OGÓLNE WARUNKI DOSTAW ASFALTÓW
(dalej OWD)
Przyjęte Uchwałą Zarządu LOTOS Asfalt Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, nr 01-01/03/2019
z dnia 07.03.2019 r.
§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze OWD mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży asfaltów oraz innych produktów asfaltowych
zawieranych z Dostawcą, o ile Strony nie postanowiły inaczej na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Niniejsze OWD mają zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w umowie z Dostawcą, o ile umowa
z Dostawcą nie stanowi inaczej.

§2. Definicje

Użyte w niniejszych OWD określenia oznaczają:
1. Produkt – asfalt lub inne towary wyprodukowane i sprzedawane bądź oferowane przez Dostawcę.
2. Dostawca – LOTOS Asfalt Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
3. Odbiorca – kupujący Produkty od Dostawcy.
4. Miejsce Dostawy – miejsce, do którego Dostawca zobowiązany będzie dostarczać Produkty w ramach
realizacji umowy. Miejsce Dostawy określone jest w zamówieniu.
5. Portal – internetowa usługa do składania zamówień, dokładniej określona w Regulaminie e-sprzedaży.
6. Dzień roboczy - każdy dzień tygodnia z wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy
w Polsce.

§3. Zamówienia

1. Dostawy Produktów realizowane będą na podstawie każdorazowego zamówienia Odbiorcy. Odbiorca będzie
przesyłał zamówienia do godziny 9.00 dnia roboczego poprzedzającego dzień dostawy z zachowaniem 21 godzin
od momentu złożenia zamówienia do godziny dostawy i z zastrzeżeniem zapisów ust. 4, 5, 7 i 8 niniejszego
paragrafu. Dostawca może zmodyfikować zamówienie lub odmówić jego realizacji, informując Odbiorcę
o wprowadzonych zmianach, najpóźniej do godz. 14.00 dnia roboczego poprzedzającego dzień dostawy.
W przypadku braku modyfikacji lub odmowy realizacji zamówienia, zamówienie uważa się
za przyjęte do realizacji zgodnie ze swoją treścią.
2. Zamówienia, które wpłyną po godzinie 9.00, a do godz. 14.00 dnia roboczego poprzedzającego dzień dostawy,
mogą zostać zmodyfikowane lub odrzucone tego samego dnia do godziny 17.00. Zamówienia, które wpłyną
po godzinie 14.00 dnia roboczego poprzedzającego dzień dostawy mogą zostać zmodyfikowane lub odrzucone
do godziny 9.00 następnego dnia roboczego. W przypadku braku modyfikacji lub odmowy realizacji w powyższych
przypadkach zamówienie zostaje przyjęte do realizacji zgodnie ze swoją treścią. W przypadku modyfikacji
lub odmowy realizacji zamówienia Odbiorca zostanie poinformowany o wprowadzonych zmianach lub odrzuceniu
odpowiednio do godziny 17.00 lub 9.00.
3. Zamówienia będą składane poprzez internetową usługę Portal, faksem (+48 58 308 84 64) lub za pomocą poczty
elektronicznej (lotos@lotosasfalt.pl).
4. W przypadku dostaw realizowanych do Miejsc Dostawy oddalonych ponad 600 km od określonego przez
Dostawcę zakładu wysyłki lub w przypadku dostaw asfaltów modyfikowanych Odbiorca jest zobowiązany
do przesyłania Dostawcy zamówień do godziny 14.00 na dwa dni robocze przed datą dostawy
z zachowaniem 42 godzin od momentu złożenia zamówienia do godziny dostawy.
5. W przypadku dostaw asfaltu Modbit 45/80-65 Odbiorca zobowiązuje się do przesyłania Dostawcy zamówień
z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 7 dni przed dniem dostawy.
6. Odbiorca może dokonywać rezygnacji z całości lub części Produktów objętych zamówieniem, z zastrzeżeniem
§4 ust. 4. Rezygnacja z całości lub części zamówienia asfaltu Modbit 45/80-65 jest możliwa jedynie w ciągu 2 dni
od dnia złożenia zamówienia. Rezygnacja z całości lub części Produktów objętych zamówieniem, oznaczonych
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w Cenniku LOTOS Asfalt jako „produkty dostępne na specjalne zamówienie” jest niedopuszczalna.
7. Odbiorca zobowiązuje się do przesyłania Dostawcy zamówień dotyczących asfaltów przemysłowych najpóźniej
do godziny 12:00 w piątek poprzedzający tydzień, w którym mają być realizowane dostawy.
8. Możliwość oraz termin realizacji zamówienia Produktów oznaczonych w Cenniku LOTOS Asfalt jako „produkty
na specjalne zamówienie” wymaga odrębnych ustaleń z Dostawcą.

§4. Dostawy
1. Dostawy realizowane będą autocysternami o pojemności ładunkowej 27 Mg zgodnie z zamówieniem Odbiorcy.
Ilość asfaltu podana w zamówieniu ma charakter orientacyjny. Podstawą do rozliczenia ilości dostarczonego
do Odbiorcy asfaltu jest różnica wagi brutto załadowanego pojazdu i jego tary w oparciu o ważenie przeprowadzone
w zakładzie produkcyjnym LOTOS Asfalt. Wystąpienie różnic między ilością Produktu zamówionego a rzeczywiście
dostarczonego, zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, nie będą uważane za niewykonanie lub nienależyte
wykonania zobowiązania Dostawcy.
2. Dostawy będą realizowane w oparciu o formułę franco na bazie formuły CPT wynikającej z Międzynarodowych
Reguł Handlowych Incoterms 2010 z zastrzeżeniem, że Dostawca odpowiada przed Odbiorcą za terminowość
dostawy do Miejsca Dostawy.
3. W przypadku realizowania dostaw na bazie formuły loco EXW loaded (Incoterms 2010) oraz samodzielnego
napełniania cystern przez kierowcę, Odbiorca staje się napełniającym w rozumieniu ADR. Ponadto, zapewnia
i ponosi odpowiedzialność za to, że osoba napełniająca posiada zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez
Transportowy Dozór Techniczny w zakresie obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników
transportowych (NO) dla materiałów niebezpiecznych klasy 9 wg ADR oraz odbył instruktaż w zakresie
samodzielnej obsługi systemu nalewczego.
4. Koszt rezygnacji ze złożonego zamówienia realizowanego na bazie formuły franco po jego przyjęciu
i rozpoczęciu załadunku wynosi (za każdą autocysternę) 1000 PLN + VAT w przypadku dostaw kierowanych
do Polski i 250 EUR w przypadku dostaw kierowanych poza Polskę. Za zgodą Dostawcy dostawa, której dotyczy
rezygnacja, może zostać zrealizowana do innego Miejsca Dostawy wskazanego przez Odbiorcę (przekierowanie).
Cena przekierowanego zamówienia zostanie ustalona zgodnie z kalkulacją dla nowego Miejsca Dostawy,
z uwzględnieniem poniesionych przez Dostawcę kosztów przekierowania. Uwzględniony koszt przekierowania nie
może przekroczyć (za każdą autocysternę) 1000 PLN + VAT w przypadku dostaw kierowanych do Polski i 250
EUR w przypadku dostaw kierowanych poza Polskę.
5. W przypadku rozładunku trwającego ponad 3 godziny, licząc od godziny wskazanej w zamówieniu lub od chwili
podstawienia danego środka transportu do rozładunku w przypadku opóźnionych dostaw, Odbiorca będzie
zobowiązany do zapłaty za każdą kolejną rozpoczętą godzinę opóźnienia kary umownej w wysokości 100 PLN
w Polsce lub 25 EUR poza Polską. Odbiorca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku określonym w zdaniu
poprzedzającym Dostawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej przewoźnikowi za przetrzymanie środka
transportu. Powyższe nie dotyczy dostaw realizowanych zgodnie z formułą loco EXW loaded (Incoterms 2010).
6. W przypadku dostaw przy recyklingu (WR) nie stosuje się zapisów wskazanych w §4 ust. 5. Dla tego
szczególnego rodzaju dostawy wysokość kary umownej za przetrzymanie i wykorzystanie środka transportu będzie
każdorazowo ustalana za pośrednictwem korespondencji elektronicznej z Odbiorcą przed jej realizacją. Odbiorca
przyjmuje do wiadomości, że w przypadku określonym w zdaniu poprzedzającym Dostawca będzie zobowiązany
do zapłaty kary umownej przewoźnikowi za przetrzymanie środka transportu.
7. W przypadku zwłoki w dostawie ponad 8 godzin od uzgodnionej godziny dostawy Dostawca zapłaci Odbiorcy
karę umowną za opóźnienie w wysokości 100 PLN dla Miejsc Dostawy w Polsce i 25 EUR dla Miejsc Dostawy
w innych krajach Unii Europejskiej, za każdą kolejną pełną godzinę zwłoki. Jeżeli przyjęte do realizacji zamówienie
zostało złożone z naruszeniem terminów określonych w §3 ust. 1, 4, 5 lub 7 kara umowna naliczana będzie dopiero
po przekroczeniu 12 godzin zwłoki za każdą pełną kolejną godzinę zwłoki. Dostawca nie odpowiada
w szczególności za opóźnienia wynikające z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy, w tym wynikające z braku
wolnego limitu kredytowego Odbiorcy, zbyt późnego wpłynięcia przedpłaty lub uregulowania przeterminowanych
zobowiązań itp., jak również za opóźnienie wynikającej z winy osób trzecich, za które Dostawca nie ponosi
odpowiedzialności.
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8. Dostawy poza Unię Europejską nie są objęte gwarancjami dostawy na czas, w tym nie dotyczą ich kary umowne
za zwłokę.
9. Roszczenia o zapłatę kary umownej na podstawie ust. 4, 5 i 6 powinny być zgłoszone przez Stronę nie później
niż 60 dni od daty wystąpienia zdarzenia będącego podstawą do naliczenia kary, pod rygorem utraty prawa
do żądania zapłaty kary umownej. Kara umowna płatna będzie w terminie 14 dni od doręczenia Stronie
zobowiązanej do jej zapłaty zgłoszenia roszczenia zgodnie ze zdaniem poprzedzającym.
10. W przypadku dostaw franco Odbiorca zobowiązany jest do rozładunku i pokwitowania odbioru dostarczonych
Produktów na liście przewozowym. Pokwitowanie będzie zawierać czytelny podpis osoby upoważnionej do odbioru,
datę oraz godzinę rozładunku. Jeżeli Odbiorca nie potwierdzi odbioru Produktów, przyjmuje się, że Produkt został
dostarczony i wydany w chwili ich dostawy przez przewoźnika, a dokumentem potwierdzającym wydanie będzie
dokumentacja przewoźnika. Niepotwierdzenie przez Odbiorcę na liście przewozowym odbioru dostarczonych
Produktów oraz niedoręczenie Dostawcy do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprzedaży pisemnego
potwierdzenia odbioru dostarczonych Produktów spowoduje, że Odbiorca w przypadku wewnątrzwspólnotowych
dostaw towarów lub eksportu poniesie konsekwencje ewentualnej konieczności zapłaty podatku VAT. Powyższe
oznacza w szczególności obowiązek zwrotu Dostawcy, w terminie 7 dni od doręczenia Odbiorcy wezwania
do zapłaty, wszelkich kosztów poniesionych w związku z brakiem właściwego udokumentowania dostawy przez
Odbiorcę.
11. Prawo własności do Produktów przechodzi na Odbiorcę z chwilą ich wydania. W tym samym momencie
na Odbiorcę przechodzi ryzyko utraty i pogorszenia lub uszkodzenia Produktów. Chwila wydania określana jest
zgodnie z formułą Incoterms (2010) stosowaną dla danej dostawy.

§5. Cena kalkulowana według cennika

1. Dla dostaw kierowanych do krajów, dla których Dostawca określił Cennik, Strony uznają za podstawę ustalenia
ceny cenę określoną dla danego Produktu w odpowiednim zakładzie produkcyjnym Dostawcy oraz w odpowiednim
dla docelowego kraju dostawy „Cenniku asfaltów LOTOS Asfalt Sp. z o.o.” na dzień nalewu Produktu, powiększoną
o dyferencjał sprzedaży typu spot w wysokości aktualnej na dzień nalewu, z zastrzeżeniem zapisów niniejszego
paragrafu. Zakład, z którego kalkulowana jest cena, określany jest przez Dostawcę z uwzględnieniem Miejsca
Dostawy.
2. Cena franco zostanie otrzymana poprzez powiększenie ceny loco o koszt transportu odpowiednio dla każdego
z Miejsc Dostawy z określonego przez Dostawcę zakładu.
3. Składając zamówienie Odbiorca wyraża zgodę na kalkulację ceny i kosztów transportu ze wskazanego przez
Dostawcę zakładu.
4. Przed złożeniem zamówienia przez Odbiorcę, na podstawie informacji przekazanych przez Odbiorcę
dotyczących asortymentu i Miejsc Dostawy planowanych dostaw, Dostawca przedstawi Odbiorcy do akceptacji
zakład/y Dostawcy, z których realizowane będą dostawy poszczególnych Produktów do określonych Miejsc
Dostawy, wraz ze wskazaniem kosztu transportu dla danego Miejsca Dostawy.
5. Złożenie przez Odbiorcę zamówienia jest równoznaczne z akceptacją zakładu/ów Dostawcy, z których
realizowane będą dostawy poszczególnych Produktów do określonych Miejsc Dostawy, oraz kosztu transportu
dla poszczególnych Miejsc Dostawy.
6. W przypadku uzgodnienia dostawy niepełnopojazdowej (mniejszej niż 24 Mg) łączny koszt transportu zostanie
obliczony jak dla dostawy 24 Mg. Realizacja dostawy niepełnopojazdowej odbywa się z zachowaniem warunków
dotyczących stopnia napełnienia określonych w ADR.
7. Dostawca ma prawo dokonywać dostaw z innego zakładu niż określony dla danego Miejsca Dostawy
do kalkulacji ceny. Zmiana nie ma wpływu na kalkulację ceny transakcyjnej. Cena produktu w takim wypadku będzie
kalkulowana zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu nalewu w zakładzie wskazanym dla danego Miejsca
Dostawy.
8. Dostawca może udzielać dodatkowych upustów okresowo lub do odwołania zgodnie z wewnętrzną Polityką
Handlową. Odbiorcy nie przysługuje roszczenie o udzielenie upustu.
9. Dostawca uprawniony jest do dokonania w każdym czasie zmiany zakładów, z których realizowane będą
dostawy do określonych Miejsc Dostawy, jak również wysokości kosztów transportu do określonych Miejsc
Dostawy.
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§6. Cena kalkulowana bez cennika
1. W przypadku gdy Dostawca nie określi Cennika dla docelowego kraju dostawy, Dostawca będzie oferował cenę
indywidualnie. Oferowana cena, o ile nie zostało wskazane inaczej, będzie ceną za 1 Mg Produktu przy założeniu
30-dniowego terminu płatności i dostaw pełnopojazdowych.
2. Jeżeli uzgodniona waluta fakturowania będzie inna niż waluta oferty, ceny będą przeliczane wg średnich kursów
Narodowego Banku Polskiego obowiązujących w dniu sprzedaży W przypadku braku kursu bezpośredniego cena
wyliczana będzie na podstawie kursów krzyżowych. Przez dzień sprzedaży rozumie się dzień wydania Produktu
Odbiorcy lub przewoźnikowi – w zależności od przyjętej dla danej dostawy formuły Incoterms (2010).
3. W przypadku uzgodnienia dostawy niepełnopojazdowej (mniejszej niż 24 Mg) cena może ulec zmianie.

§7. Płatność

1. Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty Dostawcy ceny, bez jakichkolwiek potrąceń, w uzgodnionym terminie
liczonym od daty sprzedaży Produktów (w rozumieniu § 6 ust. 2 zdanie ostatnie), z zastrzeżeniem postanowienia
ust. 2–4.
2. Na wniosek Odbiorcy Dostawca może wyrazić zgodę na odroczony termin płatności, określając wysokość limitu
kredytu kupieckiego. Dostawca może uzależnić przyznanie limitu kupieckiego od udzielenia przez Odbiorcę
zabezpieczenia płatności w formie i o treści zaakceptowanej przez Dostawcę.
3. Strony uzgadniają jako standardowy odroczony termin płatności termin 30-dniowy. W przypadku uzgodnienia
następujących terminów płatności Odbiorcy będą przysługiwać upusty/zwyżki ceny na 1 Mg (w nawiasie wartości
dla ofert w euro):
▪ przedpłata – 20 PLN (4 EUR),
▪ od 1 do 4 dni – 10 PLN (2,5 EUR),
▪ od 4 do 7 dni – 7 PLN (2 EUR),
▪ od 8 do 14 dni – 4 PLN (1,5 EUR),
▪ od 15 do 21 dni – 2 PLN (1 EUR),
▪ od 31 do 45 dni – zwyżka 6 PLN (2 EUR),
▪ od 46 dni do 60 dni – zwyżka 12 PLN (4 EUR).
4. Odbiorca ma prawo zmienić przyjęty termin płatności w stosunku do przyszłych dostaw. Zmiana nastąpi
najpóźniej od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym wpłynęło do Dostawcy stosowne oświadczenie woli
Odbiorcy. Odbiorca nie ma możliwości zmiany terminu płatności, jeżeli Dostawca nie wyraził zgody zgodnie
z ust. 2.
5. O ile zgoda na odroczony termin płatności uzależniona była od złożenia przez Odbiorcę zabezpieczenia,
płatności będą dokonywane na zasadzie przedpłat do momentu otrzymania przez Dostawcę zabezpieczenia.
6. Cena zostanie zapłacona przelewem na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze.
7. Odbiorca na poleceniu przelewu odnotuje numer faktury, której zapłata dotyczy, lub prześle zestawienie
numerów faktur i kwot zapłaconych, jeżeli kompletny opis nie zmieści się na poleceniu przelewu.
8. Strony postanawiają, że niezależnie od formy zapłaty datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego
Dostawcy.
9. W przypadku wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów Odbiorca dostarczy Dostawcy do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu sprzedaży poświadczoną kopię CMR, na której odbiór towaru został potwierdzony
podpisem i pieczątką firmową lub czytelnym podpisem wraz ze wskazaniem pełnej nazwy Odbiorcy (odpowiednio
SAD dla dostaw w eksporcie). W przypadku gdy Dostawca nie otrzyma powyższego dokumentu, Odbiorca poniesie
konsekwencje ewentualnej konieczności zapłaty podatku VAT, tj. w szczególności zwróci Dostawcy, w terminie
7 dni od doręczenia Odbiorcy wezwania do zapłaty, wszelkie koszty poniesione przez Dostawcę w związku
z brakiem właściwego udokumentowania dostawy.

§8. Kredyt kupiecki

1. Dostawca może przyznać Odbiorcy limit kredytu kupieckiego w wysokości ustalonej według własnego uznania,
biorąc pod uwagę m.in. wysokości udzielonego przez Odbiorcę zabezpieczenia oraz sytuację finansową Odbiorcy.
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2. Kwota należności za zrealizowane dostawy, za które zapłata nie została jeszcze uiszczona, choćby nie była
jeszcze wymagalna zgodnie z terminem płatności faktur, nie może przekroczyć wartości przyznanego kredytu
kupieckiego.
3. Rabaty i kwota limitu kredytu kupieckiego wynikająca ze złożonego zabezpieczenia płatności w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej przestają obowiązywać w terminie na 14 dni + aktualnie obowiązujący termin
płatności przed upływem okresu ważności gwarancji.
4. Zamówienia Odbiorcy będą realizowane wyłącznie wówczas, gdy kwota niewykorzystanego kredytu kupieckiego
jest równa bądź większa od wartości zamówienia.
5. Dostawca ma prawo wycofać udzielony limit kredytu kupieckiego w całości lub części lub zażądać dodatkowego
zabezpieczenia udzielonego limitu kredytowego, bez podawania przyczyny, a w szczególności w przypadku:
▪ zagrożenia terminowego wywiązania się ze zobowiązań z powodu złego stanu majątkowego Odbiorcy,
▪ istotnego zmniejszenia się wartości przedstawionych zabezpieczeń,
▪ gdy jakiekolwiek dokumenty lub informacje, na podstawie których Dostawca podjął decyzję o przyznaniu
limitu kredytowego okazały się nieprawdziwe, nierzetelne bądź fałszywe,
▪ opóźnienia powyżej 7 dni w zapłacie za nabywane Produkty,
▪ niepłacenia odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie za zakupione Produkty,
▪ innych istotnych dla Dostawcy okoliczności, w tym ograniczenia lub wycofania limitu kredytowego przez
podmiot ubezpieczający należności Dostawcy.
6. Za skuteczne będzie uznane powiadomienie o zmianie lub wycofaniu limitu kredytowego przesłane na adres
poczty elektronicznej wskazany przez Odbiorcę do korespondencji dotyczącej stanu należności i wykorzystania
limitu kredytowego.

§9. Odpowiedzialność
1. Odpowiedzialność Dostawcy za niezgodność dostarczonego Produktu z deklarowanymi parametrami
technicznymi uzależniona jest od spełnienia następujących warunków:
▪ Niezgodność powstała wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Dostawcy;
▪ Odbiorca złożył w terminie i na zasadach określonych w ust. 2 reklamację jakościową, a ponadto
na żądanie Dostawcy dostarczył wyniki badań reklamowanego Produktu, o ile takie badania zostały
przeprowadzone.
2. Ewentualne reklamacje kwestionujące jakość dostarczonego Produktu powinny zostać dostarczone
do Dostawcy w formie pisemnej lub korespondencji elektronicznej, nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili
dostawy. Odbiorca jest zobowiązany do zabezpieczenia próbki reklamowanego Produktu, która została pobrana
przed lub w trakcie rozładunku cysterny oraz sporządzenia protokołu z poboru prób. Kierowca nie jest upoważniony
do poboru próbek. Pobór z cysterny jest możliwy do wykonania przez przedstawiciela Odbiorcy po spełnieniu
wymagań obowiązującego prawa, w tym zapewnieniu bezpieczeństwa pracy na wysokości m.in. poprzez
zapewnienie możliwości wejścia na cysternę za pomocą trapu, przy czym każdorazowo wymaga to zgody kierowcy.
Rekomendowanym sposobem na pobór próbek, ze względów bezpieczeństwa, jest montaż króćców
próbobiorczych na rurociągach pomp rozładunkowych i pobór przez przedstawiciela Odbiorcy. W przypadku sporu
analizę stanowiącą ostateczne rozstrzygnięcie przeprowadzi laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum
Akredytacji. Koszt analizy przeprowadzonej na skutek nieuzasadnionej reklamacji ponosi Odbiorca, a w przypadku
reklamacji uzasadnionej - Dostawca. Reklamacje ilościowe należy zgłaszać pisemnie najpóźniej w pierwszym dniu
roboczym po dniu dostawy Produktu. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji ilościowych jest protokół Odbiorcy
(adnotacje na dowodzie wydania) potwierdzony przez przewoźnika realizującego dostawę.
3. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest zgłoszenie reklamacji jakościowych z naruszeniem terminu
określonego w ust. 2. W takim wypadku jednak odpowiedzialność Dostawcy ograniczona będzie wyłącznie
do wymiany wadliwego Produktu na zgodny z deklarowanymi parametrami technicznymi.
4. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za naruszenie swoich zobowiązań (z wyłączeniem zobowiązania
do zapłaty za dostarczone Produkty), jeśli takie naruszenie jest spowodowane siłą wyższą, tj. zdarzeniem
o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia tzn., takim któremu nie można zapobiec
przy dołożeniu najwyższej staranności, zarówno o charakterze katastrofalnych działań przyrody (sił natury)
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jak i nadzwyczajnych zdarzeń społecznych w postaci różnego rodzaju zaburzeń życia zbiorowego. Za okoliczności
siły wyższej będą uznawane w szczególności następujące zdarzenia: wprowadzenie nowych przepisów prawnych
lub wydanie przez władze decyzji uniemożliwiających lub istotnie utrudniających wykonanie zobowiązań Stron,
pożar, wybuch lub inny wypadek, powódź, wystąpienie śnieżycy lub gołoledzi, strajk generalny, blokada, wojna,
istotna awaria, lub inne wydarzenia leżące poza rozsądnie pojmowaną kontrolą Stron. W przypadku zaistnienia siły
wyższej dotyczącej Dostawcy data dostawy będzie przesunięta o okres odpowiadający opóźnieniu Dostawcy
w realizacji zamówienia z powodu siły wyższej. W żadnym wypadku Dostawca nie będzie zobowiązany do nabycia
Produktów od osób trzecich w celu realizacji zamówienia Odbiorcy. Żadna ze Stron nie będzie zobowiązana do
zakończenia strajków i innych trudności związanych z pracownikami w sposób sprzeczny ze swoim najlepszym
interesem.
5. W razie gdyby wysokość szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przekroczyła
wysokość zastrzeżonych gdziekolwiek w niniejszych Ogólnych Warunkach Dostawy, umowie lub zamówieniu, kar
umownych, Strony zachowują prawo do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych,
przy czym odpowiedzialność Dostawcy wobec Odbiorcy jest w każdym przypadku ograniczona do wysokości ceny
za dostawę Produktów, w związku z którą powstała szkoda.

§10. Ochrona danych osobowych

1. Na potrzeby realizacji umowy/zamówienia Strony jako niezależni administratorzy danych udostępniać będą
sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantów lub przedstawicieli wskazanych w umowie/zamówieniu
oraz innych osób w związku z realizacją umowy/zamówienia w zależności od potrzeb wynikających z postanowień
Umowy/zamówienia.
2. Ponadto Odbiorca w przypadku dostaw loco zobowiązuje się udostępnić LOTOS Asfalt Sp. z o.o. dane osobowe
kierowców uprawnionych w jego imieniu do odbioru produktów. Wymagany zakres danych obejmuje: imię,
nazwisko, nr PESEL lub nr paszportu, posiadane przez nich uprawnienia do realizacji umowy/zamówienia oraz
daty ich obowiązywania.
3. Strony zobowiązują się do poinformowania osób wymienionych w ust. 1 i 2 w terminie najpóźniej miesiąca po
pozyskaniu danych osobowych lub przy pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą o konieczności
przekazania ich danych na potrzeby realizacji umowy/zamówienia, w tym o celu i zakresie przekazania danych,
wskazanych w niniejszej klauzuli informacyjnej.
4. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych
osobowych, jak też ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przetwarzaniem danych
osobowych.
5. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”) przekazanych LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
na potrzeby zawarcia i realizacji umowy/zamówienia jest LOTOS Asfalt Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Elbląska
135, 80-718 Gdańsk.

6. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email odo@lotosasfalt.pl
lub lotosasfalt@lotosasfalt.pl, telefonicznie pod numerem 58 308 72 39 lub pisemnie pod adresem LOTOS Asfalt
Sp. z o.o., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk.
7. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy/zamówienia,
jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej wynikających.
8. Podstawą prawną przetwarzania przez LOTOS Asfalt Sp. z o.o. danych osobowych drugiej Strony w celach
wskazanych powyżej jest:
a) podjęcie działań w celu zawarcia i wykonywania umowy/zamówienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) wypełnianie obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanych m.in. z przepisami
podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości,
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c)

prawnie uzasadniony interes LOTOS Asfalt Sp. z o.o. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO związany
z realizacją postanowień umowy/zamówienia, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem
lub odpieraniem roszczeń z niej wynikających.
9. Dane osobowe drugiej Strony mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
LOTOS Asfalt Sp. z o.o., w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji
umowy/zamówienia, świadczących usługi księgowe, pocztowe, archiwizacyjne, prawne, przy czym takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umowy z LOTOS Asfalt Sp. z o.o. i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane
mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji
skarbowej.
10. Dane przetwarzane będą przez czas realizacji umowy/zamówienia, a po jej zakończeniu przez czas związany
z wygaśnięciem roszczeń związanych z umową/zamówieniem oraz przez czas określony przepisami podatkowymi
i przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.
11. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku kiedy LOTOS Asfalt Sp. z o.o. przetwarza dane
w oparciu o uzasadniony interes, o którym mowa w ust. 8 lit. c niniejszego paragrafu.
12. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

§11. Postanowienia końcowe

1. Dostawca prowadzi działalność w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz
etyką zawodową i dobrymi obyczajami. Wyrazem dbałości o powyższe jest Kodeks Etyki dostępny na stronie
internetowej www.lotosasfalt.pl.
2. Odbiorca nie jest uprawniony do zbycia lub obciążenia jakichkolwiek praw przysługujących mu wobec Dostawcy
w związku ze składaniem i realizacją umowy/zamówień bez uprzedniej zgody Dostawcy wyrażonej na piśmie pod
rygorem nieważności.
3. Aktualne deklaracje właściwości użytkowych, krajowe deklaracje zgodności, karty charakterystyki, informacje
o składnikach mieszaniny, dla których nie jest wymagana karta charakterystyki i informacje o substancji, dla których
nie jest wymagana karta charakterystyki są dostępne pod adresem www.lotosasfalt.pl.
4. Dostawca będzie dostarczał wyroby z umieszczonym na dokumentach dostawy oznakowaniem CE, zgodnie
z wymaganiami prawnymi oraz postępem harmonizacji norm europejskich na poszczególne grupy asfaltów
i lepiszczy asfaltowych.
5. Odbiorca oświadcza, że zakupione Produkty zostaną przeznaczone do celów innych niż opałowe i nie będą
wykorzystywane, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki
lub domieszki do paliw silnikowych.
6. Dostawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany postanowień OWD. Do realizacji zamówień Odbiorcy
zastosowanie mają każdorazowo postanowienia OWD aktualne w dacie złożenia zamówienia. Powyższe
nie dotyczy zamówień składanych w ramach umowy zawartej między Dostawcą a Odbiorcą na czas określony,
w którym to przypadku zastosowanie mają OWD obowiązujące w dniu zawarcia umowy, o ile Strony nie postanowiły
inaczej w umowie. W przypadku umów między Dostawcą a Odbiorcą zawartych na czas nieokreślony lub na czas
określony, przewidujących możliwość rozwiązania za wypowiedzeniem, stosuje się art. 3841 Kodeksu cywilnego.
7. Wszelkie spory, których nie udało rozwiązać się na drodze polubownej, powstałe w związku
z zamówieniem/umową, do których zastosowanie mają OWD, będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe
dla siedziby Dostawcy. Prawem wyłącznie właściwym dla zamówień/umów, do których zastosowanie mają
niniejsze OWD jest prawo polskie, w szczególności nie mają zastosowania postanowienia konwencji Narodów
Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
8. Niniejsze OWD nie dotyczą sprzedaży realizowanej na rzecz konsumentów.
9. Treść OWD w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 01.04.2019.

_________________________________________________________________________________________
LOTOS Asfalt Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, kod 80-718 przy ul. Elbląskiej 135, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000204527,
o kapitale zakładowym w wysokości 31.515.000 PLN, NIP 583-285-03-90, nr BDO000019057

7

