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Artykuł 1  POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
 
1.1. Definicje: 

 
 

Umowa: dowolna umowa pomiędzy Grupą Azoty 
Zakłady Chemiczne „Police” S.A. a 
Kupującym w związku z nabywaniem 
produktów. 

Sprzedający: Grupą Azoty Zakłady Chemiczne 
„Police”  S.A. z siedzibą w Policach (72-
010), ul. Kuźnicka 1, wpisanymi do 
Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru 
Przedsiębiorców pod numerem KRS 
0000015501 w Sądzie Rejonowym 
Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII 
Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru 
Sądowego,  NIP: 851-02-05-573, REGON: 
810822270, kapitał zakładowy i wpłacony 
750 000 000 zł. 

Kupujący: Osoba fizyczna, osoba prawna lub 
jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, która zawarła lub 
ma zamiar zawrzeć umowę.  

Ogólne Warunki 
Sprzedaży: 

 
niniejsze ogólne warunki sprzedaży. 

  
 
 
1.2. W przypadku braku innego, wprost wyrażonego na piśmie 

postanowienia, Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną 
część każdej Umowy i stosuje się je do wszystkich innych 
czynności pomiędzy Stronami. 

1.3. Postanowienia Umowy niezgodne z Ogólnymi Warunkami 
Sprzedaży wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

1.4. Wyłącza się stosowanie innych ogólnych warunków niż Ogólne 
Warunki Sprzedaży, w szczególności wyłącza się skuteczność 
ogólnych warunków Kupującego. 

1.5. W przypadku stosowania innych wersji językowych Ogólnych 
Warunków Sprzedaży niż wersja polska i ewentualnych 
rozbieżności pomiędzy wersjami, decydujące znaczenie  
ma zawsze wersja polska. 

1.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy      
a postanowieniami Ogólnych Warunków Sprzedaży, stosuje  
się postanowienia Umowy.  
 
 

Artykuł 2 OFERTY 
 
 
2.1. Niezależnie od używanych określeń, informacje Sprzedającego 

dotyczące możliwości i warunków zawarcia Umowy, nie stanowią 
oferty lecz są zaproszeniem do negocjacji, nie są zatem źródłem 
zobowiązań Sprzedającego i mogą być zmieniane. 

2.2. Zawarte w ofercie warunki wchodzą w życie po pisemnym lub 
elektronicznym potwierdzeniu przez osoby uprawnione ze strony 
Sprzedającego złożonego zamówienia.  

2.3. Zamówienie kierowane do Sprzedającego, jest ofertą  
w rozumieniu kodeksu cywilnego. 
 
 

Artykuł 3 PRODUKT 
 
 
3.1. Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje biel tytanową o nazwie 

handlowej TYTANPOL® wyłącznie na własne cele produkcyjne. W 
przypadku wykorzystania otrzymanego od Sprzedającego 
produktu do innych celów niż własne, Sprzedający zwolniony jest 
z odpowiedzialności z tytułu rękojmi  i/lub gwarancji oraz  
z odpowiedzialności za negatywne skutki stosowania produktu.  
 
 
 

 
 

3.2. Sprzedający gwarantuje Kupującemu jakość bieli tytanowej 
zgodną z normą zakładową Z.Ch. “POLICE” SA oznaczoną 
symbolem: ZN-ZChP-435:2016 „Pigmenty nieorganiczne. 
TYTANPOL®. Biel tytanowa” i szczegółowymi wymaganiami 
gatunkowymi określonymi w Specyfikacji Technicznej oraz  
w Karcie Charakterystyki Produktu dostępnej na stronie 
internetowej Sprzedającego (www.tytanpol.com). 

3.3. Do każdej zakupionej partii bieli tytanowej Sprzedający 
wystawia i wysyła Kupującemu Świadectwo Kontroli Jakości 
będące wynikiem oceny zgodności parametrów gwarantowanych 
partii bieli tytanowej z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji 
Technicznej. 

 
 
Artykuł 4 USTALENIA PRZEDSPRZEDAŻOWE 
 
 
4.1. Warunki sprzedaży (tzn. produkt, opakowanie, cena netto, 

ilości, terminy płatności, rabaty) będą uzgadniane i pisemnie 
potwierdzone przez obie Strony.  

4.2. Potwierdzenie warunków sprzedaży dokonywane jest  
za pomocą poczty elektronicznej w formie akceptacji przez 
obie Strony.   

4.3. Potwierdzone warunki sprzedaży są stałe i obowiązują 
niezmiennie w okresie kwartału, chyba że Strony postanowią 
inaczej. 
 
 

Artykuł 5 ZAMÓWIENIE 
 
 
5.1. Sprzedaż bieli tytanowej TYTANPOL® dokonywana jest na 

podstawie jednostkowego zamówienia składanego 
Sprzedającemu przez Kupującego w formie pisemnej (fax,  
e-mail, e-commerce). 

5.2. Zamówienie jednostkowe może być złożone tylko i wyłącznie 
przez osoby upoważnione przez reprezentację Kupującego.  
Jednostkowe zamówienie powinno zawierać następujące 
elementy: 

a) gatunek bieli tytanowej  
b) ilości bieli tytanowej 
c) warunki dostawy zgodnie z Incoterms 2010 
d) rodzaj opakowania 
e) datę dostawy 
f)      cenę 
g) warunki płatności.  

5.3. Potwierdzenie jednostkowego zamówienia odbywa się  
w formie pisemnej (fax, e-mail, e-commerce) zwyczajowo  
w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia jednostkowego  
i oznacza zawarcie Umowy w przedmiocie sprzedaży bieli 
tytanowej określonej w zamówieniu. 

5.4. Za datę wykonania Umowy przyjmuje się datę wydania każdej 
kolejnej partii bieli tytanowej Kupującemu lub Przewoźnikowi 
z magazynu Sprzedającego. 

5.5. Do potwierdzania zamówień jednostkowych Sprzedający 
upoważnia pracowników biura handlowego. 
 
 

Artykuł 6  PŁATNOŚCI 
 
 
6.1 W oparciu o ocenę kondycji finansowej Kupującego 

Sprzedający określi jednostronnie limit kredytu kupieckiego,  
o czym w formie elektronicznej powiadomi Kupującego.  

6.2 Kupujący zobowiązuje się do zapłaty należności za dostarczoną 
mu biel tytanową  przelewem bankowym, na wskazane  
na fakturze konto bankowe Sprzedającego w terminie 
wskazanym na fakturze.  

6.3 Za termin zapłaty  przyjmuje się datę wpływu należności  
na konto Sprzedającego. 

6.4 Za przekroczenie terminu zapłaty Sprzedający obciąży 
Kupującego odsetkami za opóźnienie, w wysokości odsetek 
ustawowych. 
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6.5 Strony zobowiązane są do niezwłocznego informowania drugiej 

Strony o wszelkich istotnych zmianach formy prowadzonej 
działalności oraz do przekazywania na żądanie drugiej Strony 
dokumentów, z których wynika jej aktualna kondycja 
finansowa. W szczególności każda ze Stron jest zobowiązana 
niezwłocznie informować drugą Stronę o złożeniu do sądu 
wniosku o ogłoszenie upadłości, o powstaniu zaległości wobec 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wobec Urzędu 
Skarbowego. 

6.6 W przypadku braku zapłaty należności za dostarczony towar 
kolejne dostawy bieli tytanowej zostaną wstrzymane do czasu 
uregulowania zaległości. 

 
 

Artykuł 7  REKLAMACJE 
 

 
7.1 Gwarancja i rękojmia obejmuje okres jednego roku 

kalendarzowego, licząc od daty sprzedaży Produktu. 
7.2 Wszelkie reklamacje lub skargi wynikające bądź powstałe  

w związku z realizacją niniejszych Ogólnych Warunków 
Sprzedaży winny być przedłożone Sprzedającemu przez 
Kupującego na piśmie:  

 nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty wykrycia 
jakościowej wady produktu. 

 w ciągu 2 dni roboczych w przypadku reklamacji ilościowej 
lub uszkodzeń w transporcie. Protokół niezgodności/różnic 
powinien być poświadczony przez Przewoźnika.  

7.3 Produkt winien być przechowywany zgodnie z Normą 
Zakładową ZN-ZChP 435:2016, dostępną na stronie 
internetowej Sprzedającego (www.tytanpol.com). 

7.4 Zapoznając się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży 
Strony oświadczają jednocześnie, że postanowienia Normy 
Zakładowej ZN-ZChP 435: 2016 są im znane. 

7.5 Przechowywanie produktu zgodne z Normą Zakładową         
ZN-ZChP 435:2016 jest warunkiem koniecznym utrzymania 
rękojmi i/lub gwarancji oraz uwzględnienia reklamacji. Ciężar 
udowodnienia spełnienia wymagań Normy Zakładowej 
odnoszących się do warunków przechowywania spoczywa  
na Kupującym. 

7.6 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki 
zastosowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.   

 
 

Artykuł 8  POSTANOWIENIA INNE 
 
8.1 Strony nie będą odpowiedzialne finansowo wobec siebie, 

jeżeli z powodów będących poza ich kontrolą, takich jak: 
klęski żywiołowe, pożary, powodzie, wojny, sabotaż, wypadki, 
nieporozumienia pracownicze (strajki), awarie instalacji 
produkcyjnych itp., wykonanie niniejszej Umowy zostanie  
częściowo lub w całości zawieszone lub opóźnione. O fakcie 
zaistnienia powyższych zdarzeń każda ze Stron zobowiązana 
jest powiadomić drugą Stronę na piśmie w formie 
elektronicznej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 
14 dni, licząc od dnia zdarzenia. Brak zawiadomienia 
spowoduje, że Strona nie może zwolnić się z obowiązków 
wynikających z treści Umowy. 

 
 

 
 

8.2. Uzgodnione między Stronami warunki handlowe stanowią 
tajemnicę handlową Sprzedającego i Kupującego. 

8.3 Sprzedający informuje, że jest Spółką publiczną i informacje 
jej dotyczące, które nie zostały przekazane do publicznej 
wiadomości mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami 
finansowymi. Niezgodne z prawem ujawnienie  
lub wykorzystanie tych informacji przez podanie do publicznej 
wiadomości a także udzielenie rekomendacji lub nakłanianie 
do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których 
informacje dotyczą, może powodować odpowiedzialność karną 
przewidzianą w art. 180,181 i 182 ustawy z dnia 29 lipca 
2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Z 2017r., 
poz.1768). 

8.4 Kupujący zobowiązuje się do poinformowania wszystkich osób, 
mających dostęp do poufnych informacji wynikających  
z uzgodnionych między Stronami warunków handlowych,  
o obowiązku zachowania ich w tajemnicy i o skutkach 
prawnych ujawnienia informacji poufnych  
tj. odpowiedzialności cywilnej i karnej przewidzianej ustawą,  
o której mowa w §8 pkt 8.3. 

 
 

Artykuł 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

 
9.1 W sprawach nieuregulowanych Umową lub Ogólnymi 

Warunkami Sprzedaży stosuje się odpowiednie przepisy 
kodeksu cywilnego. 

9.2 Wszelkie spory pomiędzy Stronami, nieuregulowane 
polubownie w ramach negocjacji i wzajemnych uzgodnień, 
rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd Sprzedającego.  
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