercie sprzedaży lub 
Umowie, gdy pomimo pisemnego wezwania wraz z uzasadnieniem i wyznaczeniem dodatkowego 
terminu, odpowiedniego dla danego zobowiązania, Sprzedający nadal bezzasadnie nie wydaje 
Kupującemu partii Towarów. 

§12 Poufność 

1. Strony zobowiązują się nie ujawniać i nie przekazywać osobom trzecim, jak również  nie wykorzystywać 
jakichkolwiek informacji technicznych, technologicznych, handlowych lub organizacyjnych uzyskanych w 
związku lub przy okazji wzajemnej współpracy handlowej, w szczególności dotyczących treści Umowy. 

2. Strony zobowiązują się przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby dostęp do powyższych informacji miały 
wyłącznie osoby upoważnione. 

3. Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje w okresie obowiązywania Umowy i po jej zakończeniu 
przez okres 3 lat. 

4. Obie strony zastrzegają sobie prawo informowania o fakcie zawarcia Umowy, w tym posłużenie się 
referencjami drugiej Strony. 
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5. Zobowiązanie do zachowania poufności nie obejmuje obowiązku ujawnienia informacji wynikającego z 
obowiązujących przepisów. 

§13 Postanowienia Końcowe 

1. Każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić na piśmie listem poleconym za potwierdzeniem 
odbioru drugą Stronę o każdorazowej zmianie swojego adresu. Brak wskazanego zawiadomienia 
powoduje, iż wszelka korespondencja kierowana na poprzedni adres Strony będzie uznana za skutecznie 
doręczoną.  

2. Ilekroć niniejsze OWS przewidują konieczność pisemnej formy dla oświadczenia Sprzedającego oznacza 
to formę pisemną pod rygorem nieważności. 

§14 

Prawidłowe wykonanie Umowy przez Sprzedającego stanowi podstawę do wystawienia przez Kupującego 
listu referencyjnego, wskazującego na rzetelność i zaufanie do Sprzedającego jako dobrego partnera w 
interesach. 

§15 

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy, jak również wątpliwości dotyczące zakresu stosowania 
Umowy i ciążących na Stronach prawach oraz obowiązkach będą rozwiązywane polubownie. 
Postępowanie polubowne winno trwać nie dłużej niż 21 dni. 

2. Jeżeli wskazane w ust. 1 czynności nie przyniosą oczekiwanego rezultatu, Strony poddają rozpoznanie 
spraw polskiemu sądowi właściwemu dla siedziby Sprzedającego. 

3. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym OWS zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, a w 
zakresie przewozu towarów także przepisy ustawy prawo przewozowe. 

5. Językiem Umowy jest język polski. 

§16 

1. Sprzedający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku gdy 
wysokość zastrzeżonej kary umownej przekracza wartość poniesionej szkody. 

2. W żadnym wypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie przez 
Kupującego korzyści, które ten uzyskałby, gdyby szkody my nie wyrządzono 

§17 

1. Wszystkie dotychczasowe ustalenia wiążące Sprzedającego i Kupującego wygasają automatycznie z datą 
popisania Umowy. Nie dotyczy to odrębnie pisemnie zawartych umów będących wciąż wiążącymi dla 
Stron do momentu ich wykonania.  
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2. Zmiany Umowy i odstępstwa od niniejszych OWS wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność jakiegokolwiek 
postanowienia Umowy lub OWS, pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień. W 
przypadku zaistnienia takiej sytuacji Strony zastąpią takie postanowienia ważnymi postanowieniami 
odpowiadającymi celowi gospodarczemu Umowy. 

4. W razie sprzeczności treści pisemnie zawartej Umowy z niniejszymi OWS Strony są związane Umową. 

5. W przypadku gdy Kupujący stosuje własne wzorce umów, w szczególności ogólne warunki umów, umowa 
nie zostanie skutecznie zawarta, do czasu gdy Strony nie uzgodnią wszystkich sprzecznych postanowień 
zawartych w stosowanych przez nie wzorcach. O ile strony przystąpią do wykonywania umowy bez 
uzgodnienia sprzecznych postanowień zawartych w stosowanych przez nie wzorcach umów, umowa nie 
obejmuje tych sprzecznych postanowień. 

6. Załączniki do niniejszych OWS stanowią jej integralną część. 

7. OWS wraz z wszystkimi Załącznikami i stosowanymi w EP Energo Mineral Sp. z o.o. drukami dokumentów 
handlowych, w tym „Cennik opłat postojowych i opłat za przekierowania”, są ogólnie dostępne jako 
integralna część niniejszych OWS,  na stronie internetowej www.energomineral.pl. Powyższe dokumenty 
dostępne są również w siedzibie firmy. 

8. Niniejsze warunki mają zastosowanie od dnia 01.01.2017 r. i zastępują wcześniej obowiązujące z dnia 
26.05.2014 r. 
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OFERTA NA SPRZEDAŻ POPIOŁU LOTNEGO 
 

W nawiązaniu do naszej współpracy i w związku z zamiarem zawarcia umowy sprzedaży, 
przedstawiamy Panu(i)/Spółce (do wyboru) ofertę cenową na rok 2016, na sprzedaż popiołu lotnego, 
odpowiadającego normie „PN-EN 450-1 Popiół lotny do betonu Część 1: Definicje, specyfikacje i kryteria 
zgodności”, oraz spełniającego wymagania jakościowe obowiązujące           w produkcji mieszanki 
betonowej. 

Popiół lotny (wpisać właściwego Producenta)   
Kategoria popiołu lotnego                            Kat. „A” 
Miejsce dostawy: (wpisać przy dostawie naszym transportem jak i odbiorem własnym) 
Cena netto : odbiór własny/z dostawą (do wyboru)                                                  ……… PLN/T 
Termin ważności oferty:                                                                                       …………..  
Transport: samochodowy, cementowozami. 
Dostawy: Całodobowe; składanie zamówień z jednodniowym wyprzedzeniem, w dni 

robocze do godz. 12:00 
Warunki płatności: przelew 30 dni od daty wystawienia faktury. 
Osoby kontaktowe: Dyspozycja: 698-428-861, lub mail: spedycjasem@jdtrade.com.pl 
Uwagi: dostawy popiołu lotnego możliwe po przedstawieniu kserokopii decyzji na 

przetwarzanie odpadów, a także przedłożeniu wypisu z CEIDG lub 
aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców KRS. 

W przypadku przyjęcia oferty cenowej, prosimy o jej podpisanie i przesłanie na adres mailowy 
wpisać adres mailowy lub pocztą.  

W przypadku zmiany warunków handlowych, firma EP Energo Mineral Sp. z o. o. zastrzega sobie 
prawo zmiany oferty z 14 dniowym wyprzedzeniem.  

Integralną część niniejszej oferty stanowią Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży z dnia 01.01.2017 
r.  dostępne na stronie internetowej www.energomineral.pl 

Z poważaniem: 
 

 
………………………………………………………… 
          Akceptuję powyższe warunki oferty 
 

 

Szanowny Pan(i)/Firma 
 

Imię i nazwisko 
Stanowisko 
 

Tel +48 32 786-93-25 
Kom.  

 

Adres mailowy  

Katowice dnia ………… 
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PROTOKÓŁ REKLAMACJI WAD UKRYTYCH 

 
Załącznik do Ogólnych Warunków Sprzedaży z dnia 01.01.2017 r. (OWS) 

 
Sporządzony w ………………………………………., w dniu ………………....., godz. …………………. 

KUPUJĄCY: 

Imię i nazwisko / FIRMA: ...................................................................................................................................... 

reprezentowana przez [........................................................................................................................................] 

ADRES: ulica ……………………………………………………..., kod ………………………….. nr NIP: …………………………………………………,  

REGON …………………………………………., nr KRS: ……………………………………………. 

 

SPRZEDAJĄCY: 

EP Energo Mineral Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 3, 45-081 Opole, KRS 0000011439 

 

TABELA Z DANYMI IDENTYFIKUJĄCYMI PRZEDMIOT REKLAMACJI (do wypełnienia) 
 

Podstawa Reklamacji: 1) UMOWA Nr ...............................z dnia............................... 
2) ZAMÓWIENIE Nr ...............................z dnia............................... 

TOWAR REKLAMOWANY: 
 

 

Nazwa: 
Miejsce dostawy: 
Nr dowodu dostawy: 
Data i godzina dostawy: 

OPIS WADY UKRYTEJ TOWARU 
I NIEZGODNOŚCI PODNOSZONE PRZEZ 
KUPUJĄCEGO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA (tak/nie)  
MIEJSCE INWESTYCJI  
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SKŁAD KOMISJI  CZYTELNE PODPISY I PIECZĘCIE FIRMOWE 
 

Kupujący:  
 
 

Sprzedający:  
 
 

Inne osoby (z oznaczeniem funkcji):  
 
 

 
 
Kupujący oświadcza, że nie wnosi żadnych innych zastrzeżeń poza treścią zawartą w powyższej tabeli. Kupujący 
oświadcza, iż został poinformowany o tym, że w przypadku nieuzasadnionej reklamacji będzie obciążony kosztami 
postępowania reklamacyjnego. 
 

OKOLICZNOŚCI WYKRYCIA WADY: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUGEROWANE POSTĘPOWANIE ORAZ 
SZCZEGÓŁY PRZEGLĄDU  
REKLAMACYJNEGO: 
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PROTOKÓŁ REKLAMACJI WAD JAWNYCH 
 

Załącznik do Ogólnych Warunków Sprzedaży z dnia 01.01.2017 r. (OWS) 
 
Sporządzony w........................................., w dniu ………………....., godz. …………………. 

KUPUJĄCY: 

Imię i nazwisko / FIRMA: ................................................................................................................................... 

reprezentowana przez [.....................................................................................................................................] 

ADRES: ulica ……………………………………………………..., kod ………………………….. nr NIP: ………………………………………………,  

REGON …………………………………………., nr KRS: ……………………………………………. 

 

SPRZEDAJĄCY: 

EP Energo Mineral Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 3, 45-081 Opole, KRS 0000011439 

 

TABELA Z DANYMI IDENTYFIKUJĄCYMI PRZEDMIOT REKLAMACJI (do wypełnienia) 
 

Podstawa Reklamacji: 1) UMOWA Nr...............................z dnia............................... 
2) ZAMÓWIENIE Nr...............................z dnia............................... 

TOWAR REKLAMOWANY: 
 

 

Nazwa: 
Miejsce dostawy: 
Nr dowodu dostawy: 
Data i godzina dostawy: 

STWIERDZONE BRAKI: 1. Braki ilościowe:  
2. Braki/wady rodzajowe:  
3. Wady jakościowe:  
5. Inne wady 

widoczne: 
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SKŁAD KOMISJI  CZYTELNE PODPISY I PIECZĘCIE FIRMOWE 
 

Kupujący:  
 
 

Sprzedający:  
 
 

Inne osoby (z oznaczeniem funkcji):  
 
 

 
Kupujący oświadcza, że nie wnosi żadnych innych zastrzeżeń poza treścią zawartą w powyższej tabeli. Kupujący 
oświadcza, iż został poinformowany o tym, że w przypadku nieuzasadnionej reklamacji będzie obciążony kosztami 
postępowania reklamacyjnego. 

 

 

OPIS WADY WIDOCZNEJ TOWARU I NIEZGODNOŚCI 
PODNOSZONE PRZEZ KUPUJĄCEGO: 

 
 
 
 
 
 
 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA (tak/nie)  
OKOLICZNOŚCI POWSTANIA WADY: Rodzaj: Tak: Nie: 

Wada tkwiąca w towarze   
Uszkodzenie powstałe w czasie transportu   
Uszkodzenie powstałe w czasie rozładunku   
Uszkodzenie powstałe w czasie przeładunku   
Okoliczności nieznane   
inne   

OPIS OGLĘDZIN (miejsce i sposób składowania, rodzaj    
zasobnika,    opis bezpośredniego otoczenia,   sposób   
pobierania   towaru do produkcji lub sprzedaży) 

 
 
 

BRAKI DOKUMENTACJI  
 

USTALENIA:  
 
 



 
 

 

 

EP Energo Mineral Sp. z o.o. | Piastowska 3 | 45-081 Opole | Polska 

EP Energo Mineral Sp. z o.o. 
 

Piastowska 3   45-081 Opole 
tel. + 48 32 786 93 25 

sekretariat@energomineral.pl 

Zarząd: 
 

Cezary Smyk - Prezes Zarządu 
Adam Leszkiewicz - Członek Zarządu 
Sławomir Witos - Członek Zarządu 

 

Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy 
KRS 0000011439 

kapitał zakładowy: 1 500 000,00 zł. 
REGON 277563694  NIP 222 07 28 762 

ING Bank Śląski S.A.: 92 1050 1504 1000 0090 3030 8671 

 

 

 

CENNIK OPŁAT POSTOJOWYCH I OPŁAT ZA PRZEKIEROWANIA 

Załącznik  do Ogólnych Warunków Sprzedaży z dnia 01.01.2017 r. (OWS) 

 

1. Cennik obowiązuje od dnia 01.05.2014r. 

2. Kupujący zobowiązuje się zapłacić na rzecz EP Energo Mineral Sp. z o.o. z tytułu opłat postojowych i opłat 

za przekierowania kwoty według cen wskazanych w poniższej tabeli. 

Opłata (Kara umowna) za konieczność przekierowania 

samochodów z winy kupującego1)  

 

150,- PLN 

Opłata (Kara Umowna) za postój samochodów na miejscu 

rozładunku powyżej przyjętego w OWUS czasu 2 godzin 

 

100,- PLN/za jedną godzinę 

 

3. Podane w ust. 2 ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości powszechnie 

obowiązującej w chwili naliczenia opłat. 

4. Z dniem wejścia w życie cennika tracą ważność wszelkie inne opłaty z tytułu opłat postojowych i opłat 

za przekierowanie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Kupujący zobowiązuje się również  pokryć koszty transportu z miejsca załadunku do miejsca dostawy oraz koszt transportu do 

alternatywnego miejsca rozładunku według cen obowiązujących u przewoźnika. 
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FORMULARZ ZAMÓWIENIA 

Za łącz n ik  do  Ogó l nyc h Wa ru nkó w  S p rz edaż y  z  dn ia  0 1.0 1 .2 0 1 7 r . (O W S)  

KUPUJĄCY: 
Imię i nazwisko/ FIRMA: ………………………………………………………………………………………………………....…….………………. 

ADRES: 
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 

Tel. …………………………………………………………….. e-mail …………………………………..…………………………………………… 

SPRZEDAJĄCY: 
EP Energo Mineral Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 3, 45-081 Opole, KRS 0000011439 

1. Zamawiamy: 

Towar 
Cena 

netto/tona 
Miejsce dostawy 

Data i godzina 
dostawy 

Ilość 

     

     

     

     

 

2. Podane w ust. 1 ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 

powszechnie obowiązującej w chwili wypełnienia Formularza Zamówień 

3. Termin zapłaty: ………… dni od dnia wystawienia faktury VAT. 

4. Termin realizacji: od ……………..……… do ………………………  

5. Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży (OWS) Sprzedającego 

znajdującymi się na stronie www.energomineral.pl oraz w pełni te warunki akceptuje oraz 

oświadcza, iż w relacji ze Sprzedającym nie znajdują zastosowania żadne wzorce umów, w 

szczególności ogólne warunki kupującego. 

6. Kupujący zobowiązuje się przesłać na adres Sprzedającego aktualny odpis KRS/wyciąg z CIDG. 

7. Kupujący oświadcza, iż osoba podpisująca niniejszy formularz zamówienia jest umocowana do 

składania oświadczeń woli w imieniu Kupującego. 
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