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OGÓLNE WARUNKI PROWADZENIA
SKŁADU FABRYCZNEGO
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1.
Postanowienia ogólne:
1.1. OWS określają zasady, w tym wzajemne prawa i obowiązki Stron, na jakich Odbiorca prowadził
będzie Skład oraz nabywać może Wyroby ze Składu celem ich dalszej odsprzedaży.
1.2. Prawa i obowiązki Stron związane z prowadzeniem przez Odbiorcę Składu oraz nabywaniem
przezeń Wyrobów ze Składu określają:
(a)
OWS;
(b)
Umowa.
1.3. W razie sprzeczności postanowień Umowy i OWS pierwszeństwo mieć będą postanowienia
Umowy.
2.
Deﬁnicje; interpretacja:
2.1. Ilekroć w OWS albo w Umowie poniższe wyrażenia pisane będą wielką literą, nadawać im należy
następujące znaczenia:
(a)
Czas Trwania Umowy – określony w Umowie oraz OWS czas obowiązywania Umowy.
(b)
Data Rozpoczęcia Składowania – określona w Umowie data, od której rozpocznie się składowane
Wyrobów w Składzie przez Odbiorcę.
(c)
Dzień – dzień kalendarzowy.
(d)
Dzień roboczy – Dzień, z wyjątkiem Dni wolnych od pracy wskazanych w ustawie z dnia 18 stycznia
1951 r. o dniach wolnych od pracy albo w innym akcie prawnym, zastępującym albo uzupełniającym
wymienioną ustawę.
(e)
Kredyt Kupiecki – wskazana w Umowie całkowita wartość brutto Wyrobów pobranych przez
Odbiorcę ze Składu, za które Odbiorca nie zapłacił jeszcze Producentowi.
(f)
Limit Wartości Wyrobów – maksymalna wartość Wyrobów znajdujących się w Składzie.
(g)
Nieruchomość – nieruchomość, w której znajduje się Skład, położona pod adresem wskazanym
w Umowie.
(h)
Odbiorca – wskazany w Umowie podmiot prowadzący Skład oraz mogący nabywać ze Składu
Wyroby celem ich dalszej odsprzedaży.
(i)
Okres Wypowiedzenia – wskazany w Umowie okres po upływie którego Umowa ulega rozwiązaniu
w wyniku jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron.
(j)
Osoba Uprawniona ze strony Odbiorcy – wyznaczona przez Odbiorcę osoba upoważniona w jego
imieniu do prowadzenia obsługi Składu w zakresie wystawiania i podpisywania dokumentów obrotu
Wyrobami.
(k)
OWS – niniejsze Ogólne Warunki Prowadzenia Składu Fabrycznego.
(l)
Powierzchnia Składu – wskazana w Umowie powierzchnia Nieruchomości, na której w sposób
bezpieczny i zapewniający łatwy i prawidłowy dostęp mogą być składowane Wyroby.
(m) Producent – spółka pod ﬁrmą Gór-Stal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Gorlicach, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000166841, posiadająca nr NIP: 7381945154.
(n)
Prowizja – wynagrodzenie o charakterze prowizyjnym, należne Odbiorcy od Producenta za zakup
Wyrobów ze Składu.
(o)
Skład – skład fabryczny Wyrobów prowadzony przez Odbiorcę na zasadach określonych OWS oraz
Umową, z którego może on nabywać Wyroby celem ich dalszej odsprzedaży.
1
GÓR-STAL sp. z o.o. ul. Przemysłowa 11, 38-300 Gorlice
tel./fax: +48 18 353 98 00
e-mail: info@gor-stal.pl / www.gor-stal.pl

Kapitał Zakładowy: 5 000 000 zł
NIP: 738-19-45-154
REGON: 852712117

Fabryka Płyt Warstwowych GORLICKA
ul. Przemysłowa 11
38-300 Gorlice

KRS: 0000166841
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bank Zachodni WBK S.A.
ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław
94 1090 1838 0000 0001 1562 8092

Fabryka Płyt Termoizolacyjnych termPIR
ul. Adolfa Mitery 9
32-700 Bochnia

www.gor-stal.pl

(p)
Suma Ubezpieczenia Odbiorcy – określona w Umowie kwota będącą sumą ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej wynikająca z zawartej przez Odbiorcę z ubezpieczycielem umowy
ubezpieczenia.
(q)
Tytuł Prawny do Nieruchomości – wskazany w Umowie tytuł prawny przysługujący Odbiorcy do
Nieruchomości, w szczególności tytuł prawnorzeczowy (własność, użytkowanie wieczyste) albo tytuł
obligacyjny (najem, dzierżawa, użyczenie).
(r)
Umowa – zawarta pomiędzy Producentem a Odbiorcą umowa o prowadzenie składu fabrycznego.
(s)
Wynagrodzenie Netto – wskazane w Umowie wynagrodzenie należne Odbiorcy od Producenta za
prowadzenie Składu.
(t)
Wyroby – wyroby Producenta znajdujące się w jego aktualnej ofercie handlowej.
(u)
Zabezpieczenie – wskazane w Umowie prawne zabezpieczenie roszczeń Producenta mogących
przysługiwać mu wobec Odbiorcy w związku lub z tytułu niewykonania albo nienależytego wykonania
przez Odbiorcę zobowiązań określonych OWS lub Umową.
(v)
Zamówienie Sprzedażowe – lista zawierająca wskazanie Wyrobów pobranych ze Składu przez
Odbiorcę w celu ich zakupienia.
(w) Zamówienie Zakupowe – zamówienie złożone przez Odbiorcę Producentowi, stanowiące
podstawę do dokonania przez Producenta dostawy Wyrobów do Składu.
2.2. O ile co innego nie zostało wskazane w Umowie albo w dalszych postanowieniach OWS, bądź nie
wynika z kontekstu:
(a)
zamieszczone w OWS odwołania do punktów i ustępów dotyczą punktów i ustępów OWS, podczas
gdy zamieszczone w Umowie odwołania do punktów i ustępów dotyczą punktów i ustępów Umowy;
(b)
pojęcia użyte w liczbie pojedynczej dotyczą również liczby mnogiej;
(c)
odwołania do przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczą regulacji w ich aktualnie
obowiązującym brzmieniu;
(d)
określenie „w szczególności” stanowi wyliczenie przykładowe, a nie enumeratywne.
2.3. Tytuły poszczególnych jednostek redakcyjnych OWS oraz Umowy mają jedynie charakter
informacyjny i służą ułatwieniu zapoznawania się z treścią wymienionych dokumentów.
3.
Oświadczenia i zapewnienia Stron:
3.1. Zawarcie Umowy jest równoznaczne ze złożeniem przez Odbiorcę następujących oświadczeń
i zapewnień:
(a)
że zajmuje się on zawodowo i profesjonalnie prowadzeniem działalności gospodarczej
obejmującej swym zakresem m.in. składowanie i sprzedaż materiałów o charakterze analogicznym do
Wyrobów;
(b)
że posiada on wszelkie uprawnienia, zezwolenia, zgody itp. wynikające z przepisów prawa,
niezbędne do składowania i sprzedaży Wyrobów;
(c)
że posiada on doświadczenie praktyczne, przygotowanie merytoryczne, wiedzę i umiejętności, jak
też zaplecze materialno-techniczne i kadrę, niezbędne do wykonania na rzecz Producenta
spoczywających na Odbiorcy z mocy OWS oraz Umowy zobowiązań na należytym poziomie oraz w sposób
zgodny z zamierzonym przez Producenta celem zawarcia Umowy, którym jest zapewnienie bezpiecznego
składowania i efektywnej dystrybucji Wyrobów;

2
GÓR-STAL sp. z o.o. ul. Przemysłowa 11, 38-300 Gorlice
tel./fax: +48 18 353 98 00
e-mail: info@gor-stal.pl / www.gor-stal.pl

Kapitał Zakładowy: 5 000 000 zł
NIP: 738-19-45-154
REGON: 852712117

Fabryka Płyt Warstwowych GORLICKA
ul. Przemysłowa 11
38-300 Gorlice

KRS: 0000166841
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bank Zachodni WBK S.A.
ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław
94 1090 1838 0000 0001 1562 8092

Fabryka Płyt Termoizolacyjnych termPIR
ul. Adolfa Mitery 9
32-700 Bochnia

www.gor-stal.pl

(d)
że jest on jest ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej, w tym w zakresie objętym Umową, z Sumą Ubezpieczenia Odbiorcy wskazaną
w Umowie, a ochrona ubezpieczeniowa w opisanym zakresie trwa w dniu zawarcia Umowy oraz trwać
będzie co najmniej do końca Czasu Trwania Umowy;
(e)
że na dzień zawarcia Umowy nie zostało wszczęte wobec niego postępowanie upadłościowe,
restrukturyzacyjne, układowe ani żadne inne postępowanie związane z niewypłacalnością Odbiorcy, ani
też nie istnieją wymienione w przepisach prawa właściwego dla Odbiorcy okoliczności uzasadniające
złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie podobnej procedury dotyczącej Odbiorcy;
(f)
że na dzień zawarcia Umowy nie została wszczęta procedura likwidacji Odbiorcy, jak też nie
zachodzą okoliczności uzasadniające dokonanie likwidacji Odbiorcy;
(g)
że według jego najlepszej wiedzy aktualnie nie jest prowadzone żadne postępowanie sądowe,
arbitrażowe lub administracyjne, które mogłoby mieć negatywny wpływ na sytuację ﬁnansową Odbiorcy
lub jego zdolność do wykonania spoczywających na nim wobec Producenta zobowiązań wynikających
z Umowy oraz OWS;
(h)
że zawarcie Umowy oraz jej wykonanie nie będzie naruszać jakichkolwiek praw, czy też prawnie
chronionych interesów jakichkolwiek podmiotów, w tym w szczególności wierzycieli Odbiorcy;
(i)
że na zawarcie Umowy nie jest konieczne uzyskanie jakichkolwiek zgód, zezwoleń, pozwoleń,
uchwał itp. jakichkolwiek organów Odbiorcy, czy też jakichkolwiek podmiotów trzecich lub organów
administracji publicznej;
(j)
że przy zawarciu Umowy reprezentowany jest w sposób umożliwiający jej ważne i skuteczne
zawarcie.
3.2. Zawarcie Umowy jest równoznaczne ze złożeniem przez Producenta następujących oświadczeń
i zapewnień:
(a)
że jest on producentem wyrobów dla branży budowlanej, obejmujących m.in. płyty warstwowe
w okładzinie stalowej, płyty termoizolacyjne TermPIR;
(b)
że do zawarcia Umowy nie jest potrzebne uzyskanie przezeń jakichkolwiek zgód
wewnątrzkorporacyjnych;
(c)
że na dzień zawarcia Umowy nie zostało wszczęte wobec niego postępowanie upadłościowe,
restrukturyzacyjne, układowe ani żadne inne postępowanie związane z niewypłacalnością Producenta,
ani też nie istnieją wymienione w przepisach prawa właściwego dla Producenta okoliczności
uzasadniające złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie podobnej procedury dotyczącej
Producenta;
(d)
że na dzień zawarcia Umowy nie została wszczęta procedura likwidacji Producenta, jak też nie
zachodzą okoliczności uzasadniające dokonanie likwidacji Producenta;
(e)
że według jego najlepszej wiedzy aktualnie nie jest prowadzone żadne postępowanie sądowe,
arbitrażowe lub administracyjne, które mogłoby mieć negatywny wpływ na sytuację ﬁnansową
Producenta;
(f)
że przy zawarciu Umowy reprezentowany jest w sposób umożliwiający jej ważne i skuteczne
zawarcie.
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3.3. Zawierając i wykonując Umowę Strony bazują na prawdziwości, rzetelności i kompletności
oświadczeń złożonych przez siebie w pkt 3.1. oraz pkt 3.2.
3.4. Wówczas, gdyby w Czasie Trwania Umowy okazało się że którekolwiek z oświadczeń lub zapewnień
Stron, o których mowa w pkt 3.1. oraz pkt 3.2., stało się nieaktualne, nieprawdziwe albo niekompletne,
Strona której dotyczy takie nieaktualne, nieprawdziwe albo niekompletne oświadczenie albo
zapewnienie zobowiązana jest poinformować o tym drugą Stronę niezwłocznie, nie później jednak niż
w terminie pięciu (5) Dni, składając jednocześnie aktualne, prawdziwe lub kompletne oświadczenie.
4.
Skład:
4.1. Począwszy od Daty Rozpoczęcia Składowania Odbiorca zobowiązany jest do udostępnienia
Producentowi Składu.
4.2. Skład winien stanowić zamkniętą, zadaszoną, wyraźnie wyodrębnią i należycie zabezpieczoną
część Nieruchomości, do której Odbiorcy przysługuje Tytuł Prawny do Nieruchomości.
4.3. Przez „wyraźne wyodrębnienie” i „należyte zabezpieczenie”, o których mowa w pkt 4.2., Strony
rozumieją:
(a)
zapewnienie przez Odbiorcę takiego sposobu (rozwiązań materialno-technicznych
i organizacyjnych) wyodrębnienia Składu od pozostałej części Nieruchomości oraz składowanych tam
ewentualnie innych materiałów, wyrobów, produktów itp., by dla osób trzecich jasnym było, że
zgromadzone w Składzie Wyroby nie stanowią własności Odbiorcy;
(b)
zapewnienie przez Odbiorcę takich rozwiązań materialno-technicznych oraz organizacyjnych,
które gwarantować będą zabezpieczenie Wyrobów przed możliwością ich przypadkowego lub celowego
uszkodzenia albo zniszczenia, w szczególności w wyniku kradzieży, dewastacji, podpalenia, pożaru,
oddziaływań warunków atmosferycznych lub sił przyrody (deszczu, wiatru, śniegu itp.).
5.
Zasady prowadzenia Składu:
5.1. W ramach zobowiązania do prowadzenia Składu Odbiorca zobowiązany jest w szczególności do:
(a)
przyjmowanie Wyrobów przywożonych do Składu, w tym dokonywanie bezpośrednio po ich
rozładowaniu oceny ilościowej i jakościowej przywiezionych Wyrobów, celem zweryﬁkowania zgodności
stanu faktycznego z dokumentami przewozowymi, jak też stwierdzenia ewentualnych wad, uszkodzeń
lub braków oraz zgłaszania ich przewoźnikowi bezpośrednio po rozładowaniu Wyrobów w Składzie ze
środka transportu oraz sporządzenia stosownej dokumentacji potwierdzającej ewentualne braki lub
uszkodzenia Wyrobów;
(b)
prowadzenia bieżącej ewidencji ilościowej i rodzajowej Wyrobów znajdujących się w Składzie
w sposób i w systemie (i) zgodnym ze wzorem podanym przez Producenta (o ile Producent poda Odbiorcy
taki wzór), jak też (ii) gwarantującym możliwość ustalenia ilości i rodzaju Wyrobów znajdujących się
w Składzie w dowolnym Dniu obowiązywania Umowy;
(c)
przedkładania Producentowi: (i) co miesiąc, według stanu na ostatni Dzień roboczy danego
miesiąca, jak też (ii) na każde wezwanie Producenta, zestawienia ilościowego i rodzajowego Wyrobów
znajdujących się w Składzie;
(d)
wydawania Wyrobów ze Składu ich nabywcom, z tym że Odbiorca zobowiązany jest do
zapewnienia, że w chwili pobrania Wyrobów ze Składu ich nabywca dokona sprawdzenia ilościowego
i jakościowego pobieranych Wyrobów i: (i) potwierdzi w sporządzonym na piśmie protokole fakt
dokonania odbioru umówionej ilości Wyrobów bez zastrzeżeń albo (ii) zgłosi w sporządzonym na piśmie
protokole wszelkie ewentualne zastrzeżenia i uwagi co do stanu ilościowego i jakościowego pobieranych
Wyrobów;
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(e)
zapewnienia pełnego bezpieczeństwa Wyrobów od chwili ich przyjęcia do Składu aż do chwili ich
wydania ze Składu nabywcy;
(f)
wykonywania wszelkich czynności niezbędnych dla zapewnienia należytego stanu technicznego
i bezpieczeństwa znajdujących się w Składzie Wyrobów.
5.2. Odbiorca zobowiązuje się do ubezpieczenia przyjętych na Skład Wyrobów ze wskazaniem
Producenta jako podmiotu uprawnionego do otrzymania wypłaty świadczenia z ubezpieczenia w razie
zniszczenia albo uszkodzenia całości albo części Wyrobów przyjętych do Składu, z sumą ubezpieczenia
nie mniejszą niż Suma Ubezpieczenia Odbiorcy. Odbiorca zobowiązany jest do utrzymywania opisanego
w zdaniu poprzedzającym ubezpieczenia przez cały Czas Trwania Umowy.
5.3. Odbiorca zobowiązany jest nadto:
(a)
informować Producenta niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu dwóch (2) Dni roboczych,
o zaistnieniu jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować zajęciem Wyrobów znajdujących się
w Składzie w ramach postępowania zabezpieczającego albo egzekucyjnego (w tym postępowania
egzekucyjnego w administracji), jak też postępowania upadłościowego, w tym w szczególności
o zaistnieniu podstaw do wszczęcia wobec Odbiorcy postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego
(w tym postępowania egzekucyjnego w administracji) lub postępowania upadłościowego;
(b)
informować – przy pierwszej czynności egzekucyjnej – organ prowadzący postępowanie
zabezpieczające, egzekucyjne, egzekucyjne w administracji lub upadłościowe, o tym iż nie jest
właścicielem Wyrobów, a prawo własności Wyrobów przysługuje Producentowi;
(c)
informować Producenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch (2) Dni roboczych,
o dokonaniu zajęcia Wyrobów znajdujących się w Składzie przez jakikolwiek organ lub podmiot;
(d)
informować Producenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch (2) Dni roboczych,
o dokonaniu uszkodzenia, zniszczenia, kradzieży itp. Wyrobów znajdujących się w Składzie, o wszelkich
stwierdzonych brakach ilościowych lub jakościowych Wyrobów dostarczanych do Składu, o wszelkich
uwagach zgłoszonych przez nabywców Wyrobów, jak również o wszelkich innych okolicznościach
stanowiących zagrożenie dla Wyrobów znajdujących się w Składzie.
5.4. Odbiorca zobowiązany jest do wyznaczenia Osoby Uprawnionej. Pierwszą Osobę Uprawnioną
Odbiorca wskazuje w Umowie, załączając jednocześnie do Umowy kartę wzoru podpisu Osoby
Uprawnionej, a następnie może dokonywać zmiany tej osoby przesyłając Producentowi stosowną
informację na piśmie, wraz z kartą wzoru podpisu zmienionej Osoby Uprawnionej. Do dnia otrzymania
przez Producenta pisma, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uznaje się, że osoba wskazana
w Umowie jest Osobą Uprawnioną.
5.5. Za stan i ilość Wyrobów Odbiorca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka od momentu
przyjęcia Wyrobów do Składu aż do momentu ich wydania ze Składu nabywcy.
5.6. Producent upoważniony jest do przeprowadzenia w każdym czasie kontroli stanu Wyrobów,
warunków ich składowania oraz sposobu prowadzenia ewidencji Wyrobów po uprzednim
powiadomieniu Odbiorcy o planowanej kontroli z wyprzedzeniem co najmniej dwóch (2) Dni roboczych.
Odbiorca zobowiązany jest do zapewnienia Producentowi możliwości przeprowadzenia kontroli, o której
mowa w niniejszym punkcie, w szczególności do udostępnienia mu Nieruchomości oraz Składu,
udzielenia informacji i wyjaśnień oraz udostępnienia wszelkich niezbędnych dokumentów i innych
nośników danych.
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5.7. W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy dokumentacją magazynową i stanem
faktycznym lub w przypadku stwierdzenia uszkodzeń Wyrobów przyjętych na Skład, uznaje się, iż
z ostatnim Dniem miesiąca w którym stwierdzone zostały wymienione okoliczności Odbiorca nabył od
Producenta brakujące albo uszkodzone Wyroby. W takiej sytuacji Producent wystawi Odbiorcy stosowną
fakturę VAT potwierdzającą ich sprzedaż. Przy wystawianiu faktury stosowana będzie cena zakupu
Sprzedawcy obowiązująca w dniu stwierdzenia braku lub uszkodzenia Wyrobów.
6.
Wynagrodzenie Netto; rozliczenie Wynagrodzenia Netto:
6.1. Z zastrzeżeniem pkt 7, w zamian za prawidłowe i pełne wykonanie wszelkich ze zobowiązań
spoczywających na nim z mocy Umowy i OWS, Producent płacił będzie Odbiorcy Wynagrodzenie Netto,
powiększone o podatek od towarów i usług naliczony według stawek obowiązujących w dniu wystawienia
stosownej faktury VAT.
6.2. Wynagrodzenie Netto jest wynagrodzeniem należnym za rok realizowania przez Odbiorcę na rzecz
Producenta obowiązków wynikających z Umowy i OWS.
6.3. Wynagrodzenie Netto płatne będzie z dołu, do dnia trzydziestego (30) stycznia danego roku, za rok
poprzedni, z zastrzeżeniem pkt 8.2.
7.
Prowizja; rozliczenie Prowizji:
7.1. Niezależnie od Wynagrodzenia Netto, o którym mowa w pkt 6, Producent będzie płacił Odbiorcy
Prowizję.
7.2. Prowizja stanowi wskazany w Umowie procent ceny netto Wyrobów sprzedanych przez
Producenta za pośrednictwem Składu (tj. Wyrobów które znajdowały się w Składzie i zostały z niego
sprzedane i wydane nabywcom, a nabywcy ci uiścili Producentowi w całości cenę ich zakupu).
7.3. Prowizja nie dotyczy Wyrobów sprzedanych Odbiorcy na jego potrzeby własne. Wówczas, gdy
Odbiorca nabył Wyroby ze Składu celem ich dalszej odsprzedaży, uprawniony jest on do otrzymania
Prowizji.
7.4. Jako ceny netto przyjmuje się ceny wskazane w obowiązującym w danym miesiącu cenniku
detalicznym Producenta lub niższe od nich ceny transakcyjne – jeśli dana sprzedaż Wyrobów nastąpiła
z udzieleniem nabywcy rabatu, obniżki, skonta itp.
7.5. Prowizja płatna będzie z dołu, do piętnastego (15) dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni,
z zastrzeżeniem pkt 8.2.
8.
Płatności:
8.1. Wszelkie płatności na rzecz Odbiorcy następować będą wyłącznie na podstawie prawidłowo
wystawionych przezeń i dostarczonych Producentowi faktur VAT, na podane na fakturach numery
rachunków bankowych.
8.2. Wówczas, gdyby Odbiorca doręczył Producentowi nieprawidłowo wystawioną fakturę VAT,
Producent uprawniony będzie do dokonania jej zwrotu, a termin wymagalności wierzytelności objętej
taką fakturą wynosił będzie czternaście (14) Dni od dnia otrzymania jej przez Producenta w prawidłowej
formie. Wstrzymanie się z zapłatą do czasu wskazanego w zdaniu poprzedzającym stanowi należyte
wykonanie przez Producenta uprawnienia przysługującego mu wobec Odbiorcy, nie uprawniając tym
samym Odbiorcy do domagania się zapłaty odszkodowania, czy też odsetek za opóźnienie.
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9.
Wartość Wyrobów w Składzie:
9.1. W dowolnym momencie obowiązywania Umowy wartość Wyrobów znajdujących się w jednym
czasie w Składzie nie może przekroczyć Limitu Wartości Wyrobów.
9.2. Wartość Wyrobów obliczana będzie jako suma wskazanych w aktualnym na Dzień dokonania
danego sprawdzenia cenniku detalicznym Producenta cen brutto poszczególnych Wyrobów znajdujących
się w danym czasie w Składzie.
10.
Kredyt Kupiecki:
10.1. Wysokość Kredytu Kupieckiego zależy wyłącznie od decyzji Producenta i może zostać przezeń
dowolnie zmieniona (podwyższona albo obniżona), a zmiana taka nie będzie stanowić zmiany Umowy ani
OWS i nie uprawnia Odbiorcy do formułowania jakichkolwiek roszczeń.
10.2. Zmiana Kredytu Kupieckiego następować będzie przez złożenie przez Producenta Odbiorcy
stosownego oświadczenia, zawierającego wskazanie nowej wysokości Kredytu Kupieckiego,
i obowiązywać będzie od dnia wskazanego w takim oświadczeniu.
11.
Dostawy Wyrobów do Składu:
11.1. Dostawa Wyrobów do Składu będzie dokonywana każdorazowo na podstawie Zamówienia
Zakupowego.
11.2. Zamówienie Zakupowe winno być złożone przez Odbiorcę na piśmie, a jego skan przesłany być
winien droga elektroniczną lub faxem do Producenta.
11.3. Zamówienie Zakupowe powinno być podpisane przez Osobę Uprawnioną.
11.4. Producent nie ma obowiązku zrealizowania dostawy objętej Zamówieniem Zakupowym.
11.5. Odbiorca winien na bieżąco monitorować stan Wyrobów w Składzie w tym celu, by zapewnić ich
ciągłą dostępność dla nabywców. Niezwłocznie po stwierdzeniu, iż w Składzie brak jest Wyrobów lub
określonego asortymentu Wyrobów Odbiorca winien złożyć Producentowi stosowne Zamówienie
Zakupowe.
11.6. Tzw. przesunięcie magazynowe z magazynu Producenta do Składu odbywa się na podstawie
dokumentu WZ, wystawionego przez Producenta w trzech (3) egzemplarzach po jednym dla: Producenta,
Odbiorcy i przewoźnika.
11.7. Producent informuje Odbiorcę o planowanej dostawie z wyprzedzeniem minimum jednego (1)
Dnia roboczego.
12.
Sprzedaż Wyrobów ze Składu:
12.1. Dział Obsługi Klienta Producenta tworzy Zamówienia Sprzedażowe i przesyłana do Odbiorcy w
formie elektronicznej lub faxem. Po wydaniu przez Odbiorcę Wyrobów objętych Zamówieniem
Sprzedażowym ich nabywcy, stosowne potwierdzenie odbioru jest przesyłane zwrotnie do Producenta, w
terminie jednego (1) Dnia roboczego od Dnia wydania Wyrobów ze Składu. Wszystkie przesunięcia
materiałowe Wyrobów muszą być uzgodnione z Działem Obsługi Klienta Producenta i odpowiednio
udokumentowane.
12.2. Producent ponosi Koszty transportu Wyrobów:
(a)
do prowadzonego przez Odbiorcę Składu – wówczas gdy realizowana jest dostawa
całosamochodowa;
(b)
w przypadku zwrotu wadliwych Wyrobów ze Składu do Producenta oraz
(c)
ze Składu do Producenta w wypadku likwidacji Składu.
12.3. Koszty rozładunku Wyrobów w Składzie, koszty ich przechowywania w Składzie, jak też koszty ich
wydawania ze Składu ponosi Odbiorca.
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13.
Zakaz obciążania oraz przeniesienia praw:
13.1. Wyroby znajdujące się w Składzie nie mogą być przez Odbiorcę w żaden sposób obciążane,
w szczególności w zakresie ustanawiania na nich przez Odbiorcę jakichkolwiek ograniczonych praw
rzeczowych.
13.2. Odbiorcy nie wolno oddać przekazanych do Składu Wyrobów innej osobie na przechowanie,
w najem, użyczenie, dzierżawę itp.
13.3. Odbiorca nie jest uprawniony do dokonania cesji jakichkolwiek praw przysługujących mu z mocy
Umowy na jakiekolwiek podmioty trzecie.
14.
Kary umowne:
14.1. Strony ustalają, że niezależnie od innych uprawnień przewidzianych w Umowie oraz OWS,
Producent może żądać od Odbiorcy następujących kar umownych o charakterze gwarancyjnym:
(a)
w przypadku naruszenia zobowiązań wskazanych w pkt 4.3. – w wysokości 2.000 zł za każdy
przypadek naruszenia;
(b)
w przypadku niewykonania albo nienależytego (w tym: nieterminowego) wykonania zobowiązań
wskazanych w pkt 5.1. lub pkt 5.3. – w wysokości 3.000 zł za każdy przypadek naruszenia;
(c)
w przypadku niewykonania albo nienależytego (w tym: nieterminowego) wykonania zobowiązań
wskazanych w pkt 5.4. lub pkt 12.1. – w wysokości 1.000 zł za każdy przypadek naruszenia;
(d)
w przypadku uniemożliwienia albo utrudnienia przeprowadzenia kontroli, o której mowa w pkt
5.6. – w wysokości 2.000 zł za każdy przypadek naruszenia.
14.2. Wówczas, gdy dane naruszenie ma charakter ciągły, tj. trwa więcej niż jeden (1) Dzień, dla potrzeb
obliczania kar umownych, o których mowa w pkt 14.1. za odrębny przypadek naruszenia uznaje się każdy
rozpoczęty Dzień jego trwania.
14.3. Zastrzeżone w OWS na rzecz Producenta kary umowne mają charakter kumulatywny, co oznacza, że
otrzymanie przez Producenta świadczenia pieniężnego z tytułu jednej z kar umownych wskazanych w
Umowie nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości otrzymania przezeń świadczenia pieniężnego z tytułu
innej z wymienionych tam kar umownych. W wypadku, gdy dana kara jest należna za opóźnienie lub
zwłokę w realizacji zobowiązania, za odrębny przypadek naruszenia uważa się każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia albo zwłoki.
14.4. Kary umowne zastrzeżone w OWS na rzecz Producenta mają charakter gwarancyjny, co oznacza że
są one należne na rzecz Producenta niezależnie od faktu albo wysokości poniesionej przezeń szkody.
14.5. Odbiorca wyraża zgodę na potrącanie z wszelkich należnych mu kwot należnych Producentowi kar
umownych.
14.6. Producentowi przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego wysokość kary umownej obok albo zamiast przysługujących mu wobec Odbiorcy kar
umownych.
15.
Czas Trwania Umowy:
15.1. Czasem Trwania Umowy jest okres biegnący od dnia zawarcia Umowy:
(a)
w wypadku Umów zawartych na czas oznaczony – do końca dnia określonego w Umowie jako
koniec Czasu Trwania Umowy;
(b)
w wypadku Umów zawartych na czas nieokreślony – do końca miesiąca kalendarzowego, w którym
upływa Okres Wypowiedzenia;
(c)
w wypadku rozwiązania Umowy za zgodą Stron – do chwili wskazanej w porozumieniu Stron jako
data rozwiązania Umowy.
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16.
Zabezpieczenie:
16.1. Celem zabezpieczenia wszelkich roszczeń Producenta wobec Odbiorcy, które mogłyby powstać
w związku z Umową lub OWS, w szczególności zaś roszczeń o zapłatę wynagrodzenia za nabywane przez
Odbiorcę ze Składu Wyroby, jak też roszczeń odszkodowawczych które mogłyby przysługiwać
Producentowi wobec Odbiorcy, Odbiorca ustanowi na rzecz Producenta wskazane w Umowie
Zabezpieczenie.
16.2. Zabezpieczeniem może być w szczególności:
(a)
weksel in blanco;
(b)
gwarancja bankowa;
(c)
gwarancja ubezpieczeniowa;
(d)
kaucja;
(e)
notarialne oświadczenie Odbiorcy o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu
postępowania cywilnego.
16.3. Weksel in blanco, o którym mowa w pkt 16.2. lit. „a”, winien być wystawiony przez Odbiorcę
i wydany Producentowi według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do OWU oraz opatrzony czytelnym
podpisem osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Odbiorcy bez żadnych ograniczeń. W razie
zajścia okoliczności opisanych w pkt 16.8., Producent uprawniony będzie do wypełnienia wydanego mu
weksla in blanco poprzez wpisanie w nim wszelkich brakujących elementów, w tym w szczególności
kwoty do zapłaty, terminu płatności oraz miejsca płatności.
16.4. Gwarancja bankowa, o której mowa w pkt 16.2. lit. „b”, jak też gwarancja ubezpieczeniowa, której
mowa w pkt 16.2. lit. „c”, winny zawierać istotne postanowienia określone w Załączniku nr 2 do OWU
i winny obowiązywać przez okres co najmniej dwóch (2) lat od dnia zawarcia Umowy, z tym że termin ten
będzie ulegał automatycznemu przedłużeniu jeden (1) rok wraz z upływem każdego roku Czasu Trwania
Umowy.
16.5. Kaucja, o której mowa w pkt 16.2. lit. „d”, winna zostać złożona Producentowi przelewem na
wskazany przez Producenta rachunek bankowy w dniu zawarcia Umowy. Producent uprawniony będzie
do potrącenia kwoty przysługującego mu wobec Odbiorcy roszczenia z wzajemnym roszczeniem
Odbiorcy wobec Producenta o zwrot kwoty kaucji. Roszczenie Odbiorcy o zwrot kwoty kaucji staje się
wymagalne w terminie trzydziestu (30) Dni od upływu Czasu Trwania Umowy.
16.6. Notarialne oświadczenie Odbiorcy o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu
postępowania cywilnego, o którym mowa w pkt 16.2. lit. „e”, winno zawierać oświadczenie Odbiorcy, jako
dłużnika, stwierdzające, że poddaje się on egzekucji i zobowiązuje się do zapłaty sumy równej dwustu
procentom (200 %) Limitu Wartości Wyrobów wówczas gdy zajdzie zdarzenie w postaci skierowania do
Odbiorcy przez Producenta wezwania do zapłaty kwoty zadłużenia. Terminem, do którego Producent, jako
wierzyciel, może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności, będzie dzień przypadający na
dwa (2) lata od dnia zawarcia Umowy, z tym że termin ten będzie ulegał automatycznemu przedłużeniu
jeden (1) rok wraz z upływem każdego roku Czasu Trwania Umowy.
16.7. Zabezpieczenie ustanowione będzie w kwocie równej dwustu procentom (200 %) Limitu Wartości
Wyrobów.
16.8. W razie przekraczającego czternaście (14) Dni opóźnienia albo zwłoki Odbiorcy z zapłatą
jakichkolwiek należności na rzecz Producenta, Producent – po uprzednim wezwaniu Odbiorcy do zapłaty
nieuregulowanej w terminie kwoty, wraz z wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego, nie krótszego niż
7-dniowy, terminu i jego bezskutecznym upływie – uprawniony będzie do wykorzystania posiadanego
Zabezpieczenia w celu dochodzenia oraz zaspokojenia swoich roszczeń.
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17. Dane osobowe:
Zawierając Umowę Odbiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Producenta
oraz podmioty działające na jej zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją Umowy oraz umów
sprzedaży Wyrobów przez Producenta, jak też w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez
Producenta działalnością gospodarczą. Odbiorcy przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.),
w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane, ich uzupełniania oraz poprawiania.
18.
Postanowienia końcowe:
18.1. Wszelkie terminy przewidziane w OWS oraz Umowie zastrzeżone są na korzyść Producenta.
18.2. W sprawach nieuregulowanych w OWS oraz Umowie mają zastosowanie przepisy polskiego
kodeksu cywilnego.
18.3. Producent może dokonywać zmian OWS doręczając Odbiorcy oświadczenie o dokonanej zmianie.
Odbiorca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w terminie siedmiu (7) Dni od dnia otrzymania
oświadczenia o zmianie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, z zachowaniem 7-dniowego okresu
wypowiedzenia. Zmiany OWS wchodzą w życie w terminie określonym w doręczonym Odbiorcy
oświadczeniu o zmianie, nie wcześniej jednak niż w terminie piętnastu (15) Dni od dnia jego doręczenia
Odbiorcy.
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Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Prowadzenia Składu Fabrycznego
- wzór weksla

____________________________, dnia____________________________na ____________________________

WEKSEL WŁASNY
Dnia ________________________ [określenie Odbiorcy wraz z podaniem nr NIP/KRS/PESEL] zapłac___ bez
protestu za ten weksel na zlecenie Gór-Stal sp. z o.o. (nr KRS: 0000166841)
kwotę______________________________________________________________________________________
Płatny w____________________________________________________________________________________

____________________________________________
[podpis wystawcy/osoby umocowanej do reprezentowania wystawcy]
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Załącznik nr 2 do Ogólnych Warunków Prowadzenia Składu Fabrycznego
- wzór gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej
Określenie

Kompletne dane rejestrowe

Beneﬁcjent gwarancji
(„Beneﬁcjent”)

Gór-Stal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Gorlicach, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000166841, posiadająca nr NIP: 7381945154

Gwarant

[nazwa/ﬁrma albo imię i nazwisko], zamieszkały/z siedzibą w
[miejscowość], [adres], wpisany do [nazwa ewidencji albo rejestru],
prowadzonego przez [nazwa organu ewidencyjnego albo
rejestrowego] pod nr [numer], posiadający nr NIP: [numer] oraz nr
REGON: [numer]

[nazwa/ﬁrma albo imię i nazwisko], zamieszkały/z siedzibą w
[miejscowość], [adres], wpisany do [nazwa ewidencji albo rejestru],
Zleceniodawca gwarancji
prowadzonego przez [nazwa organu ewidencyjnego albo
(„Zleceniodawca”)
rejestrowego] pod nr [numer], posiadający nr NIP: [numer] oraz nr
REGON: [numer]

GWARANCJA BANKOWA/UBEZPIECZENIOWA
NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
nr ________
(„Gwarancja”)
(1) Dla zabezpieczenia roszczeń Beneﬁcjenta o których mowa w pkt 16.1. Ogólnych Warunków Prowadzenia
Składu Fabrycznego stosowanych przez Beneﬁcjenta („OWS”) Gwarant – działając na zlecenie Zleceniodawcy –
gwarantuje niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo że dokona na rzecz Beneﬁcjenta zapłaty każdej kwoty
do wysokości [kwota wyrażona liczbowo] zł ([kwota wyrażona słownie]) („Kwota Gwarancji”), w ciągu
czternastu (14) dni od dnia otrzymania pierwszego wezwania na piśmie od Beneﬁcjenta.
(2) Gwarant oświadcza, że zna i akceptuje bez jakichkolwiek zastrzeżeń treść OWS oraz umowy o prowadzenie
składu fabrycznego zawartej dnia [data] pomiędzy Zleceniodawcą a Beneﬁcjentem.
(3) Udzielona niniejszym gwarancja pozostaje w mocy i jest w pełni ważna i wiążąca, zobowiązując Gwaranta do
spełnienia objętych nią świadczeń, mimo dokonania ewentualnych zmian OWS lub Umowy, niezależnie od
zakresu i charakteru tych zmian.
(4) Udzielona niniejszym gwarancja pozostaje w mocy i jest w pełni ważna i wiążąca, zobowiązując Gwaranta do
spełnienia objętych nią świadczeń, nawet w wypadku ewentualnej nieważności lub nieskuteczności OWS lub
Umowy, niezależnie od zakresu tej nieważności lub nieskuteczności.
----------------------------- Niepotrzebne usunąć.
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(5) Płatność na rzecz Beneﬁcjenta nastąpi na pierwsze sformułowane przez Beneﬁcjenta na piśmie żądanie
zapłaty zawierające oświadczenie, że Zleceniodawca nie wykonał albo wykonał nienależycie zobowiązania
spoczywające na nim z mocy Umowy lub OWS, co oznacza, że Beneﬁcjent – oprócz sformułowania wskazanego
żądania – nie musi dokonać spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków, w tym w szczególności nie musi
przedłożyć Gwarantowi jakichkolwiek dodatkowych dokumentów lub innych dowodów.
(6) Wszelką korespondencję z Gwarantem związaną z Gwarancją, w tym skierowanie do Gwaranta przez
Beneﬁcjenta pisemnego żądania zapłaty, kierować należy na następujące dane adresowe: [kompletny adres]
(„Adres do Doręczeń”). Korespondencję skierowaną przez Beneﬁcjenta do Gwaranta na Adres do Doręczeń
i zwróconą z powodu: (i) nie podjęcia przez adresata w terminie, (ii) odmowy podjęcia przez adresata, (iii)
nieistnienia takiego adresu albo (iv) wyprowadzenia się adresata, uznaje się za skutecznie doręczoną
Gwarantowi w dniu oznaczonym na pochodzącym od operatora pocztowego albo kuriera dokumencie jako data
zajścia albo stwierdzenia zajścia którejś z wymienionych okoliczności.
(7) Dla celów identyﬁkacyjnych złożone przez Beneﬁcjenta pisemne żądanie zapłaty winno zawierać
potwierdzenie banku prowadzącego rachunek bankowy Beneﬁcjenta, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty
należą do osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu Beneﬁcjenta.
(8) Gwarancja wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od dnia [data] i pozostaje ważna do dnia [data].
(9) Gwarancja staje się nieważna wraz z upływem wskazanego w pkt (8) terminu jej ważności, nawet jeżeli
dokument gwarancji nie zostanie zwrócony Gwarantowi.
(10) Ponadto Gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie, gdy wysokość świadczeń z Gwarancji
zrealizowanych przez Gwaranta osiągnie Kwotę Gwarancji lub gdy oryginał dokumentu gwarancji zostanie
Gwarantowi zwrócony przed upływem terminu ważności Gwarancji.

W imieniu Gwaranta:
IMIĘ NAZWISKO

DATA

PODPIS
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