
OGÓLNE WARUNKI DOSTAW TOWARÓW I USŁUG „KRAKODLEW” S.A. 

1. Przedmiotem kontraktu jest wykonanie i sprzedaż przez 

„Krakodlew” S.A. towarów i usług określonych w potwierdzeniu 

zamówienia/ w ofercie oraz kupowanie i odbiór tych towarów i 

usług przez Zamawiającego określonych w potwierdzeniu 

zamówienia/ w ofercie w czasie, miejscu i na warunkach 

określonych w potwierdzeniu zamówienia/ w ofercie.  

2. „Krakodlew” S.A. uznaje zamówienie za przyjęte do realizacji 

po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego oświadczenia o 

przyjęciu podanych poniżej i w potwierdzeniu zamówienia/ w 

ofercie warunków. Jeżeli w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania 

potwierdzenia zamówienia Zamawiający nie prześle 

oświadczenia zostanie to uznane za przyjęcie przedstawionych 

warunków. „Krakodlew” S.A. nie odpowiada za błędy w 

zamówieniach i ma prawo obciążyd Zamawiającego kosztami 

produkcji i transportu powstałymi w skutek takiego błędu.   

3. Uzgodnione przez strony ceny oraz podstawy ich naliczania są 

poufne i niedopuszczalne jest przekazywanie informacji o nich 

osobom trzecim. Wymóg poufności cenowej obowiązuje 

również po zrealizowaniu zamówienia.  

4. Jakikolwiek wzrost cen surowców i/lub robocizny i/lub innych 

materiałów niezbędnych do wyprodukowania towarów i usług 

wymienionych w potwierdzeniu zamówienia/w ofercie 

upoważnia „Krakodlew” S.A. do zwrócenia się do Zlecającego z 

propozycją renegocjacji cen podanych w potwierdzeniu 

zamówienia/ w ofercie. 

5. Zamawiający zobowiązuje się dokonad zapłaty za towary i 

usługi wymienione w potwierdzeniu zamówienia/ w ofercie na 

podstawie wystawionych przez „Krakodlew” S.A. faktur w 

terminie i w sposób w potwierdzeniu zamówienia/ w ofercie. 

6. Zamawiający zapłaci „Krakodlew” S.A. karę umowną za 

odstąpienie od umowy z własnej winy w wysokości 20 % 

wynagrodzenia za przedmiot umowy. Jeżeli kara umowna nie 

pokryje poniesionej szkody wówczas „Krakodlew” S.A. może 

dochodzid odszkodowania przewyższającego poniesioną szkodę. 

7. Zamawiający dokona odbioru zamówionych i określonych w 

potwierdzeniu zamówienia/ w ofercie towarów i usług w 

terminie do 7 dni od daty powiadomienia go o odbiorze. W 

przypadku nieodebrania w/w towarów i usług w określonym 

terminie „Krakodlew” S.A. może naliczyd koszty składowania w 

wysokości  0,1 % wartości zlecenia za 1 dzieo składowania. 

8. „Krakodlew” S.A. oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada numer 

identyfikacyjny 678-101-02-25. 

9. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez 

jego podpisu. 

10. Zamawiający akceptuje wystawioną przez „Krakodlew” S.A. 

fakturę VAT zgodnie z warunkami przyjętego zamówienia. 

11. Do czasu zapłaty całej ceny za towar i usługi wymienione w 

potwierdzeniu zamówienia/ w ofercie Krakodlew S.A. zastrzega 

sobie prawo własności dostarczonego towaru. 

12. „Krakodlew” S.A. nie będzie ponosił żadnej 

odpowiedzialności za niewywiązanie się w całości lub części z 

niniejszego kontraktu jeżeli to niewywiązanie się wynikad będzie 

z wystąpienia tzw. „siły wyższej”. Do zjawisk „siły wyższej” 

zalicza się: pożar, powódź, śnieg, strajk, rozruchy ludności, 

działania wojenne, zarządzenia Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad oraz inne zarządzenia władz 

uniemożliwiające realizacje terminowych dostaw, awarie, braki 

dostaw energii, wody i paliw uniemożliwiające pracę Spółki 

przez okres dłuższy niż 3 dni robocze. 

13. Jakiekolwiek reklamacje związane z wykonaniem kontraktu 

mogą byd zgłaszane przez Zamawiającego w czasie trwania 

rękojmi Sprzedającego czyli do 12 miesięcy od daty otrzymania 

towarów i usług wymienionych w potwierdzeniu zamówienia/w 

ofercie (lub w innym terminie ustalonym oddzielnie z 

Zamawiającym). Reklamacje muszą mied formę pisemną i 

opierad się na oficjalnych dokumentach dających podstawę do 

złożenia reklamacji (raport ważenia, kontroli składu 

chemicznego, raport pomiarów kontrolnych itp.). Reklamacje 

złożone po terminie określonym w niniejszym punkcie nie będą 

rozpatrywane. 

14. Jakiekolwiek reklamacje ze strony Zamawiającego nie mogą 

mied wpływu do czasu rozważenia reklamacji na całkowitą 

wartośd kontraktu ani na terminy płatności określone w 

potwierdzeniu zamówienia/w ofercie. 

15. Jeżeli „Krakodlew” S.A. nie uzna uzasadnionych według 

Zamawiającego reklamacji a Zamawiający nie uzna 

uzasadnionych według „Krakodlew” S.A. argumentów 

oddalających reklamację, wówczas w uzasadnionych 

przypadkach będzie rozstrzygające orzeczenie neutralnego 

laboratorium akredytowanego przez Polskie Centrum Badao i 

Certyfikacji lub innego laboratorium uzgodnionego między 

Zamawiającym a „Krakodlew” S.A.. Koszty badania poniesie 

strona przegrywająca spór. 

16. W przypadku nieterminowego regulowania należności przez 

Zamawiającego, firmie „Krakodlew” S.A. przysługują odsetki 

ustawowe od niezapłaconych w terminie należności. 

17. We wszelkich sprawach nieregulowanych niniejszymi 

postanowieniami będą miały zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

18. Sądem rozstrzygającym spory wynikłe z wykonania niniejszej 

umowy jest sąd właściwy dla siedziby „Krakodlew” S.A. 

19. Wszelkie zmiany niniejszych warunków wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności . 

  


