OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ZBÓŻ I ZIARNA ROŚLIN OLEISTYCH ORAZ STRĄCZKOWYCH
KONSPOL HOLDING SP. Z O.O.
PREAMBUŁA
Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu (zwane dalej „OWZ”) stanowią, wraz z umową zawartą przez
strony (zwaną dalej „Umową”) wyłączne warunki, na jakich Sprzedający wymieniony w Umowie
sprzeda i dostarczy spółce Konspol Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Słupcy, ul. Poznańska 39, NIP:
7341063873, Regon:490654265, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem
0000087441 (zwanej dalej „Kupującym”) zboża, ziarna roślin oleistych oraz strączkowych
wymienione w Umowie (zwane dalej „Towarami”).
§1 - OPIS PRODUKTU
1.1 Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towar zdrowy, handlowy, o zapachu swoistym, wolny
od żywych i martwych szkodników zbożowo-mącznych, grzybów i pleśni. Towar zgodny z
prawodawstwem unijnym i krajowym w zakresie poziomów radioaktywności, zanieczyszczeń,
niepożądanych substancji (np. metale ciężkie, mykotoksyny i inne) oraz pozostałości chemicznych
środków ochrony roślin. W przypadku zastosowania na surowcu zabiegu gazowania mającego na
celu ograniczenie rozwoju szkodników wówczas dostawca zobowiązany jest przedstawić
dokument potwierdzający przydatność surowca do obrotu wystawiony przez uprawniony podmiot.
Sprzedający oświadcza, że towar nie zawiera, nie składa się i nie jest wyprodukowany z
organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO). W związku z tym specjalne etykietowanie
towaru dotyczące obecności GMO, zgodnie z Rozporządzeniem KE nr.1829/2003 oraz 1830/2003,
nie dotyczy. Sprzedający oświadcza również, że przedsiębiorstwo, które reprezentuje spełnia
wymogi nałożone przepisami rozporządzenia Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz i widnieje w rejestrze
prowadzonym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Sprzedający ponosi pełną
odpowiedzialność wobec Kupującego za naruszenie powyższych oświadczeń lub niewywiązanie
się ze zobowiązań.
1.2 Sprzedający zobowiązuje się przestrzegać najwyższych standardów jakościowych i sanitarnohigienicznych, a w szczególności zobowiązuje się, że:
a. magazynowanie Towaru odbywać się będzie w suchych i szczelnych magazynach / silosach
chroniących Towar przed zawilgoceniem,
b. magazyny / silosy oraz systemy przenośnikowe (np. redlery) będą odpowiednio
zabezpieczone przed wtargnięciem szkodników,
c. regularnie prowadzone będą zabiegi czyszczenia i dezynfekcji magazynów / silosów, w
których przechowywany jest Towar,
d. zachowane będą okresy karencji dla stosowanych środków ochrony roślin,
e. zachowane będą zasady higieny osobistej personelu przy zbiorze, transporcie,
przechowywaniu i przeładunku Towarów (np. czyste ubrania, mycie rąk, itp.),
f.
w przypadku suszenia bezpośredniego Towaru, zabronionym jest stosowanie m.in.
następujących paliw: smar, olej silnikowy, olej hydrauliczny, mieszane odpady komunalne,
mieszane odpady przemysłowe oraz wysuszone szlamy z oczyszczalni, koks ponaftowy,
plastik, olej z recyklingu (olej zużyty itp.), produkty z recyklingu, opony, konserwowane
drewno,
g. wykorzystywane przez niego środki transportu będą przed załadunkiem suche, czyste, bez
pozostałości po poprzednio przewożonych ładunkach, co przed każdym załadunkiem musi
być przez Sprzedajacego sprawdzone,
h. wykorzystywane przez niego środki transportu będą odpowiednio zabezpieczały Towar przed
zamoknięciem i wtargnięciem do niego szkodników.
1.3 Sprzedający oświadcza, że Towar oferowany przez niego spełnia wymogi przedstawione w
Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r.
ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (zwane dalej:
„Rozporządzeniem”) oraz określone w obowiązujących Umowach międzynarodowych o
Wolnym Handlu, których stroną są Państwa Członkowskie Unii Europejskiej. Kupujący może
zażądać od Sprzedającego przedłożenia oświadczeń, deklaracji, certyfikatów potwierdzających
spełnienie ww. kryteriów, pod rygorem żądania wstrzymania dostaw.
1.4. Na podstawie art. 63 ust. 3 Rozporządzenia, Strony dopuszczają również możliwość
przedkładania długoterminowych deklaracji dostawcy na produkty posiadające status
preferencyjnego pochodzenia (zwane dalej: „Deklaracjami”) podpisanych zwykłym podpisem
elektronicznym, zaawansowanym podpisem elektronicznym oraz kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014
z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do
transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE.
1.5. Sprzedający niniejszym potwierdza, że adres e-mailowy z którego została wysłana Umowa,
jest adresem poczty elektronicznej, którym może się posługiwać w celach związanych z zawarciem
i wykonywaniem Umowy,
1.6. Sprzedający oświadcza, że przejmuje pełną odpowiedzialność za każdą Deklarację, która
identyfikuje go tak, jak gdyby była podpisana przez niego własnoręcznie.
§2 – ROZLICZENIE, WARUNKI DOSTAWY, REKLAMACJE
2.1
W przypadku zakupu z dostawą przez Sprzedającego (np. w oparciu o reguły Incoterms
2010 DAP lub CPT), Towar będzie dostarczony na miejsce wskazane przez Kupującego. Podstawą
rozliczenia każdej partii towaru jest ilość i jakość stwierdzona przez Kupującego w miejscu
rozładunku. Firmy transportowe, podnajęte przez Sprzedającego, świadczące tego typu usługę
muszą posiadać Weterynaryjny Numer Identyfikacyjny (zgodnie z Rozporządzeniem (WE)
Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 183/ 2005). Kupujący będzie wymagał podania numeru z
rejestru, przed rozpoczęciem rozładunku (poświadczenie nastąpi na podstawie deklaracji
kierowcy/ przewoźnika). Kupujący zastrzega sobie prawo nie rozładowania auta, którego stan
wskazuje na zanieczyszczenia przewożonym wcześniej innym towarem lub nie zostały spełnione
wymagania formalne wynikające z przepisów prawa. Auto winno posiadać potwierdzenie
dezynfekcji nie starsze niż 30 dni wykonanej przez uprawnioną jednostkę oraz uzupełnioną książkę
ładunków – minimum 5 wpisów dotyczących wcześniej przewożonych ładunków. Sprzedający
załączy informację na dokumencie wydania (WZ) - „auto czyste przed załadunkiem”. W
przypadku gdy Sprzedający będzie realizował dostawę towarów zakazanych lub produktów
niebezpiecznych, Sprzedający każdorazowo po realizacji takiej dostawy jest zobowiązany do
przeprowadzenia zabiegu mycia i dezynfekcji pojazdu, które realizowało dostawę towarów lub
produktów wskazanych w niniejszym zdaniu.
2.2
W przypadku zakupu z odbiorem przez Kupującego u Sprzedającego (np. FCA) w oparciu
o Międzynarodowe Reguły Handlu Incoterms 2010, Towar jest załadowany na magazynie
Sprzedającego na środek transportu podstawiony przez Kupującego. Podstawą rozliczenia ilości
jest ilość Towaru stwierdzona na środku transportu Kupującego na podstawie wskazania
legalizowanej wagi, w miejscu załadunku lub rozładunku zgodnie z zapisami w Umowie. Podstawą
rozliczenia jakości Towaru jest jakość Towaru stwierdzona przez Kupującego po jego
dostarczeniu do miejsca rozładunku.
2.3
O ile inaczej nie ustalono, własność Towarów, a także korzyści i ryzyko przypadkowej
utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzą na Kupującego z chwilą:
2.3.1 w przypadku zakupu z dostawą przez Sprzedającego (np. w oparciu o reguły Incoterms 2010
DAP lub CPT) - rozpoczęcia rozładunku Towarów ze środków transportu w miejscu dostawy;
2.3.2 w przypadku zakupu z odbiorem przez Kupującego u Sprzedającego (np. FCA) zakończenia załadunku Towarów na środki transportu podstawione przez Kupującego.
2.4 W przypadku zakupu z odbiorem przez Kupującego u Sprzedającego (np. FCA), odbiór towaru
będzie realizowany transportem samochodowym o minimalnej ładowności 24 tony netto. W

przypadku załadunków poniżej minimalnej ładowności na środek transportu Kupującego
wynikających z przyczyn powstałych po stronie Sprzedającego, Kupujący ma prawo do obniżki
jednostkowej ceny zakupionego towaru proporcjonalnie do powstałych dodatkowych kosztów
przewozu surowca. Rabat dotyczy ilości przewiezionej na niedoładowanym środku transportu.
Wysokość przysługującego Kupującemu rabatu netto z tytułu niedoładowania środka transportu
ustalona będzie w oparciu o następujący wzór:
Wr = [ S x 4PLN x (24 - M) ] / M
Gdzie :
Wr = wartość rabatu
M = ilość załadowana na środek transportu Kupującego [tony]
S = dystans przejechany przez środek transportu Kupującego [km]
2.5 W przypadku zakupu z odbiorem przez Kupującego u Sprzedającego Sprzedający zobowiązuje
się do zapewnienia załadunku w miejscu zabezpieczonym przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi takimi jak opady deszczu, śniegu. W przypadku transportu samochodowego
Sprzedający zobowiązuje się do zapewnienia dojazdu oraz wyjazdu z miejsca załadunku dla
pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 40 ton brutto drogą utwardzoną. Czas
załadunku pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 40 ton brutto nie może przekroczyć 2
godzin. Masa całkowita auta z Towarem nie może przekraczać 40 ton brutto. Przekroczenie wagi
powoduje odesłanie Towaru na ryzyko i koszt Sprzedającego, chyba że pojazd zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa ma ujawnioną w dowodzie rejestracyjnym większą
dopuszczalną wagę brutto. W takim przypadku masa całkowita auta z Towarem nie może
przekroczyć wagi zgodnej z przepisami prawa.
2.6 Kupujący poinformuje Sprzedającego lub podmiot działający na zlecenie Sprzedającego, bądź
przez niego upoważniony o ewentualnych zastrzeżeniach dotyczących jakości i stanu Towaru. W
przypadku, gdy jakość Towaru odbiega od uzgodnionych w Umowie parametrów, Kupujący ma
prawo do: (i) odmowy przyjęcia lub zwrotu Towarów nie spełniających parametrów ilościowych
lub jakościowych, określonych w Umowie i żądania ich wymiany na nowe w wyznaczonym
terminie lub (ii) żądania obniżenia ceny Towarów lub (iii) powierzenia dostawy Towarów osobie
trzeciej (zakup zastępczy), zgodnie z pkt. 5.1 poniżej Powyższe uprawnienia pozostają bez
uszczerbku dla innych uprawnień przewidzianych dla kupujących w Kodeksie cywilnym . W
przypadku odmowy przyjęcia lub zwrotu Towarów, na podstawie pkt. (i) powyżej, Kupujący
obciąży Sprzedającego wszystkimi kosztami transportu i ewentualnego postoju poniesionymi
przez Kupującego.
2.7 Jeżeli Kupujący stwierdzi braki ilościowe Towarów, może: (i) żądać dostawy brakującej ilości
Towarów w wyznaczonym terminie lub (ii) żądać obniżenia ceny Towarów lub (iii) powierzyć
dostawę brakującej ilości Towarów osobie trzeciej (zakup zastępczy), zgodnie z pkt. 5.1 poniżej..
2.8 Niezależnie od powyższych uprawnień, w przypadku dostarczenia przez Sprzedającego
Towaru w ilości, o stanie lub jakości odbiegającej od umówionej, Kupujący uprawniony jest także
do obciążenia Sprzedającego kosztami wynikającymi z konieczności transportu Towaru do innej
lokalizacji (w szczególności Kupujący może żądać obniżenia ceny, a Towary nie spełniające
parametrów ilościowych lub jakościowych, określonych w Umowie przetransportować na koszt i
ryzyko Sprzedającego do miejsca, w którym Towary o obniżonej jakości zostaną przyjęte.
2.9 W przypadku dostaw do wszelkich lokalizacji innych niż port, podstawą ustalenia ilości i
jakości partii Towaru jest ilość i jakość stwierdzona przez Kupującego lub odbiorcę końcowego w
miejscu dostawy / rozładunku, w oparciu o procedury w tym procedury reklamacyjne
obowiązujące w tym miejscu.
2.10. W przypadku dostaw do portu oraz zakwestionowania przez Sprzedającego wyniku analizy
jakościowej Towaru przeprowadzonej przez Kupującego lub jego klienta, Sprzedający ma prawo
zlecić wykonanie analizy rozjemczej akredytowanemu laboratorium na podstawie ponownie
pobranej próby Towaru ze środka transportu w miejscu dostawy / rozładunku. W takim wypadku
średnia z wyników jakościowej analizy rozjemczej oraz uprzednio przeprowadzonej przez
Kupującego lub jego klienta analizy jakościowej jest rozstrzygająca, ostateczna i wiążąca dla stron,
a wszelkie koszty powstałe w wyniku przeprowadzenia analizy rozjemczej np. postój
samochodów, koszt wysłania niezależnej firmy kontrolnej, badania Towaru itp. pokrywa strona
przegrywająca. Jednakże Sprzedający nie będzie miał prawa zlecić analizy rozjemczej, o której
mowa powyżej, jeżeli w wyniku analizy przeprowadzonej przez Kupującego lub jego klienta
stwierdzono obecność żywego szkodnika i w takim przypadku analiza jakościowa przeprowadzona
przez Kupującego lub jego klienta jest ostateczna i wiążąca dla stron.
2.11 Określenie w „opcji Kupującego” użyte w Umowie przy określeniu ilości Towaru oznacza,
że Kupujący może wedle własnego uznania określić ostateczną ilość kupowanego Towaru w
przedziale procentowym podanym w Umowie.
§3 – TERMIN DOSTAWY
3.1 Przez określenie „Termin dostawy” rozumiany jest przedział czasowy odbioru lub dostawy
uzgodniony przez Strony w Umowie, w ramach którego Kupujący będzie wskazywać
Sprzedającemu konkretne dni dostaw lub odbioru określonych partii Towaru (tj. dokładny
harmonogram) w ramach umówionej łącznej ilości zakupionego Towaru, włącznie z pierwszym i
ostatnim dniem podanym w Umowie. Harmonogram dostaw poszczególnych partii Towarów może
zostać wyznaczony Sprzedającemu za pośrednictwem wiadomości e-mail, sms lub pisemnie.
3.2. Niezależnie od powyższego, w przypadku zagrożenia dotrzymania terminu dostarczenia
Towaru przez Sprzedającego, Sprzedający ma obowiązek zawiadomić niezwłocznie Kupującego
(fax, e-mail, telefon) o przewidywanym okresie opóźnienia i przyczynach jego powstania.
3.3 Strony zgodnie ustalają, że Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu Towary
w umówionym terminie. Jeżeli Kupujący wyznaczy Sprzedającemu haromonogram dostaw
poszczególnych partii Towaru, to każda partia winna być dostarczona zgodnie z postanowieniami
harmonogramu. Brak dostawy partii Towarów zgodnie z harmonogramem uznaje się za opóźnienie
Sprzedającego w dostawie tej partii Towarów.
§4 – PŁATNOŚĆ
4.1 Kupujący będzie regulował należności za Towar na podstawie wystawionej przez
Sprzedającego faktury w terminie oznaczonym w umowie w paragrafie „PŁATNOŚĆ”.
4.2 W przypadku zakupu Towaru od rolnika ryczałtowego, Kupujący będzie regulował należności
za Towar na podstawie wystawionej przez Kupującego faktury RR w terminie oznaczonym w
umowie w paragrafie „PŁATNOŚĆ”.
4.3 Jeżeli dostawa jakiejkolwiek partii Towarów nie zostanie zrealizowana zgodnie z warunkami
określonymi w Umowie, Kupujący ma prawo do wstrzymania dokonania płatności, do czasu
pełnego i prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.
4.4 Dopuszcza się możliwość rozliczenia wzajemnych wierzytelności poprzez ich potrącenie.
4.5. Sprzedający obowiązany jest do uwzględnienia w treści faktury VAT lub załączyć do faktury
VAT:
i. numer umowy, której dotyczy dana faktura VAT wraz z
ii. zestawieniem wag za każdą partię Towaru, w ramach której realizowany jest zakup Towaru.
4.6. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest przedłożenie kompletnej faktury VAT.
4.7 W przypadku, gdy Sprzedający opóźnia się z dostawą Towarów w stosunku do terminu
określonego w Umowie lub harmonogramie dostaw, wyznaczonym przez Kupującego zgodnie z
pkt. 3.1 powyżej, Kupujący będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części,
z którego to prawa może skorzystać w terminie 120 dni od dnia upływu terminu na dostawę..
4.8 Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy na zasadach ogólnych
wynikających z Kodeksu cywilnego.
§5 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

5.1 W przypadku, gdy:
a. Sprzedający opóźni się z dostawą Towarów w stosunku do terminu określonego w Umowie lub
harmonogramie dostaw;
b. Kupujący w ramach procedury reklamacyjnej (tj. na podstawie pkt. 2.6 (i) powyżej lub pkt. 2.7
(i) powyżej) zażąda dostawy brakującej ilości Towarów lub Towarów o parametrach jakościowych
zgodnych z Umową, a Sprzedający nie uczyni zadość temu żądaniu w wyznaczonym terminie;
c. Sprzedający dostarczy Towary nie spełniające parametrów jakościowych, określonych
w Umowie;
d. Sprzedający dostarczy Towary w ilości mniejszej od umówionej;
Kupujący jest uprawniony do powierzenia dostawy Towarów osobie trzeciej, na koszt i ryzyko
Sprzedającego oraz do obciążenia Sprzedającego - według swojego wyboru: (i) odszkodowaniem
w wysokości odpowiadającej nadwyżce ceny, jaką Kupujący musiał zapłacić osobie trzeciej za
zakup Towarów w stosunku do ceny, jaką zapłaciłby Sprzedającemu lub (ii) zryczałtowanym
odszkodowaniem za zakup zastępczy Towarów od osoby trzeciej w wysokości 20% wartości brutto
niedostarczonego na czas Towaru lub Towaru o obniżonych parametrach, którego Kupujący nie
przyjął lub który Kupujący zwrócił. Kupujący może również dochodzić na zasadach ogólnych
odszkodowania z tytułu wszelkich innych poniesionych przez siebie szkód. Strony zgodnie
przyjmują, że szkoda Kupującego obejmuje w szczególności wszelkie dodatkowe koszty
transportu, które Kupujący musiał ponieść w związku z koniecznością zakupu Towarów od
podmiotów trzecich,.
5.2 Sprzedający oświadcza, iż podpisując niniejszą Umowę jest świadomy ponoszonego ryzyka
związanego z możliwością zmiany cen towaru i konsekwencji związanych z odpowiedzialnością
odszkodowawczą Sprzedającego za niewykonanie zobowiązania, w szczególności za konieczność
nabycia towaru przez Kupującego od innego dostawcy zgodnie z cenami rynkowymi z dnia
nabycia, w przypadku jego nie dostarczenia przez Sprzedającego.
5.3. Niezależnie od punktów 5.1. – 5.2., w przypadku poinformowania Kupującego przez
Sprzedającego o niedotrzymaniu terminu dostawy Towaru, o którym mowa w punkcie 3.2. OWZ,
Kupujący będzie miał prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części.
§6 – FUNDUSZ PROMOCJI PRODUKTÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH
W przypadku zakupów zbóż lub roślin oleistych, o których mowa w ustawie o funduszach promocji
produktów rolno spożywczych, Kupujący dokona potrącenia odpowiednio 0.1% lub 0.2% wartości
netto każdej wystawionej przez Sprzedającego faktury VAT, stosownie do przepisów
przedmiotowej ustawy.
§7 – PRAWO I SĄD WŁAŚCIWY
Niniejsze OWZ wraz z Umową podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane.
Wszelkie spory pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym, wynikłe z Umowy i OWZ będą
rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Konspol Holding
Sp. z o.o. w Słupcy.
§8 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie wykonała swoich obowiązków albo
wykonała je nienależycie wskutek nieznanego i nagłego zdarzenia zewnętrznego mającego
charakter nadzwyczajny i któremu pomimo wysiłku Stron nie można zapobiec, ani nie można było
go przewidzieć, a które faktycznie bezpośrednio uniemożliwia realizację przedmiotu Umowy, do
których Strony zaliczają zdarzenia uznane za klęskę żywiołową w rozumieniu ustawy z dnia 18
kwietnia 2002 r. o klęsce żywiołowej, które z uwagi na swój charakter wykluczają możliwość
przeciwstawienia się im. Nie zwalnia to jednak z odpowiedzialności za niewykonanie obowiązków
w takim zakresie, w jakim jest to możliwe pomimo zaistnienia siły wyższej.
8.2. Bez wcześniejszej pisemnej zgody Kupującego, Sprzedający nie będzie uprawniony do
dokonania cesji swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Wszelkie cesje lub
przeniesienie praw i obowiązków sprzeczne z powyższymi postanowieniami są nieważne i
stanowią naruszenie postanowień niniejszej Umowy. W przypadku wyrażenia zgody przez
Kupującego na dokonanie cesji, Sprzedający obowiązany jest do uwzględnienia w treści każdej
faktury VAT informacji o dokonanej cesji, jak również wyszczególnić numer konta bankowego
cesjonariusza.
8.3. Sprzedający zobowiązuje się do przestrzegania Kodeksu postępowania Cargill, który znajduje
się na stronie www.cargill.com/supplier-code
8.4. Klauzula informacyjna, zasady dotyczące poufności i przetwarzania danych osobowych przez
Kupującego dostępne są na stronie: http://www.konspol.com.pl/phavi/at/upl/2020/1006/1059rodo-konspol-holding.pdf
8.5. Osoby podpisujące umowę oświadczają, że są umocowane do podpisywania i składania
oświadczeń woli w imieniu Strony, którą reprezentują ze skutkiem prawnym dla Strony, a
umocowanie to nie wygasło w dniu podpisania Umowy.
8.6. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane jedynie na piśmie lub, w
formie dokumentowej o ile obie strony w sposób wyraźny i jednoznaczny zgodzą się na taką
zmianę. Natomiast wszelkie oświadczenia wiedzy, informacje i wezwania do spełnienia
świadczenia mogą być także wysyłane przez Strony faxem lub mailem i wywołują względem
drugiej Strony wszelkie skutki w nich przewidziane od chwili przesłania do adresata dokumentu
lub wiadomości mailowej na następujące numery fax lub adresy e-mail:
- do Kupującego: fax nr: (4863) 274 21 04 , e-mail: sekretariat_gierlatowo@cargill.com
- do Sprzedającego: podane przez Sprzedającego w Umowie.
8.7. Niniejsze Warunki obowiązują do czasu ich uchylenia lub zmiany przez Kupującego, o czym
Sprzedający zostanie poinformowany przez Kupującego w sposób wskazany w punkcie powyżej.
Taka zmiana lub uchylenie niniejszych Warunków będzie skuteczna w odniesieniu do
Sprzedającego i Umów jakie zawrze on z Kupującym dopiero po otrzymaniu stosownej informacji
o zmianie lub uchyleniu Warunków od Kupującego.
8.8. W razie niezgodności pomiędzy zapisami Umowy a niniejszymi Ogólnymi Warunkami
Zakupów, stosuje się zapisy Umowy.
8.9 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych OWZ naruszałoby bezwzględnie obowiązujące
przepisy powszechnie obowiązującego prawa, postanowienie takie nie wiąże Stron. OWZ
pozostają jednak wiążące w pozostałym zakresie.
§9 – OŚWIADCZENIE KUPUJĄCEGO
W wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych
ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1649, Konspol Holding sp.
z o.o.. oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca
2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U z
2019 r., poz. 118, tj. z późn. zm.).

