
Ogólne Warunki Dostaw Verpa Folie-Wrocław Sp. z o.o.
Ogólne Warunki Dostaw (dalej OWD) stanowią wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego.
OWD stanowią integralną część każdej umowy dostawy, której stroną jest Verpa Folie-Wrocław Sp. z o.o.
Stosowanie ogólnych warunków lub innego wzorca umowy Zamawiającego jest wyłączone. Odstępstwo od 
powyższych reguł może nastąpić jedynie w drodze odrębnego porozumienia z Zamawiającym zawartego  
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Złożenie przez Zamawiającego zamówienia jest równoznaczne z akceptacją OWD i rezygnacją ze stosowania 
odmiennych od OWD warunków handlowych.

Ilekroć w poniższych postanowieniach mowa jest o:
• Dostawcy – jest nim Verpa Folie – Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach
• Zamawiającym – jest nim każdy podmiot zamawiający towar u Dostawcy
• Towarze – należy przez to rozumieć folię PE produkowaną przez Dostawcę 
•  Umowie – należy przez to rozumieć postanowienia pisemnej oferty łącznie z „Ogólnymi Warunkami Dostaw” 

jak i również ewentualne inne pisemne porozumienia wraz z OWD
•  Ofercie – należy przez to rozumieć skierowaną do Zamawiającego ofertę zawierającą istotne postanowienia 

umowy dostawy Towaru
•  Zamówieniu – należy przez to rozumieć skierowane do Dostawcy Zamówienie, które jest równoznaczne 

z zaakceptowaniem Oferty
• Magazynie – jest to magazyn Dostawcy położony w Krępicach przy ul. Wrocławskiej nr 66

§ 1 Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest dostawa folii PE.
§ 2 Oferty i Zamówienia
1. Umowa dostawy zostaje zawarta w momencie potwierdzenia Zamówienia przez Dostawcę. 
2. Przyjęcie przez Zamawiającego oferty z zastrzeżeniem zmian jest wyłączone.
3. Oferty i Zamówienia mogą być wysyłane w formie elektronicznej lub za pośrednictwem faksu.

§ 3 Wzory
Wzory, próbki, jak również dane wartości i analizy należy traktować jako materiały poglądowe.

§ 4 Cena
1. Cena Towaru obejmuje koszty transportu i opakowanie o ile inaczej nie ustalono.
2.  Koszty tulei, kliszy, szkiców oraz wykonanych projektów i rysunków obciążają Zamawiającego, chyba że 

inaczej ustalono na piśmie.
3.  W przypadku złożenia Zamówienia z co najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem ewentualne późniejsze 

podwyżki cen granulatu i innych kosztów składowych uprawniają nas do obciążenia nimi Zamawiającego.

§ 5 Produkcja Towaru
1. Zamówiony i wyprodukowany Towar przechowywany jest w Magazynie.
2.  Miejscem spełnienia świadczenia Dostawcy jest Magazyn a chwilą spełnienia moment wydania Towaru 

z Magazynu.

§ 6 Transport Towaru
1. Transport Towaru następuje na koszt Dostawcy.
2.  W przypadku dostawy Towaru przez Dostawcę obowiązek rozładunku Towaru obciąża Zamawiającego, 

który jest zobowiązany zapewnić nieodpłatnie wszelkie niezbędne siły i środki do rozładunku.
3.  W razie zaistnienia konieczności dostarczenia Towaru w krótszym terminie wszelkie dodatkowe koszty 

przesyłki ekspresowej obciążają Zamawiającego. 

§ 7 Dostawy
1.  Okres dostawy jest liczony od dnia potwierdzenia Zamówienia przez Dostawcę – pod warunkiem przedło-

żenia przez Zamawiającego wszystkich niezbędnych dokumentów, zezwoleń, zatwierdzeń etc. jak również 
w wypadku zapłaty przez Zamawiającego kaucji i/lub zaliczki – o ile strony uzgodniły ich zapłatę – do 
momentu wysłania z zakładu. Jako dowód służy zawiadomienie o wysyłce Dostawcy. 

2.  Dotrzymanie terminu dostawy z naszej strony jest uzależnione od terminowego oraz prawidłowego 
zaopatrzenia, jak również od faktu, że nasza produkcja nie będzie utrudniona przez „siłę wyższą” (przed-
sięwzięcia urzędowe, zarekwirowanie, niezawinione techniczne przeszkody, niedobór surowców, strajki, 
wstrzymanie produkcji surowca i inne). W takim przypadku niezwłocznie poinformujemy Zamawiającego 
o tym, kiedy będzie można spodziewać się dostawy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi w ciągu 8 dni żadnego 
sprzeciwu odnośnie nowego terminu, wówczas ów termin uznaje się za obowiązujący. Gdyby jednak czas 
dostawy wydłużał się nieproporcjonalnie, mamy prawo, po wcześniejszym zawiadomieniu, do odstąpienia 
od umowy. Odstąpienie to nie stanowi naruszenia obowiązków przez Dostawcę.

3. Na życzenie Zamawiającego możliwa jest preawizacja dostaw. 
4.  Spełnienie wszelkich specjalnych wymogów Zamawiającego takich jak np. określone godziny dostawy 

uzależnione jest od możliwości firm spedycyjnych.
5.  Dostawy częściowe są dopuszczalne i obowiązują w szczególności w przypadkach złożenia reklamacji 

jako transakcje samodzielne.
6.  Dostawy próbne wysyłane na wniosek Zamawiającego należy sprawdzić w terminie 10 dni i w przypadku 

niespełnienia oczekiwań odesłać bezpłatnie oraz na ryzyko Zamawiającego w powyższym terminie. Prze-
syłki próbne są wyraźnie określone przez Dostawcę jako takowe. W przypadku bezskutecznego upływu 
powyższego terminu dostawa próbna zostaje uznana za Towar przyjęty bez zastrzeżeń a Zamawiającemu 
zostaje wystawiona faktura uwzględniająca standardową cenę zakupu.

§ 8 Rodzaj przesyłki i opakowanie
1. Od momentu wysłania Towaru ryzyko jego uszkodzenia lub przypadkowej utraty obciąża Zamawiającego. 
2.  Na życzenie Zamawiającego zgłoszone najpóźniej łącznie z Zamówieniem i na jego koszt Towar może 

zostać ubezpieczony na czas transportu. 
3.  Towar pakowany jest w sposób zwyczajowo przyjęty w handlu według norm obowiązujących u Dostawcy 

i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
4.  W wypadku jednak, gdy Towar jest pakowany na specjalne życzenie Klienta (np. zwiększenie obciążenia 

palet, zmiana sposobu pakowania, specjalne ułożenie, etc.) wówczas Dostawca nie ponosi odpowiedzial-
ności z tego tytułu a koszty własne za opakowanie zostają doliczone do rachunku Zamawiającego, chyba 
że podjęto w tym zakresie inne pisemne ustalenia. 

§ 9 Palety
1.  Dostawca prowadzi dla każdego Zamawiającego dokumentację dotyczącą palet podlegających zwrotowi 

i ewentualnych tulei stalowych i przekładek drewnianych będących własnością Dostawcy, które nie 
przechodzą na Zamawiającego, a które wydane zostały Zamawiającemu. Dokumentacja ta zawiera 
informacje dotyczące stanu palet, tulei stalowych i przekładek oraz ewentualnych zmian w tym zakresie. 

2. Na prośbę Zamawiającego Dostawca wyda aktualny odpis z tej dokumentacji.
3. Dokumentacja prowadzona jest na podstawie rejestrów wysyłki.
4.  Zwrot palet a także zwrot tulei stalowych w wypadku, gdy stosownie do treści § 4 ust. 2 strony ustalą, że 

nie są objęte ceną i podlegają zwrotowi a nadto zwrot przekładek drewnianych, musi zostać każdorazowo 
pokwitowany przez Dostawcę, przy czym przy każdej dostawie paletyzowanego Towaru Zamawiający 
zobowiązany jest oddać dokładnie taką samą ilość równowartościowych palet, tulei stalowych oraz 
przekładek drewnianych, jaką wcześniej odebrał.

5.  Zamawiający zostanie obciążony wartością nie oddanych lub uszkodzonych palet, tulei stalowych oraz 
przekładek drewnianych.

§ 10 Przesyłki zwrotne
Przesyłki zwrotne, nie poprzedzone wcześniejszymi ustaleniami z nami, nie będą przez nas przyjmowane. 
Związane ze zwrotem ryzyko, odpowiedzialność oraz koszty ponosi wyłącznie Zamawiający. 

§ 11 Wystawianie rachunków, terminy i sposób płatności
1.  Do ustalonej ceny należy doliczyć podatek VAT, w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia faktury, 

który zostanie ujęty w rachunku. Przy zmianie podstawy kalkulacji musi zostać uzgodniona korekta ceny.
2.  O ile pisemnie nie ustalono inaczej, kwota ujęta w rachunku płatna jest w ciągu 14 dni od dnia wysta-

wienia rachunku. 
3. Samowolne potrącenia skonto nie są uznawane. 
4. Zapłata może zostać uregulowana tylko gotówką lub przelewem bankowym.
5. Przez zapłatę należy rozumieć:

• potwierdzenie przez Bank Dostawcy wpływu środków pieniężnych na jego rachunek
• wydanie przez Dostawcę dokumentu kasowego (KP) potwierdzającego zapłatę gotówką

§ 12 Opóźnienia płatności 
1.  Za każdy dzień opóźnienia zostaną Zamawiającemu naliczone odsetki ustawowe za opóźnienie w trans-

akcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3) Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty 
w transakcjach handlowych.
Dalsze uprawnienia Dostawcy pozostają nienaruszone.

2.  Dostawca może wstrzymać się z wykonaniem wszystkich umów zawartych z Zamawiającym, do momentu 
zapłaty przez Zamawiającego zaległych płatności.

3.  Dostawca ma prawo, w przypadku zalegania przez Zamawiającego z jakąkolwiek płatnością lub przy 
każdej oznace zagrożenia płatności, zastrzegając sobie prawo do dalszych ewentualnych roszczeń 
związanych z wykonywaniem umowy, żądać według uznania przedpłaty lub płatności całej ceny jeszcze 
przed rozpoczęciem produkcji.
Dostawca może alternatywnie zażądać od Zamawiającego wystarczających i możliwych do przyjęcia przez 
siebie zabezpieczeń, które należy złożyć w terminie wyznaczonym przez Dostawcę. 

W szczególności Dostawca ma prawo żądać od Zamawiającego złożenia kaucji gwarancyjnej w postaci 
kwoty równej cenie, na wyodrębniony rachunek bankowy Dostawcy nr 03 1240 6814 1111 0000 4939 0166, 
celem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązania do zapłaty ceny. W przypadku opóźnienia się 
przez Zamawiającego z dokonaniem zapłaty, Dostawca ma prawo zaspokoić się z kaucji gwarancyjnej. 
Dostawca zatrzyma również wówczas narosłe od chwili złożenia kaucji na rachunku bankowym odsetki 
jako odsetki za opóźnienie w płatności. W przypadku dokonania zapłaty w terminie kaucja podlegać będzie 
zwrotowi wraz z oprocentowaniem.

4.  W przypadku niezapłacenia zaległego rachunku w ciągu 10 dni od otrzymania wezwania do natychmiasto-
wej zapłaty, Dostawca ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, co nie wyklucza 
uprawnienia wynikającego z ust.1. § 11

§ 13 Prawo odmowy spełnienia świadczenia i ustąpienie
1.  W przypadku pogorszenia stosunków majątkowych Zamawiającego po zawarciu umowy (zmiany zdolności 

płatniczej lub wyroku kredytowego itp.) lub otrzymania w terminie informacji o tym, jesteśmy uprawnieni 
do wstrzymania naszych świadczeń i żądania postawienia zabezpieczeń do dyspozycji lub udzielenia 
świadczenia „z ręki do ręki”.

2.  W razie odmowy Zamawiającego jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmia-
stowym z przyczyn leżącej po stronie Zamawiającego.

§ 14 Zastrzeżenie prawa własności
1. Dostarczony Towar pozostaje własnością Dostawcy aż do momentu zapłaty ceny w sposób ustalony w § 11.
2.  Zastrzeżenie prawa własności na rzecz Dostawcy nie wyklucza praw Zamawiającego do stosowania, 

przerabiania i zbywania dostarczonego Towaru w ramach swoich czynności handlowych. Zamawiający 
nie może jednak Towaru używać jako jakiegokolwiek zabezpieczenia lub oddawać w zastaw.

3.  Prawo własności Dostawcy nie wygasa, jeśli dostarczony Towar używany będzie jako opakowanie lub 
zostanie jako materiał opakowaniowy przerobiony. 
Dostawca pozostanie właścicielem lub współwłaścicielem nowego towaru w takim stosunku w jakim pozostaje 
wartość rachunkowa dostarczonego przez niego towaru lub przerobionego opakowania. 

4.  W związku z zastrzeżeniem własności, w przypadku nieuiszczenia ceny przez Zamawiającego dokona on 
przelewu na Dostawcę wszelkich wierzytelności, jakie przysługiwać mu będą od osób trzecich w związku 
z dalszą sprzedażą folii (niezależnie od tego, czy zostaną sprzedane, przetworzone, czy też jako folia 
innego rodzaju), do wysokości stanu zadłużenia.

5.  Jeśli jednak wartość przyszłego zabezpieczenia przewyższa o 10 % wartość zabezpieczonych wierzy-
telności Dostawcy, może on według własnego uznania na wyraźne życzenie Zamawiającego zwolnić go 
z obowiązków opisanych w pkt. 4. 

§ 15 Prawa ochronne dotyczące wykonywania form
Dostawca nie jest zobowiązany do kontroli przysyłanych rysunków, szkiców, modeli oraz form pod względem 
naruszenia praw ochronnych działalności gospodarczej osób trzecich. 
W związku z tym, za naruszenia patentu, praw autorskich lub wzorów użytkowych odpowiedzialny jest 
wyłącznie Zamawiający. Na pierwsze żądanie Dostawcy Zamawiający zwolni go ze wszelkiej odpowie-
dzialności z tego tytułu.

§ 16 Reklamacje 
1.  Wady ilościowe oraz widoczne wady jakościowe dostrzeżone przez Zamawiającego podczas odbioru danej 

dostawy powinny być zarejestrowane przez Zamawiającego w liście przewozowym ewentualnie innym 
dokumencie, potwierdzającym dostawę, oraz opisane w protokole podpisanym przez przedstawiciela 
Zamawiającego pod rygorem utraty roszczeń z tytułu wystąpienia takich wad. Zamawiający dołoży starań, 
aby uzyskać na dokumentach wskazanych w zdaniu poprzedzającym podpis kierowcy, który dostarczył 
poszczególną dostawę Towaru; w przypadku odmowy w/w kierowcy w w/w zakresie, Zamawiający spo-
rządzi odpowiednią notatkę stwierdzającą ten fakt i możliwie niezwłocznie dostarczy jej kopię Dostawcy.

2.  Reklamacje dostarczonego towaru (ilościowe oraz widoczne wady jakościowe) należy zgłosić niezwłocznie, 
a najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia odbioru towaru. 

3.  W przypadku ukrytych wad jakościowych należy zgłosić je Dostawcy niezwłocznie po ich wykryciu, nie 
później jednak niż po upływie 2 miesięcy po odbiorze towaru, chyba że strony na piśmie uzgodnią inaczej. 

4.  Reklamacja powinna zostać złożona na piśmie pod rygorem nieważności.
5.  W zamian za towar uznany za wadliwy Dostawca dostarczy towar wolny od wad.

Dopiero w przypadku niedokonania dostawy zastępczej w terminie 14 dni, Zamawiający ma prawo żądać 
stosownego obniżenia ceny. 

§ 17 Odstępstwa
1. Zastrzega się przyjęte w handlu odstępstwa od wzorów, kolorów, stanu, ciężaru itp.
2. Przy spełnianiu specjalnych życzeń odnośnie tonu kolorów reklamacje nie zostaną uwzględnione. 
3.  Przy wszystkich zleceniach zastrzegamy sobie zwiększenie lub zmniejszenie dostawy o 15% wysokości 

ilości zamówionej. 
4. W rachunku zostanie uwzględniona ilość rzeczywista wydanego Towaru. 

§ 18 Szczególne zastrzeżenia
1.  Zastrzega się różnice odnośnie farbowania materiału surowego, przyjęte w handlu odstępstwa od wzorów, 

jak również różnice między odbitką próbną a drukiem nakładu uwarunkowane techniką drukowania.
2.  Odnośnie wytrzymałości folii dostarczamy towar w ramach przyjętego w handlu zakresu tolerancji, przy 

czym przy ustaleniu wytrzymałości folii obowiązuje waga paska pomiarowego folii. 
Odstępstwa w wielkości +/- 5 % w formacie również nie są postawą reklamacji.

3.  Za błędy w druku, które Zamawiający przeoczył w zaakceptowanej przez siebie odbitce próbnej odpo-
wiedzialność ponosi Zamawiający. 
Życzenia wyrażone w formie telefonicznej wymagają pisemnego potwierdzenia.

4.  Przy wszelkich pracach drukarskich zastrzega się odstępstwa w kolorach w dopuszczalnych ramach. 
Nie gwarantujemy również trwałości drukowanych kolorów. Nieznaczne odchylenia stanu druku, jak również 
brak ok. 3 % przy nadrukowanych torbach są przyjęte przez handel i nie tworzą podstawy do reklamacji.

5.  Nadruk symbolu Recykling, względnie tzw. Grüner Punkt jest zwykłym oznaczeniem folii, które może się 
od siebie różnić w zależności od partii Towaru.
Reklamacja odnośnie jakości oraz stanu druku na tej podstawie nie może mieć miejsca.

6.  Szkice, klisze, wykonane przez nas projekty, rysunki i tym podobne materiały pozostają naszą własnością 
nawet wówczas, gdy koszty produkcji będą doliczone do rachunku Zamawiającego.

7.  Na inne porozumienia Zamawiający może się powoływać tylko wtedy, gdy zostaną przedłożone pisemnie.
8.  Dostawca i Zamawiający wyraźnie wykluczają odpowiedzialność Dostawcy za wady w odniesieniu do 

światłotrwałości dostarczanych towarów (blaknięcie lub zmiana kolorów np. w efekcie ekspozycji na 
słońce jest zjawiskiem naturalnym). Dotyczy to również produktów dostawcy, w przypadku których farby 
określane są jako światłotrwałe i/lub wodoodporne.

9.  Wyraźnie wyłącza się rękojmię w przypadku migracji plastyfikatorów, barwników rozpuszczalnych  
w parafinie, środków antystatycznych lub spoiw bądź podobnych przykładów migracji w dostarczanych 
towarach Dostawcy. Zamawiający i Dostawca również wyraźnie wykluczają gwarancję w przypadku 
skutków wynikających z powyższych przykładów.

10.  Ponadto rękojmia jest również wyłączona w przypadku ewentualnych reakcji chemicznych dostarczanych 
towarów Dostawcy z innymi materiałami, bez względu na to, czy są one pakowane w dostarczane towary, 
czy też znajdują się w bezpośrednim otoczeniu dostarczanych towarów.

§ 20 Siła wyższa
1.  W przypadku siły wyższej lub innych nieprzewidzialnych, nadzwyczajnych i niezawinionych okoliczności 

np. problemy z materiałem, techniczne przeszkody, wstrzymanie produkcji surowca , strajk, lokaut, brak 
środków transportu, urzędowe ingerencje, problemy w dostarczaniu energii, znaczne zmiany w stosunkach 
wartości, itd. nawet w przypadkach, gdy mają miejsce u pierwszych dostawców dostawa przedłuża się 
o czas trwania przeszkody, jeśli Dostawca ma trudności z wypełnieniem swoich zobowiązań na czas.

2.  Jeśli dostawa nie może zostać wykonana z powodu w/w okoliczności, Dostawca zostaje zwolniony  
z obowiązku dostawy.

3.  O ile zwłoka w dostawie trwa dłużej niż 2 miesiące, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy. 
Jeśli czas dostawy przedłuża się lub w przypadku, gdy Dostawca zostaje zwolniony z obowiązku dostawy, 
Zamawiający nie może żądać odszkodowania z tego tytułu.

4.  Dostawca może powoływać się na w/w okoliczności tylko wtedy, jeśli Zamawiający zostanie o tym 
niezwłocznie poinformowany. 

§ 21 Postanowienia końcowe
1. We wszelkich sporach wynikłych na tle realizacji Umowy właściwy jest sąd miejsca siedziby Dostawcy. 
2. Miejscem dokonywania płatności przysługujących Dostawcy jest Wrocław.
3. W sprawach nieuregulowanych odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego. 
4.  Strony oświadczają, iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy z mocy prawa 

lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, 
zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy zachowują 
pełną moc i skuteczność.

5. Odpowiedzialność odszkodowawcza Dostawcy ograniczona jest wartością Zamówienia.

§ 22 Kodeks etyczny Verpa Folie
1.  Firma Verpa Folie w swojej działalności traktuje wymagania etyczne jako priorytetowe i działa zgodnie  

z zasadami przyjętymi w Kodeksie Etycznym Verpa Folie i Polityce biznesowej Verpa Folie.
2.  Zamawiający jest zobowiązany zachować poufność i zapewnić zachowanie poufności wszelkich informacji 

ujawnionych a także uzyskanych w wyniku stosunku z Dostawcą. Zamawiający nie ma prawa wykorzy-
stywać ani ujawniać takich informacji bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy, wyrażonej na piśmie do 
żadnych innych celów aniżeli cel niniejszej umowy.
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