
  

 

 

     

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY 
EMPAC Polska Sp. z o.o. 

§ 1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 
1. Użyte w niniejszym dokumencie określenia posiadają następujące znaczenie: 

a) EMPAC - EMPAC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zdunach, 
b) Umowa - umowa sprzedaży albo dostawy, na podstawie której EMPAC zobowiązuje się do 

sprzedaży albo dostawy opakowań zgodnie z treścią tej umowy oraz Ogólnymi Warunkami 
Sprzedaży i Dostawy firmy EMPAC., a Zamawiający deklaruje zakup i odbiór wymienionych 
towarów, zgodnie z treścią tej umowy oraz Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostawy firmy 
EMPAC,  

c) OWSiD – niniejszy dokument, tj. Ogólne warunki sprzedaży i dostawy EMPAC, 
d) Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości 

prawnej, która podpisała lub zamierza zawrzeć umowę z EMPAC, 
   
2. Poniższe postanowienia OWSiD, są integralną częścią składową wszystkich ofert składanych 

przez EMPAC oraz Umów zawartych przez EMPAC, niezależnie od ich formy. 
3. OWSiD, zgodnie z postanowieniami ust. 2, obowiązują również w przypadku przyszłych 

stosunków handlowych pomiędzy Zamawiającym, a EMPAC, niezależnie czy przy zawarciu 
Umowy zostało to wyraźnie podkreślone.  

4. Zamówienie składane przez Zamawiającego będzie wskazywać numer oferty, datę oferty, 
ustaloną cenę, opis towaru, jego ilość, planowany termin dostawy, sposób dostawy, dane 
techniczne oraz inne istotne wymagania dotyczące realizacji zlecenia. 

5. Umowa zawarta jest wtedy, gdy zamówienie składane przez Zamawiającego zostanie 
potwierdzone przez EMPAC pisemnie. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z warunkami 
określonymi w potwierdzeniu zamówienia.  

6. W dniu zawarcia Umowy lub przed jej zawarciem, Zamawiający przekaże do EMPAC nazwę 
podmiotu, adres siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). 

7. Zamawiający, pisemnie zawiadamia EMPAC o akceptacji specyfikacji pojemnika i wyraża 
zgodę na jego produkcję. 

8. Akceptując ofertę oraz wzór opakowania Zamawiający potwierdza wykonanie weryfikacji czy 
opakowanie nadaje się do zamierzonego celu użytkowania w zakresie możliwych interakcji 
chemicznych pakowanego produktu z materiałem opakowaniowym lub jego komponentami. 

9. Odpowiedzialność za weryfikację opisaną w punkcie powyżej oraz ewentualne konsekwencje 
związane z brakiem lub niewłaściwą weryfikacją ponosi Zamawiający 

 
§ 2. 

CENY 
 

1. Wszystkie ceny w ofercie wyrażone są w polskich złotych lub w Euro i rozumiane są jako ceny 
netto. Ceny nie uwzględniają ustawowego podatku VAT, opłat celnych, kosztów transportu, 
kosztów ubezpieczeń, chyba że oferta stanowi inaczej. Powyższe opłaty zostaną doliczone do 
faktury dodatkowo. 

2. Zamawiający upoważnia EMPAC do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.   
 

§ 3. 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

 
1. Zamawiający dokona płatności z tytułu dostawy lub sprzedaży w ciągu 30 dni od daty 

wystawienia faktury bez prawa potrąceń, chyba, że strony uzgodniły inaczej na piśmie. W 
przypadku gdy sytuacja ekonomiczna, prawna lub finansowa Zamawiającego po zawarciu 
Umowy lub przyjęciu zamówienia przez EMPAC znacznie się pogorszy lub w przypadku, gdy 
Zamawiający nie dotrzymuje terminów płatności, EMPAC ma prawo do wstrzymania realizacji 
pozostałych dostaw i żądania od Zamawiającego zapłaty z góry za towary lub ustanowienia 
odpowiedniej gwarancji i zabezpieczeń. 

2. W przypadku opóźnienia w płatnościach, EMPAC ma prawo do naliczania odsetek w 
wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie lub odsetek ustawowych za opóźnienie w 
transakcjach handlowych. Jeżeli Zamawiającym jest przedsiębiorca nie wyklucza to 
możliwości dochodzenia przez EMPAC odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w 
Kodeksie Cywilnym. 

3. Zamawiający zrzeka się prawa do zatrzymania rzeczy lub płatności w przypadku, gdy 
przysługuje mu wobec EMPAC jakiekolwiek roszczenie, chyba, że jego roszczenia stwierdzone 
są prawomocnym orzeczeniem sądu.  

4. EMPAC ma prawo zaliczyć wpłaty zadłużenia dokonane przez Zamawiającego na poczet 
najdawniej wymagalnych należności i w następującej kolejności: koszty postępowania, odsetki, 
należność główna.  

5. Przeniesienie przez Zamawiającego na osobę trzecią wierzytelności, przysługującej mu wobec 
EMPAC z tytułu sprzedaży lub dostawy towarów, może nastąpić jedynie po udzieleniu przez 
EMPAC pisemnej zgody na dokonanie tej czynności. 

 
§ 4. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy albo realizacji danego zamówienia pod warunkiem 
zapłaty poniesionych przez EMPAC kosztów na ich realizację. Do kosztów tych zaliczone 
zostaną koszty zamówionych materiałów, koszty robocizny i inne. 

2. Zamawiający zapłaci powyższe koszty w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury lub noty 
obciążeniowej od EMPAC. 

 
§ 5.  

REALIZACJA ZAMÓWIENIA TERMIN DOSTAWY 
 

1. W razie, gdy uprzednio strony nie ustaliły terminu dostawy, Zamawiający zobowiązany jest do 
określenia terminu oraz miejsca dostawy w terminie 2 dni od daty otrzymania od EMPAC 
zawiadomienia o gotowości realizacji dostawy. W przypadku, gdy Zamawiający nie wskaże 
terminu dostawy towaru przez okres 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, EMPAC wystawi 
fakturę i dostarczy towar do najbliższego magazynu lub siedziby Zamawiającego. Zamawiający 
pokryje koszty transportu, nieskutecznych dostaw, ubezpieczenia i innych opłat związanych z 
przechowaniem nieodebranego towaru. W przypadku, gdy termin dostawy, określony przez 
EMPAC nie zostanie dotrzymany z przyczyn nie leżących po stronie EMPAC lub jej 
poddostawców, w szczególności w razie zaistnienia tzw. „siły wyższej”, EMPAC wyznaczy nowy 
termin dostawy, nie wcześniej jednak niż po ustąpieniu powyższych przyczyn jego 
niedotrzymania. Zamawiającemu w takich przypadkach nie przysługuje prawo do wystąpienia 
wobec EMPAC z roszczeniem odszkodowawczym. W przypadku niemożności wykonania 
zobowiązania w wyniku działania siły wyższej przez okres 2 miesięcy, każda ze stron może 
odstąpić od realizacji zamówienia. 

2. EMPAC nie jest zobowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub należytego 
wykonania zobowiązania, które były następstwem okoliczności, za które EMPAC nie ponosi 
odpowiedzialności, a w szczególności: opóźnienia w dostawach materiałów do wytworzenia 
towarów. 

3. W przypadku gdy opóźnienie w dostawie powstało z winy EMPAC, Zamawiającemu przysługuje 
prawo do potrącenia 1% wartości dostawy netto lub dostawy cząstkowej, której dotyczy 
zamówienie, za każdy zakończony tydzień opóźnienia, nie przekraczającego jednak łącznie 5% 
wartości netto transakcji. 

 
 
 
 

§ 6.  
TRANSPORT, PRZEJŚCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 
1. Ekspedycja towaru następuje w zasadzie z zakładu EMPAC w Zdunach, woj. pomorskie. Koszty 

wysyłki, o ile nie zostało uzgodnione inaczej pokryje Zamawiający.  
2. Kurier organizowany jest na zlecenie Zamawiającego. 
3. Wszelka odpowiedzialność z tytułu ubytku, uszkodzenia lub utraty towaru przechodzi na 

Zamawiającego w momencie wydania przez EMPAC towaru przewoźnikowi. 
4. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego wydanie towaru przewoźnikowi jest 

realizowane z opóźnieniem, powyższa odpowiedzialność przechodzi na Zamawiającego z 
dniem, gdy został on powiadomiony o gotowości wysyłki lub wydania towaru.   

5. Towar będzie opakowany na palecie i oznakowany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 
lub w razie braku wymagań w sposób zwyczajowo przyjęty, a opakowanie i oznakowanie towaru 
będzie wykonane zgodnie ze standardem EMPAC. 

 
§ 7.  

KONTROLA TOWARU ORAZ ŚWIADCZENIA GWARANCYJNE 
 

1. EMPAC nie odpowiada z tytułu rękojmi za wady towaru z wyjątkiem sytuacji, w której 
Zamawiający jest konsumentem.  

2. Zamawiający ma obowiązek dokładnego sprawdzenia dostarczonego towaru pod kątem stanu 
ilościowego i jakościowego. Wszystkie zauważalne wady wykryte w ramach tej kontroli, zostaną 
niezwłocznie zgłoszone do EMPAC na piśmie, najpóźniej w ciągu 7 dni od przybycia towarów. 
Wady, których nie można natychmiast wykryć, należy niezwłocznie zgłaszać na piśmie, 
najpóźniej 3 dni po ich wykryciu. Wszelkie roszczenia umowne wobec EMPAC ulegają 
przedawnieniu rok po dostarczeniu towaru, o ile nie zawarto innych ustaleń. 

3. EMPAC udziela gwarancji jakościowej na wyprodukowane opakowania zgodnie z załączoną do 
umowy specyfikacją oraz z warunkami zawartymi w instrukcji prawidłowego użytkowania danego 
opakowania, dostępnej na stronie www.empac.pl. 

4. EMPAC nie odpowiada w ramach udzielonej gwarancji za skutki niewłaściwego doboru rodzaju 
opakowania (składników chemicznych z których to opakowanie jest wytworzone) do określonego 
rodzaju produktu, pakowanego w to opakowanie.  

5. EMPAC nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym zastosowaniem 
lub przechowywaniem opakowań przez Zamawiającego oraz błędy wykonawcze i projektowe 
osób trzecich. W szczególności reklamacja nie przysługuje, gdy: 
 a) Zamawiający lub osoba trzecia użyli opakowań niezgodnie z przeznaczeniem; 
 b) Zamawiający lub osoba trzecia na własną rękę dokonali zmian z wyrobach; 
 c) stan wiedzy naukowej i technicznej w czasie rozpowszechniania opakowań nie pozwalał  
     na wykrycie w nich wad. 

6. Momentem przyjęcia reklamacji w ramach gwarancji jest zgłoszenie pisemne wskazujące wady 
opakowań dostarczonych przez EMPAC. 

7. W ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego EMPAC przekaże odpowiedź co 
do jego statusu. 

8. Zwrot reklamowanego towaru odbędzie się po uznaniu reklamacji i po awizowaniu wysyłki 
EMPAC. 

9. Zamawiający dostarczy partię reklamowanego towaru do magazynu EMPAC, wskazując część 
wykorzystanego towaru.  

10. EMPAC dokona wyboru formy realizacji zobowiązań z tytułu gwarancji (naprawa wadliwego 
towaru lub wymiana na towar wolny od wad). W takim przypadku EMPAC poniesie koszty 
materiału, robocizny i transportu. Koszty powstałe na skutek zgłoszenia nieuzasadnionych 
reklamacji zostaną poniesione przez Zamawiającego.  

11. EMPAC nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. 
12. W przypadku nieudanych prób naprawy lub wymiany towaru na wolny od wad Zamawiający ma 

prawo do obniżenia jego ceny lub odstąpienia od umowy. Jeżeli umowa przewiduje mnogość 
dostaw, względnie ich różnorodność, żądanie odstąpienia od Umowy będzie odnosić się do partii 
wadliwych.  Zamawiający zrzeka się innych roszczeń z tego tytułu.  

13. Wady towaru uprawniają Zamawiającego do wstrzymania płatności wtedy, gdy są one 
potwierdzone przez EMPAC i jeżeli wstrzymanie płatności pozostaje w proporcjonalnym 
stosunku do wartości wad. 

14. Zastosowanie dostarczonych towarów leży w sferze odpowiedzialności Zamawiającego. 
EMPAC nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem dostarczonych 
towarów. Zamawiający zwalnia EMPAC od wszelkich ewentualnych roszczeń, jakie mogą 
skierować do EMPAC osoby trzecie. 

§ 8.  
ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI 

 
1. Dostarczony towar pozostaje własnością EMPAC aż do momentu całkowitego uregulowania 

wzajemnych należności pomiędzy Zamawiającym a EMPAC.  
2. W przypadku gdy dostarczony towar jest przedmiotem zastawu lub podlega zajęciu w ramach 

postępowania egzekucyjnego, Zamawiający niezwłoczne poinformuje o tym EMPAC. 
3. Przy dalszej odsprzedaży towaru, Zamawiający zabezpieczy w pierwszej kolejności prawa 

EMPAC do dostarczonego towaru będącego przedmiotem zastrzeżenia prawa własności. 
4. Zamawiający niniejszym przekazuje na rzecz EMPAC prawa do swego towaru do wysokości 

wartości towaru zastrzeżonego na rzecz EMPAC, a EMPAC przyjmuje tę cesję. 
5. W przypadku dalszej obróbki, przeróbki, zespolenia lub zwiększenia ilości zastrzeżonego 

towaru poprzez połączenie go z innym towarem, nie pochodzącym od firmy EMPAC, 
przysługuje tej ostatniej prawo zastrzeżenia własności nowego wyrobu w proporcji wartości, w 
jakiej jej towar został połączony, zmieszany lub zespolony z nowym towarem.  

 
§ 9. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
1. Odpowiedzialność za powstanie szkód pośrednich, utraconych zysków wynikających z 

naruszenia obowiązków jest wykluczona. 
2. Ograniczenie odpowiedzialności dotyczy także współpracowników i kooperantów firmy EMPAC.  
3. Naruszenie patentów, wzorów zastrzeżeń oraz innych praw osób trzecich, spowodowanych 

przez Zamawiającego poprzez dokonanie zamówienia towaru leży poza odpowiedzialnością 
EMPAC. 

§ 10.  
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

 
1. Zamawiający i EMPAC zachowają w tajemnicy warunki zawartych Umów, chyba że ujawnienie 

tych informacji będzie wymagane na podstawie przepisów lub na żądanie właściwych władz 
oraz z zastrzeżeniem możliwości ujawnienia tych informacji pracownikom, doradcom 
podatkowym i prawnym oraz podmiotom finansującym i potencjalnym inwestorom. 

2. Jeżeli któreś z postanowień OWSiD lub zawartej między Zamawiającym, a EMPAC Umowy 
byłoby nieważne ze względu na jego sprzeczność z bezwzględnie obowiązującym przepisem 
Ustawy, to pozostałe ich postanowienia pozostaną nienaruszone. W takim przypadku strony 
wspólnie podejmą starania zmierzające do tego, aby uzgodnić postanowienie zastępcze, 
którego cel gospodarczy będzie równoważny lub zbliżony do celu postanowienia nieważnego.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWSiD zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. Miejscem wykonania umowy jest siedziba EMPAC w Zdunach, a właściwym sądem 
we wszystkich kwestiach spornych jest wyłącznie sąd właściwy dla siedziby EMPAC. Stosunek 
prawny zaistniały pomiędzy Zamawiającym a EMPAC podlega prawu polskiemu. 

 
 

Dziękujemy za uznanie powyższych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw  


