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OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW SUROWCÓW 
spółek z Grupy PCC: PCC Rokita S.A., PCC Exol S.A., PCC PU Sp. z o.o., PCC Prodex Sp. z o.o., 

PCC MCAA sp. z o.o., PCC CP Kosmet Sp. z o.o. , PCC Therm Sp. z o.o. 
z dnia 01 lutego 2018 r. 

 
Niniejsze Ogólne warunki mają zastosowanie do wszelkich zakupów i zamówień surowców dokonywanych przez 
następujące spółki z Grupy PCC: PCC Rokita S.A., PCC Exol S.A., PCC PU Sp. z o.o., PCC Prodex Sp. z o.o.,  
PCC MCAA sp. z o.o., PCC CP Kosmet Sp. z o.o. , PCC Therm Sp. z o.o. 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 W odniesieniu do zakupów oraz zamówień surowców (dalej łącznie zwane: zamówieniami) dokonywanych przez 
następujące spółki z Grupy PCC: PCC Rokita S.A. PCC Exol S.A., PCC PU Sp. z o.o., PCC Prodex Sp. z o.o,  
PCC MCAA Sp. z o.o., PCC CP Kosmet Sp. z o.o. , PCC Therm Sp. z o.o. zwane dalej oddzielnie lub łącznie 
Kupującym, obowiązują wyłącznie niniejsze Ogólne Warunki Zakupu surowców (zwane dalej OWZ), dostępne 
na stronie internetowej pod adresem: http://files.pcc.pl/pl/OWZS. 

 Postanowienia odmienne od niniejszych OWZ lub uregulowań ustawowych, w szczególności zawarte w 
warunkach sprzedaży sprzedającego zwanego dalej Sprzedającym, są dla Kupującego wiążące tylko wtedy, gdy 
zostaną przez niego pisemnie potwierdzone zgodnie z zasadami reprezentacji Kupującego.  

 Wolne od zastrzeżeń zakupy lub zamówienia nie oznaczają ze strony Kupującego uznania odmiennych 
postanowień.  

1.2 Ilekroć w niniejszych warunkach mowa jest o zamówieniach, zakupach lub innych formach nabycia surowców, 
należy przez to rozumieć umowę zawartą na podstawie przepisów obowiązującego prawa, w szczególności 
kodeksu cywilnego. 

1.3 Ilekroć w niniejszych warunkach mowa jest o surowcach, należy przez to rozumieć substancje nabywane w celu 
użycia ich w procesach produkcyjnych Kupującego lub w celach dalszej ich odsprzedaży przez Kupującego.  

 

II. ZAMÓWIENIA 

2.1 Realizując zamówienie lub przyjmując zamówienie do realizacji Sprzedający przyjmuje na siebie w całości 
zobowiązania wynikające z OWZ. Jeśli Sprzedający nie zgadza się z OWZ, wówczas zobowiązany jest do 
niezwłocznego pisemnego powiadomienia o tym fakcie Kupującego przed potwierdzeniem otrzymanego 
zamówienia lub przystąpieniem do jego realizacji. Kupujący może w tym przypadku wycofać zamówienie, a 
Sprzedającemu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Kupującego. 

2.2  Sprzedający jest zobowiązany potwierdzić pisemnie przyjęcie Zamówienia do realizacji w terminie maksymalnie 3 
dni roboczych od dnia jego otrzymania od Kupującego. Brak pisemnego potwierdzenia zamówienia przez 
Sprzedającego w podanym terminie, jak również przystąpienie do realizacji zamówienia, traktowane są przez 
Kupującego jako przyjęcie przez Sprzedającego zamówienia do realizacji na warunkach określonych w 
Zamówieniu i OWZ oraz zawarcie Umowy. 

2.3 Jeżeli termin dostawy surowca (w rozumieniu warunków INCOTERMS) nie został sprecyzowany w zamówieniu, 
Sprzedający zobowiązuje się realizować wysyłkę na żądanie Kupującego. Dostawa surowców przyjmowana jest 
przez Kupującego w godzinach uzgodnionych wcześniej z Kupującym, a w przypadku braku takiego uzgodnienia 
w godzinach wskazanych przez Kupującego. 

2.4  Zamówienie może zostać przyjęte przez Sprzedającego wyłącznie bez zastrzeżeń. Jakiekolwiek warunki, 
postanowienia lub zastrzeżenia zawarte przez Sprzedającego w potwierdzeniu zamówienia lub gdzie indziej, które 
modyfikują lub uzupełniają zamówienie i/lub OWZ są uważane za nieskuteczne i będą uważane za 
niezastrzeżone, chyba że Kupujący wyrazi na to zgodę na piśmie. W razie braku powyższej zgody Kupującego 
umowa będzie uważana za zawartą na warunkach określonych w zamówieniu. 

2.5 Sprzedający nie jest uprawniony do dokonywania zmian w potwierdzonym zamówieniu, chyba że zmiany są 
dokonywane na życzenie Kupującego lub Kupujący wyrazi na to zgodę na piśmie lub zmiana jest dokonywana na 
pisemne życzenie Kupującego. 
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2.6 Sprzedający jest zobowiązany przekazać Kupującemu informację o wszelkich planowanych przerwach w 
produkcji, w tym o przerwach wakacyjnych lub planowanych przestojach z wyprzedzeniem umożliwiającym 
Kupującemu złożenie zamówienia u innego dostawcy bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. 

2.7 Sprzedający ma obowiązek poinformować Kupującego o każdym zamiarze wycofania surowca z produkcji lub 
sprzedaży z odpowiednim wyprzedzeniem, dającym Kupującemu możliwość zapewnienia sobie ciągłości dostaw, 
wliczając w to czas potrzebny na pełne przetestowanie i dopuszczenie niezbędnych zamienników dla 
wycofywanych surowców. W przypadku nie wypełnienia tego obowiązku przez Sprzedającego, Kupujący ma 
prawo żądać naprawienia wynikłej stąd szkody, w szczególności obciążyć Sprzedającego kosztami związanymi z 
przestojem produkcyjnym oraz żądać naprawienia szkody spowodowanej brakiem lub opóźnieniem realizacji 
zobowiązań Kupującego wobec jego klientów, w tym utraconymi korzyściami.  

 

III. DOSTAWA 

3.1 Termin dostawy jest określony w zamówieniu. Termin ten jest ostateczny i wiąże Sprzedającego. Wcześniejsza 
dostawa bądź dostawa częściowa wymagają uprzedniej zgody Kupującego wyrażonej na piśmie. Dla uniknięcia 
ewentualnych wątpliwości przyjmuje się, iż awaryjny rozładunek surowca przez Kupującego, podyktowany 
wymogami zasad bezpieczeństwa, nie jest traktowany jako odbiór przedmiotu zamówienia.  

3.2 W przypadku, gdy Sprzedający stwierdzi niemożliwość wywiązania się w całości lub w części z przyjętych 
zobowiązań wynikających z Zamówienia, w tym nie będzie mógł dotrzymać terminu dostawy, zobowiązany jest 
niezwłocznie powiadomić na piśmie o tym fakcie Kupującego, wraz ze wskazaniem przyczyn niemożliwości 
wywiązania się ze zobowiązań/ opóźnienia oraz przewidywanego czasu trwania opóźnienia. Przerwy w produkcji 
i przestoje, nie zwalniają Kupującego z obowiązku należytego wykonania Zamówienia 

3.3 Warunki INCOTERMS umieszczone na zamówieniu zawsze odnoszą się do INCOTERMS 2010.  
Dostawy następują na zasadach: 
a) w przypadku, gdy organizacja transportu leży w gestii Sprzedającego: na zasadach INCOTERMS z Grupy D, 

b) w przypadku, gdy organizacja transportu leży w gestii Kupującego:  na zasadach INCOTERMS z Grupy F. 

3.4 W przypadku każdej dostawy surowców tytuł prawa własności przechodzi na Kupującego w momencie 

rozładunku surowca w miejscu przeznaczenia na terenie Kupującego lub w innym miejscu wskazanym przez 

Kupującego. 

3.5 Sprzedający zobowiązany jest dołączyć do każdej dostawy komplet dokumentów a w szczególności: 
- certyfikat jakości, 
- dokument potwierdzający dostarczenie surowca (specyfikacja/list przewozowy (CMR)/inny dokument dostawy 
np. WZ). 

3.6 W przypadku importu Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu:  
- oryginalne dokumenty niezbędne do zastosowania preferencyjnych/obniżonych stawek celnych, 
- inne dokumenty, jeżeli są wymagane w związku z importem surowców. 

3.7 Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć surowce w ilości zgodnej z zamówieniem. Dostawy częściowe nie są 
dopuszczane, chyba że zostały tak zamówione lub Kupujący wyraził na nie zgodę na piśmie przed dostawą. 

3.8 Sprzedający zobowiązany jest do umieszczenia na fakturze numeru zamówienia Kupującego wraz z numerem 
pozycji zamówienia. Brak tych danych może być podstawą do odesłania faktury. 

3.9 Dostawa surowców odbywa się do magazynu podanego przy poszczególnych pozycjach objętych zamówieniem.  

3.10 Sprzedający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Kupującego o wszelkich okolicznościach, 
które mogą mieć wpływ na opóźnienie dostawy. 

3.11 Kupujący będzie uprawniony do nabycia przedmiotu zamówienia u osoby trzeciej, bez konieczności uzyskiwania 
osobnej zgody Sprzedającego oraz bez konieczności uzyskiwania odpowiedniego upoważnienia sądowego. 
Ponadto Kupujący będzie uprawniony, wedle własnego wyboru, do: 
a) obciążenia Sprzedającego karą umowną w wysokości 1% wartości brutto danego zamówienia za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, 
b) odstąpienia od umowy w całości lub w części bez wyznaczenia dodatkowego terminu i naliczenia 

Sprzedającemu kary umownej za odstąpienie od umowy w wysokości 30% wartości brutto danego 
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zamówienia. Dodatkowo Sprzedający może zostać zobowiązany do pokrycia szkody przewyższającej 
wartość zastrzeżonej kary umownej, w szczególności do pokrycia dodatkowych kosztów realizacji 
zastępczego zamówienia surowca u osoby trzeciej. Kara umowna i/lub koszty realizacji zastępczego 
zamówienia płatna będzie na pierwsze pisemne żądanie Kupującego. 
Umowne prawo odstąpienia może być wykonane przez Kupującego w terminie 90 dni liczonym od 
umownego terminu realizacji zamówienia.  

3.12 Dopuszcza się możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych. 

 

IV. GWARANCJA JAKOŚCI 

4.1  Sprzedający gwarantuje, że sprzedawany surowiec odpowiada zaakceptowanym specyfikacjom oraz 
uzgodnieniom zawartym w umowie/zamówieniu Kupującego, jest wolny od jakichkolwiek wad, które 
zmniejszyłyby jego wartość lub użyteczność ze względu na cel wynikający z umowy lub przeznaczenia surowca. 

4.2 Sprzedający zobowiązuje się informować Kupującego o każdej zmianie technologii produkcji surowca, jak 
również wszelkich innych zmianach, istotnych ze względu na jakość i przeznaczenie tego surowca, określonych w 
odrębnym dokumencie, takim jak. np. specyfikacji jakościowej. Żadna z powyższych okoliczności nie zwalnia 
Sprzedającego z obowiązku należytego wykonania umowy, w szczególności z obowiązku dostarczenia surowca 
właściwego ze względu na jego cel i przeznaczenie. 

4.3  Sprzedający zobowiązany jest do dostarczania aktualnych specyfikacji jakościowych i Kart Charakterystyki 
(MSDS) surowców nabywanych przez Kupującego w przypadku pierwszej dostawy oraz każdorazowo, jeżeli 
Sprzedający dokona zmiany w zakresie określonym w Tytule IV Informacje w łańcuchu dostaw, Art. 31 
Wymagania odnoszące się do kart charakterystyki, pkt. 9 Rozporządzenia REACH: „Dostawcy niezwłocznie 
aktualizują kartę charakterystyki w następujących sytuacjach:  
a) gdy tylko pojawią się nowe informacje, które mogą mieć wpływ na środki kontroli ryzyka, lub nowe informacje 
o zagrożeniach, 
b) w przypadku udzielenia lub odmowy udzielenia zezwolenia, 
c) w przypadku zastosowania ograniczenia. 

 Nowe informacje, opatrzone datą i oznaczone jako „Aktualizacja: (data)”, dostarczane są bezpłatnie w wersji 
papierowej lub elektronicznej wszystkim odbiorcom substancji lub mieszaniny, którym dostawcy dostarczyli tę 
substancję lub mieszaninę w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wszelkie aktualizacje rejestracji zawierają numer 
rejestracji. 

 MSDS powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w 
zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 
1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 
1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 
93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.UrzUEL.2006.396.1) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i 
mieszanin zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 1907/2006 (Dz.UrzUEL.2008.353.1). 

4.4 Kupujący prowadzi we własnym zakresie analizy jakości otrzymanego surowca, pod kątem jego zgodności z 
zamówieniem lub uzgodnioną specyfikacją jakościową. 

4.5  Jeżeli wynik analizy surowca dokonanej przez Kupującego wykaże niezgodności cech surowca z zamówieniem 
lub uzgodnioną specyfikacją jakościową, Kupujący zgłosi Sprzedającemu reklamację niezwłocznie po 
stwierdzeniu wady. 

4.6 Sprzedający obowiązany jest ustosunkować się do treści reklamacji w terminie 3 dni roboczych od jej otrzymania. 
Brak odpowiedzi będzie równoznaczny z uznaniem reklamacji. 

4.7 W przypadku braku porozumienia stron co do zasadności reklamacji, spór będzie rozstrzygany przez  niezależną 
jednostkę weryfikacyjną. Jej orzeczenie będzie ostateczne i wiążące dla obydwóch stron. Koszty orzeczenia 
ponosi Kupujący jedynie w sytuacji, gdy reklamacja będzie nieuzasadniona. 
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4.8 W przypadku odstępstwa od uzgodnionych parametrów jakościowych Kupujący może według swojego wyboru, 
bez wyznaczania dodatkowe terminu, odstąpić od umowy lub zażądać wymiany surowca na wolny od wad albo 
zażądać obniżenia ceny zakupu. Umowne prawo odstąpienia może być wykonane przez Kupującego w terminie 
90 dni liczonym od stwierdzenia wady. 

4.9  Postanowienia pkt. 4.4-4.8 stosuje się odpowiednio w razie stwierdzenia przez Kupującego braków ilościowych 
otrzymanego surowca, z tym że, w razie uznania zgłoszonej reklamacji ilościowej, Sprzedający zobowiązany 
będzie do odpowiedniego obniżenia ceny sprzedaży lub do odpowiedniej dostawy uzupełniającej. 

 

V. CENY I PŁATNOŚCI 

5.1 Ceny netto (bez podatku VAT) wskazane w zamówieniu nie podlegają zmianie, chyba że Strony uzgodnią to 
dodatkowo na piśmie. Powyższe dotyczy również podstaw do ustalenia ceny, jeżeli strony nie ustaliły ceny w 
chwili zawarcia umowy. 

5.2  W cenach wskazanych w zamówieniu zawierają się wszystkie podatki (z wyjątkiem podatku VAT lub innego 
odpowiedniego podatku), opłaty, ubezpieczenia, wszelkie inne koszty związane z realizacją Zamówienia (w tym 
koszty dostawy), koszty opakowań, zabezpieczenia, koszty niezbędnych dokumentów i innych elementów 
niezbędnych do wykorzystania sprzedawanych surowców. 

5.3  Jeśli strony nie ustaliły inaczej płatności będą realizowane w terminie 60 dni od daty doręczenia Kupującemu 
oryginału prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Płatności będą realizowane przelewem na konto wskazane 
przez Sprzedającego na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 

5.4  Sprzedający jest zobowiązany wystawić fakturę/rachunek w walucie wskazanej w zamówieniu. Zmiana waluty 
może nastąpić, po wyrażeniu zgody Kupującego, który określi warunki przeliczenia tej waluty. Przy przeliczeniu 
waluty obcej na złoty polski obowiązuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego obowiązujący w dniu 
poprzedzającym datę wystawienia faktury. 

5.5 Preferowaną formą dostarczenia faktury jest e-faktura przesłana na adres wskazany przez Kupującego. 

5.6 Jeżeli dostawa nie zostanie zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w zamówieniu, Kupujący ma prawo 
do wstrzymania dokonania płatności, przedłużenia terminu płatności do czasu pełnego i prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia, bądź potrącenia należności przysługujących mu od Sprzedającego z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz nieusunięcia wad czy usterek. Kupujący 
będzie uprawniony do dokonania takiego potrącenia przed upływem terminu do zapłaty na podstawie 
jednostronnego oświadczenia woli. Nie wyłącza ani nie ogranicza to prawa Kupującego do egzekwowania kar 
umownych. 

 

VI. SIŁA WYŻSZA 

6.1 Kupujący zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany lub anulowania zamówienia jeśli prowadzenie przez niego 
działalności zostało wstrzymane, jest niemożliwe lub znacznie utrudnione z powodu okoliczności niezależnych 
od Kupującego, w tym spowodowanych siłą wyższą, za które uważa się zdarzenia które nie mogły być przez 
Kupującego przewidziane, w szczególności takie jak zamieszki, wojna, pożar, powódź, inne naturalne klęski, 
restrykcje lub prawne rozporządzenia rządu, akty ustawodawcze, strajki, epidemie, awarie instalacji, maszyn lub 
urządzeń Kupującego i inne, a także jeśli miały miejsce opóźnienia przewoźników lub innych podmiotów, za 
pomocą których Kupujący wykonuje swoje zobowiązanie. W sytuacjach powyższych Kupujący nie ponosi 
odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, a wszelkie roszczenia 
Sprzedającego z tego tytułu są wyłączone. Kupujący niezwłocznie poinformuje Sprzedającego o wskazanych 
wyżej okolicznościach. 

 

VII. WŁAŚCIWE PRAWO I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

7.1 W przypadku, gdy Sprzedający ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w sprawach 
nieuregulowanych umową i niniejszymi Ogólnymi warunkami zakupów zastosowanie ma prawo polskie, a 
ewentualne spory, które mogą powstać w związku z wykonaniem umowy, a które nie zostaną rozwiązane 
pomiędzy stronami ugodowo, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Kupującego. 
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7.2  W przypadku, gdy Sprzedający ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w sprawach 
nieuregulowanych umową i niniejszymi Ogólnymi warunkami zakupów zastosowanie ma prawo polskie,  
a ewentualne spory, które mogą powstać w związku z wykonaniem umowy, a które nie zostaną rozwiązane 
pomiędzy stronami ugodowo, rozstrzygać będzie Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej  
w Warszawie- zgodnie z regulaminem postępowania przed tym sądem. Każda ze stron zobowiązana  
jest dobrowolnie i natychmiast wykonać orzeczenie Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej  
w Warszawie. 

 Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowych sprzedaży 
towarów, z dnia 11.04.1980r. (Dz.U.1997, nr 45 poz 286). 

 

VIII. TAJEMNICA GIEŁDOWA 

8.1  Sprzedający przyjmuje do wiadomości, iż spółki: PCC PU Sp. z o.o., PCC Prodex Sp. z o.o., PCC Therm Sp. z 
o.o. należą do Grupy Kapitałowej PCC Rokita. Sprzedający przyjmuje do wiadomości, iż PCC Rokita S.A. i PCC 
Exol S.A. jako emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na Giełdzie Papierów 
Wartościowych  
w Warszawie, podlegają szeregowi regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej dotyczących ochrony informacji 
poufnych na rynku kapitałowym, a w szczególności podlegają przepisom rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu  
oraz o spółkach publicznych. W związku z tym informacje powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy mogą 
stanowić informacje poufne w rozumieniu art. 7 rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku. Ujawnienie  
oraz wykorzystanie informacji poufnych w sposób niezgodny z niniejszą umową jest zabronione.  
Zakaz ujawniania informacji poufnej nie ma zastosowania w sytuacji, gdy muszą być one ujawnione w związku z 
wykonywaniem obowiązków, wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności 
nie ma on zastosowania wobec PCC Rokita S.A. oraz PCC Exol S.A. w związku z obowiązkiem tych spółek do 
niezwłocznego podawania do publicznej wiadomości informacji poufnych bezpośrednio jej dotyczących, których 
treści jak i samego faktu publikacji spółki te nie są zobowiązane konsultować z Kupującym.  

Przed przekazaniem do wiadomości publicznej informacji poufnej opisanej powyżej Sprzedający niezwłocznie 
powiadomi na piśmie o treści przekazywanych informacji oraz planowanym terminie ich przekazania, 
odpowiednio: 

a) PCC Rokita S.A. (e-mail: ir.rokita@pcc.eu) w przypadku zakupu od spółek: PCC Rokita S.A.,  
PCC PU Sp. z o.o. , PCC Prodex Sp. z o.o., PCC Therm Sp. z o.o. lub 

b) PCC Exol S.A.  (e-mail: ir.exol@pcc.eu) w przypadku zakupu od PCC Exol S.A. 

Na wezwanie PCC Rokita S.A. lub PCC Exol S.A. Sprzedający zobowiązuje się przekazać odpowiednio na adres 
e-mail: ir.rokita@pcc.eu lub ir.exol@pcc.eu dane niezbędne do stworzenia listy osób, mających dostęp do danej 
informacji poufnej (w szczególności: imię, nazwisko, w tym rodowe, numer i seria dowodu osobistego, adres 
zameldowania, data powzięcia informacji poufnej, PESEL, numer telefonu) w myśl art. 18 rozporządzenia  
w sprawie nadużyć na rynku. 

8.2. Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące umowy oraz jej wykonania stanowią tajemnicę handlową 
Kupującego i nie mogą być ujawniane osobom trzecim bez jego pisemnej zgody, ani w inny sposób 
wykorzystywane przez Sprzedającego. Dotyczy to także informacji, o których Sprzedający dowiedział się przy 
okazji i w związku z zawarciem i wykonaniem umowy. 

 

IX Zasady zrównoważonego rozwoju 

9.1  Jednym z głównych założeń strategicznych spółek Grupy PCC jest dążenie do równowagi pomiędzy 
ekonomiczną opłacalnością biznesu, a szeroko pojętym interesem społecznym i odpowiedzialnym zarządzaniem 
organizacją. Grupa PCC prowadzi swoją działalność w poczuciu odpowiedzialności za skutki swojego działania. 
Respektuje i stosuje krajowe oraz międzynarodowe normy i standardy w ocenie etycznego postępowania różnych 
grup interesariuszy, w tym również Dostawców surowców, materiałów i usług. Szczególną wagę,  Grupa 

mailto:ir.rokita@pcc.eu
mailto:ir.rokita@pcc.eu
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PCC przywiązuje do takich obszarów jak poszanowanie praw człowieka, przestrzeganie praw 
pracowniczych, wpływ na środowisko naturalne, zrównoważone źródła dostaw, zarządzanie ryzykiem oraz 
przeciwdziałanie nadużyciom.  

9.2  Kwestie zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz społecznej odpowiedzialności są istotne we 
wszystkich obszarach działalności Grupy PCC. Poprzez wdrażanie systemów zarządzania, obowiązujące 
Kodeksy Etyki i aktywowanie celów CSR w całym łańcuchu dostaw, staramy się promować wśród interesariuszy 
wartości określone w przyjętej Polityce Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju .  

9.3  Priorytety etyczne w Grupie PCC, związane są głównie z czterema filarami do których należą : rynek, otoczenie, 
społeczeństwo i środowisko. Wpływ działalności Grupy PCC na każdy z tych filarów, jest uwzględniany w 
procesach decyzyjnych związanych z realizacją długoterminowej strategii biznesowej organizacji.  

9.4  Grupa PCC przestrzega wszelkich praw, przepisów i norm, w tym międzynarodowych zasad uwzględniających 
koncepcję Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Podejmuje działania związane z kształtowaniem 
właściwych relacji gospodarczych oraz społecznych i tego samego oczekuje od swoich Dostawców zarówno w 
Polsce, jak i na całym świecie.  

9.4  Kluczowe kwestie dotyczące kultury etycznej Grupy PCC, zostały zawarte w obowiązującym Kodeksie 
Postępowania Dostawców (http://files.pcc.pl/KodeksPostepowaniaEtycznegoDostawcow). Grupa PCC 
oczekuje więc od wszystkich swoich Dostawców poszanowania zasad przedstawionych w wyżej wymienionym 
dokumencie. Respektowanie wymienionych w nim wartości i zasad, jest niezwykle ważnym aspektem wzajemnej 
współpracy, która powinna być oparta na wzajemnym szacunku, transparentności oraz przyjętych normach i 
wartościach etycznych. 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCWE 

10.1 Kupujący ma prawo potrącić z wynagrodzenia umownego lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
wszelkie należności przysługujące mu od Sprzedającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
przedmiotu Umowy oraz nieusunięcia wad i usterek w okresie gwarancji, w tym również kary umowne. Kupujący 
uprawniony będzie do dokonania takiego potrącenia przed upływem terminów do zapłaty, na podstawie 
jednostronnego oświadczenia woli. 

10.2 Kupujący pozyskuje od Sprzedającego oświadczenie, iż Sprzedający posiada status podatnika podatku od 
wartości dodanej/status podatnika VAT czynnego (oświadczenie może mieć formę postanowienia w umowie o 
współpracy). Kupujący dokonuje weryfikacji numeru identyfikacji podatkowej dla celów podatku VAT/ podatku 
od wartości dodanej w dostępnych bazach pod względem jego aktywności najpóźniej na moment dokonania 
pierwszego zakupu, następnie zaś okresowej weryfikacji aktywności ww. numeru zgodnie z odrębnymi 
procedurami. W razie wątpliwości Sprzedający jest obowiązany udzielić Kupującemu wyjaśnień co do statusu 
ww. numeru. Sprzedający poinformuje Kupującego niezwłocznie po tym, jak jego status podatkowy w tym 
zakresie ulegnie zmianie. 

10.3 W razie potrzeby Sprzedający jest obowiązany udzielić informacji Kupującego wymaganych dla określenia 
skutków w podatku akcyzowym powstających w związku z nabyciem określonych surowców (np. kod CN 
surowców, status posiadany przez Sprzedającego dla celów podatku akcyzowego itd.). 

10.4 W przypadku, gdy Sprzedający jest nowym dostawcą lub gdy następuje zmiana konta bankowego Sprzedającego, 
istnieje konieczność przesłania zaświadczenia z  banku Sprzedającego o posiadaniu rachunku bankowego lub 
opinii bankowej, na której będą wskazane nowe numery rachunków lub inny dokument (np. oświadczenie 
dostawcy podpisane zgodnie z KRS), na podstawie którego będzie można potwierdzić poprawność numeru 
konta bankowego z faktury.  

10.5 W przypadku, gdy zakupiony surowiec jest produktem podwójnego zastosowania (na podstawie Rozporządzenia 
Rady WE 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. wraz z późniejszymi zmianami), Sprzedający poinformuje Kupującego 
o tym fakcie na piśmie. 

10.6 W przypadku, gdy zakupiony surowiec podlega Ustawie o systemie monitorowania drogowego przewozu 
towarów (dalej także jako: „Pakiet Transportowy”), realizacja przesłanego przez Kupującego zamówienia jest 
równoznaczna z oświadczeniem Sprzedającego, że Sprzedający, jako dostawca jest świadomy spoczywających na 
nim obowiązków wynikających z przepisów Pakietu Transportowego i zobowiązuje się do ich wykonywania w 
zakresie, w jakim obowiązują go do tego przepisy tej ustawy. Sprzedający nie ma prawa przenosić na osoby 

http://files.pcc.pl/KodeksPostepowaniaEtycznegoDostawcow
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trzecie swoich uprawnień i obowiązków wynikających z zawartej z Kupującym umowy, bez pisemnej zgody 
Kupującego. 

10.7 Kupujący uprawniony jest dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych gdziekolwiek w 
zamówieniu lub niniejszych Ogólnych Warunkach  Zakupu Surowców kar umownych. 

10.8 Odpowiedzialność Kupującego jest każdorazowo ograniczona do bezpośredniej i rzeczywistej straty i 
każdorazowo do wysokości wartości netto danego zamówienia, z wyłączeniem utraconych korzyści i szkód 
pośrednich. 

10.9 Niniejsze Ogólne warunki obowiązują od dnia 1 lutego 2018 roku. 
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ПЕРЕВОД / TŁUMACZENIE 
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЗАКУПКИ СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

компаний группы РСС: АО «PCC Rokita», АО «PCC Exol», ООО «PCC PU», ООО «PCC 
Prodex», 

ООО «PCC MCAA», ООО «PCC CP Kosmet», ООО «PCC Therm» 
от 01 февраля 2018 г. 

 
Данные Общие положения распространяются на все закупки и заказы на сырьевые материалы, производимые 
следующими компаниями из группы РСС: АО «PCC Rokita», АО «PCC Exol», ООО «PCC PU», ООО «PCC 
Prodex»,  
ООО «PCC MCAA», ООО «PCC CP Kosmet» , ООО «PCC Therm» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 В отношении закупок и заказов сырьевых материалов (именуемых далее заказами), производимых 
следующими компаниями из группы РСС: АО «PCC Rokita» АО «PCC Exol», ООО «PCC PU», ООО 
«PCC Prodex»,  ООО «PCC MCAA», ООО «PCC CP Kosmet» , ООО «PCC Therm», именуемых далее по 
отдельности или в совокупности Покупателем, применяются исключительно данные Общие 
положения закупки сырьевых материалов (далее - ОПЗ), с которыми можно ознакомиться на веб-сайте по 
ссылке: http://files.pcc.pl/pl/ОПЗS. 

Положения, отличные от данных ОПЗ или уставных положений, в частности, содержащиеся в условиях 
продажи продавца, именуемого далее Продавцом, являются обязательными для Покупателя только в том 
случае, если подтверждаются им в письменной форме в соответствии с правилами представления 
Покупателя.  

 Покупки или заказы, свободные от оговорок, не означают принятия со стороны Покупателя отличных 
положений.  

1.2 Каждый раз, когда в данных условиях идет речь о заказах, закупках или других формах приобретения 
сырьевых материалов, это следует понимать как договор, заключенный на основе положений 
действующего законодательства, в частности Гражданского кодекса. 

1.3 Каждый раз, когда в данных условиях идет речь о сырьевых материалах, под ними следует понимать 
субстанции, приобретаемые с целью их использования в производственных процессах Покупателя или с 
целью их дальнейшей перепродажи Покупателем.  

 

II. ЗАКАЗЫ 

2.1 При выполнении заказа или приеме заказа на выполнение Продавец полностью принимает на себя 
обязательства, вытекающие из ОПЗ. Если Продавец не согласен с ОПЗ, он обязан немедленно 
уведомить Покупателя об этом факте в письменной форме до подтверждения полученного заказа или 
начала его выполнения. Покупатель может в этом случае отменить заказ, и Продавец не имеет никаких 
претензий к Покупателю. 

2.2  Продавец обязан письменно подтвердить принятие Заказа на выполнение в течение не более 3 рабочих 
дней со дня его получения от Покупателя. Отсутствие письменного подтверждения заказа Продавцом в 
течение установленного срока, а также начало выполнения заказа расцениваются Покупателем как 
принятие Продавцом заказа в работу на условиях, указанных в Заказе и ОПЗ, а также заключение 
Договора. 

2.3 Если дата поставки сырьевого материала (в контексте условий INCOTERMS) не была указана в заказе, 
Продавец обязуется выполнить отгрузку по требованию Покупателя. Доставка сырьевого материала 
принимается Покупателем в часы, заранее согласованные с Покупателем, а при отсутствии таких 
договоренностей – в часы, указанные Покупателем. 

2.4  Заказ может быть принят Продавцом исключительно без оговорок. Любые условия, положения или 
оговорки, включенные Продавцом в подтверждение заказа или в другое место, которые изменяют или 
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дополняют заказ и/или ОПЗ, считаются неэффективными и будут считаться недействительными, если 
Покупатель не даст на них согласие в письменной форме. В случае отсутствия вышеупомянутого 
согласия Покупателя договор считается заключенным на условиях, указанных в заказе. 

2.5 Продавец не вправе вносить изменения в подтвержденный заказ, если только изменения не внесены по 
требованию Покупателя или Покупатель дал свое согласие на это в письменном виде, или изменение 
вносится по письменному запросу Покупателя. 

2.6 Продавец обязан заблаговременно предоставить Покупателю информацию о любых запланированных 
перерывах в производстве, в том числе праздничных перерывах или запланированных простоях, 
позволяя Покупателю разместить заказ у другого поставщика, без необходимости поношения 
дополнительных расходов. 

2.7 Продавец обязан заблаговременно уведомить Покупателя о любом намерении снятия сырьевого 
материала с производства или продажи, давая Покупателю возможность обеспечить себе непрерывность 
поставок, включая время, необходимое для полного тестирования и утверждения необходимой замены 
снятых сырьевых материалов. В случае не выполнения Продавцом данного обязательства Покупатель 
имеет право требовать возмещения причиненного ущерба, в частности взимания с Продавца расходов, 
связанных с простоями производства, и требовать компенсации за ущерб, вызванный отсутствием или 
задержкой выполнения обязательств Покупателя перед его клиентами, включая упущенную выгоду.  

 

III. ПОСТАВКА 

3.1 Срок поставки указан в заказе. Данный срок является окончательным и обязательным для Продавца. 
Ранняя доставка или частичная доставка требует предварительного письменного согласия Покупателя. Во 
избежание каких-либо сомнений предполагается, что экстренная разгрузка сырьевого материала 
Покупателем, продиктованная требованием правил безопасности, не считается получением предмета 
заказа.  

3.2 В случае, если Продавец сочтет невозможным выполнение принятых по Заказу обязательств в полной 
мере или частично, включая невозможность соблюдения срока доставки, он обязан незамедлительно 
уведомить о данном факте Покупателя в письменном виде, наряду с указанием причин невозможности 
выполнения обязательств/ задержки, а также ожидаемой продолжительности задержки. Перерывы в 
производстве и простои не освобождают Покупателя от обязанности надлежащего выполнения Заказа 

3.3 Условия INCOTERMS, размещенные в заказе, всегда относятся к INCOTERMS 2010.  
Поставки осуществляются на условиях: 
a) в случае, если организация транспортировки является ответственностью Продавца: на условиях 

INCOTERMS из группы D, 

b) в случае, если организация транспортировки является ответственность Покупателя:  на условиях 

INCOTERMS из группы F. 

3.4 При каждой поставке сырьевых материалов право собственности переходит к Покупателю при выгрузке 

сырья в пункте назначения на территории Покупателя или в другом месте, указанном Покупателем. 

3.5 Продавец обязан приложить к каждой поставке комплект документов, в частности: 
- сертификат качества, 
- документ, подтверждающий доставку сырья (спецификация/транспортная накладная (CMR)/другой 
документ поставки, например, отгрузочный документ). 

3.6 В случае импорта Продавец обязан предоставить Покупателю:  
- оригиналы документов, необходимых для применения льготных/пониженных таможенных пошлин, 
- другие документы, если таковые требуются в связи с импортом сырьевых материалов. 

3.7 Продавец обязан поставить сырьевые материалы в количестве, соответствующем заказу. Частичные 
поставки не допускаются, если они не были заказаны в таком виде, или если Покупатель не дал на них 
согласие в письменном виде до поставки. 

3.8 Продавец обязан разместить номер заказа Покупателя и номер позиции заказа в счете-фактуре. 
Отсутствие этих данных  может служить основанием для возврата счета-фактуры. 
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3.9 Поставка сырьевых материалов осуществляется на склад, указанный для отдельных позиций, входящих в 
заказ.  

3.10 Продавец обязан незамедлительно проинформировать Покупателя о любых обстоятельствах, которые 
могут повлиять на своевременность поставки. 

3.11 Покупатель имеет право приобрести предмет заказа у третьего лица без необходимости получения 
отдельного согласия Продавца и без необходимости получения соответствующего судебного 
разрешения. Кроме того, Покупатель имеет право, по своему усмотрению: 
a) взимать с Продавца договорной штраф в размере 1% от валовой стоимости данного заказа за 

каждый день просрочки, 
b) полностью или частично отказаться от договора, не устанавливая дополнительный срок и не взимая 

с Продавца договорной штраф за невыполнение договора в размере 30% от валовой стоимости 
данного заказа. Кроме того, Продавец может быть обязан возместить убытки, превышающие 
величину указанного договорного штрафа, в частности, покрытие дополнительных расходов по 
выполнению заменяющего заказа сырьевого материала у третьего лица. Договорной штраф и/или 
расходы на выполнение заменяющего заказа будут выплачены по первому письменному требованию 
Покупателя. 
Право на отказ от договора может быть использовано Покупателем в течение 90 дней с договорного 
срока выполнения заказа.  

3.12 Допускается возможность требования возмещения убытков, превышающего размер указанных 
договорных штрафов. 

 

IV. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 

4.1  Продавец гарантирует, что продаваемый сырьевой материал соответствует утвержденным 
спецификациям и договоренностям, содержащимся в договоре/заказе Покупателя, и не содержит 
никаких дефектов, которые могут снизить его стоимость или полезность в целях, вытекающих из 
договора или предназначения сырьевого материала. 

4.2 Продавец обязуется информировать Покупателя о любых изменениях в технологии производства 
сырьевого материала, а также любых других изменениях, важных с точки зрения качества и 
предназначения данного сырьевого материала, описанных в отдельном документе, например, 
спецификации качества. Ни одно из вышеуказанных обязательств не освобождает продавца от 
обязанности надлежащим образом выполнять договор, в частности, от обязанности поставлять сырьевой 
материал, соответствующий его цели и предназначению. 

4.3  Продавец обязан предоставить действующие спецификации качества и паспорт безопасности сырья 
(MSDS), приобретаемого Покупателем, в случае первой поставки, а также каждый раз, если Продавец 
внесет изменения в Раздел IV Информация о цепочке поставок, ст. 31 Требования, касающиеся 
паспортов безопасности, пункт 9 Распоряжения REACH: «Поставщики немедленно обновляют паспорт 
безопасности в следующих ситуациях:  
a) как только появляется новая информация, которая может повлиять на меры по управлению рисками 
или новые данные об опасностях, 
b) в случае предоставления или отказа в разрешении, 
c) если применяется ограничение. 

 Новая информация, датированная и обозначенная как «Обновление: (дата)», предоставляется бесплатно в 
бумажной или электронной форме всем получателям субстанции или смеси, которым поставщики 
предоставили данную субстанцию или смесь в течение последних 12 месяцев. Все обновления 
регистрации содержат регистрационный номер. 

 Паспорт безопасности должен быть составлен в соответствии с Распоряжением Европейского 
парламента и Совета (WE) № 1907/2006 от 18 декабря 2006 года о регистрации, оценке, выдаче 
разрешений и применяемых ограничениях в области химических веществ (REACH), учреждении 
Европейского агентства по химическим веществам, которое вносит поправки в Директиву 1999/45/WE и 
отменяет Постановление Совета (EWG) № 793/93, распоряжение Комиссии (WE) № 1488/94, а также 
Директиву Совета 76/769/EWG и Директивы Комиссии 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE и 
2000/21/WE (Официальный журнал ЕС 2006.396.1), и Распоряжением Европейского парламента и 
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Совета (WE) № 1272/2008 от 16 декабря 2008 года о классификации, маркировке и упаковке субстанций 
и смесей, вносящим изменения и отменяющим Директиву 67/548/EWG и 1999/45/WE, а также 
вносящим поправки в Распоряжение (WE) № 1907/2006 (Официальный журнал ЕС 2008.353.1). 

4.4 Покупатель проводит собственный анализ качества полученного сырьевого материала на предмет его 
соответствия заказу или согласованной спецификации качества. 

4.5  Если результат анализа сырьевого материала, проведенного Покупателем, выявит несоответствие 
характеристик сырьевого материала с заказом или согласованной спецификацией качества, Покупатель 
направит Продавцу рекламацию незамедлительно после обнаружения дефекта. 

4.6 Продавец обязан отреагировать на содержание рекламации в течение 3 рабочих дней со дня её 
получения. Отсутствие ответа будет равнозначно признанию рекламации. 

4.7 В случае отсутствия согласия между сторонами в отношении обоснованности рекламации, спор будет 
разрешен путем проверки независимым контрольным учреждением. Его решение будет окончательным 
и обязательным для обеих сторон. Расходы на решение Покупатель несет только в том случае, если 
рекламация была не обоснована. 

4.8 В случае отклонения от согласованных параметров качества Покупатель может по своему усмотрению, не 
устанавливая дополнительный срок, отказаться от договора или потребовать замены сырьевого 
материала на материал без дефектов, или снижения покупной цены. Право на отказ от договора может 
быть использовано Покупателем в течение 90 дней с момента обнаружения дефекта. 

4.9  Положения пунктов 4.4-4.8 применяются соответственно в случае обнаружения Покупателем какого-
либо дефицита количества полученного сырьевого материала, за исключением того, что в случае 
подтверждения поданной количественной рекламации Продавец будет обязан соответствующим 
образом снизить цену продажи или соответственно дополнить поставку. 

 

V. ЦЕНЫ И ПЛАТЕЖИ 

5.1 Цены нетто (без НДС), указанные в заказе, не подлежат изменению, если Стороны не договорились об 
этом дополнительно в письменной форме. Вышеуказанное относится также к основанию определения 
цены, если стороны не зафиксировали цены на момент заключения договора. 

5.2  Цены, указанные в заказе, включают все налоги (кроме НДС или другого соответствующего налога), 
сборы, страхование, все другие расходы, связанные с выполнением Заказа (включая расходы на доставку), 
упаковкой, страхованием, стоимостью необходимых документов, и других элементов, необходимых для 
использования продаваемых сырьевых материалов. 

5.3  Если стороны не договорились иначе, платежи будут произведены в течение 60 дней с даты доставки 
Покупателю оригинала правильно выставленного счета-фактуры/счета. Платежи будут производиться 
банковским переводом на счет, указанный Продавцом на счете-фактуре. Датой оплаты считается день 
списания средств с банковского счета Покупателя. 

5.4  Продавец обязан выставить счет-фактуру/счет в валюте, указанной в заказе. Изменение валюты может  
произойти с согласия Покупателя, который определит условия конвертации этой валюты. При 
конвертации иностранной валюты в польские злотые применяется средний обменный курс 
Национального банка Польши, действующий в день, предшествующий дате выставления счета-фактуры. 

5.5 Предпочтительной формой доставки счета-фактуры является электронный счет-фактура, отправленный 
по адресу, указанному Покупателем. 

5.6 Если доставка не будет выполнена в соответствии с условиями, указанными в договоре, Покупатель 
имеет право приостановить платеж, продлить термин платежа до полного и надлежащего выполнения 
предмета заказа, либо удержание суммы, причитающейся ему от Продавца в связи с невыполнением или 
ненадлежащим выполнением предмета заказа, невозможности устранения брака или дефектов. 
Покупатель имеет право на такое удержание до окончания срока платежа на основании одностороннего 
заявления о намерениях. Это не исключает и не ограничивает право Покупателя на применение 
договорных штрафов. 
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VI. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

6.1 Покупатель оставляет за собой право на внесение изменений или отмену заказа, если его деловая 
деятельность была остановлена, стала невозможной или значительно осложнилась в связи с 
обстоятельствами, не зависящими от Покупателя, в том числе форс-мажорными обстоятельствами,  к 
которым относятся события, которые не могли быть предусмотрены Покупателем, в частности 
беспорядки, война, пожар, наводнение, другие стихийные бедствия, ограничения или правовое 
регулирование правительства, законодательные акты, забастовки, эпидемии, сбои на установках, машинах 
или оборудовании Покупателя и другие, а также если имели место задержки перевозчиков или других 
лиц, посредством которых Покупатель выполняет своё обязательство. В вышеуказанных ситуациях 
Покупатель не несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства, а 
все претензии Продавца в этом отношении исключены. Покупатель должен незамедлительно сообщить 
Продавцу об указанных выше обстоятельствах. 

 

VII. ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И РЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1 Если офис Продавца находится на территории Республики Польша, то в вопросах, не предусмотренных 
договором и настоящими Общими положениями закупок применяется польское законодательство, а 
любые споры, которые могут возникнуть в связи с выполнением договора и не будут разрешены 
сторонами полюбовно, будут урегулированы судом с юрисдикцией над офисом Покупателя. 

7.2  Если офис Продавца находится за пределами Республики Польша, то в вопросах, не предусмотренных 
договором и настоящими Общими положениями закупок применяется польское законодательство, а 
любые споры, которые могут возникнуть в связи с выполнением договора и не будут разрешены 
сторонами полюбовно, будут урегулированы Арбитражным судом при Торгово-промышленной палате в 
Варшаве в соответствии с регламентом процедуры в данном суде. Каждая сторона обязана  добровольно 
и немедленно исполнить решение Арбитражного суда при Торгово-промышленной палате в Варшаве. 

 Исключается применение Конвенции Организации Объединенных Наций о международных договорах 
продажи товаров от 11.04.1980 года (Законодательный Вестник, 1997, № 45 поз. 286). 

 

VIII. РЫНОЧНАЯ ТАЙНА 

8.1  Продавец признает, что компании ООО «PCC PU», ООО «PCC Prodex», ООО «PCC Therm» 
принадлежат к холдингу PCC Rokita. Продавец подтверждает, что АО «PCC Rokita» и АО «PCC Exol» как 
эмитенты ценных бумаг допущены к торгам на Фондовой бирже в Варшаве и подпадают под действие 
ряда регулировок Европейского союза в отношении защиты конфиденциальной информации на рынке 
ценных бумаг, в частности регулируются положениями Европейского парламента и Совета (ЕС) № 
596/2014 от 16 апреля 2014 года о злоупотреблениях на рынке, Законом о торговле финансовыми 
инструментами от 29 июля 2005 года, а также положениями Закона о публичном предложении и 
условиях введения финансовых инструментов в организованную торговую систему и о публичных 
компаниях от 29 июля 2005 года. Таким образом, информация, возникшая в результате выполнения 
данного договора, может представлять собой конфиденциальную информацию в соответствии со ст. 7 
Постановления о злоупотреблениях на рынке. Раскрытие и использование конфиденциальной 
информации способом, не совместимым с настоящим договором,   
запрещено.  
Запрет на раскрытие конфиденциальной информации не применяется в ситуации, когда она должна 
быть раскрыта в связи с исполнением обязанностей, вытекающих из общеприменимых положений 
закона, в частности, он не применяется по отношению к АО «PCC Rokita» и АО «PCC Exol» в связи с 
обязательством этих компаний к незамедлительному публичному раскрытию конфиденциальной 
информации, непосредственно касающейся общественности, в случае чего данные компании не обязаны 
консультироваться с Покупателем относительно содержания и самого факта публикации данных. 

Прежде чем раскрывать общественности конфиденциальную информацию, описанную выше, Продавец 
незамедлительно уведомляет в письменной форме о содержании предоставляемой информации и 
запланированной дате ее передачи, соответственно: 
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a) АО «PCC Rokita» (e-mail: ir.rokita@pcc.eu) в случае закупки от компаний: АО «PCC Rokita»,  
ООО «PCC PU» , ООО «PCC Prodex», ООО «PCC Therm» или 

b) АО «PCC Exol»  (e-mail: ir.exol@pcc.eu) в случае закупки от АО «PCC Exol» 

По просьбе АО «PCC Rokita» или АО «PCC Exol» Продавец обязуется предоставить на электронный 
адрес ir.rokita@pcc.eu или ir.exol@pcc.eu данные, необходимые для создания списка лиц, имеющих 
доступ к данной конфиденциальной информации (в частности: имя, фамилия, девичья фамилия, номер 
и серия удостоверения личности, адрес регистрации, дата получения конфиденциальной информации, 
номер PESEL, номер телефона) в соответствии со ст. 18 Постановления  
о злоупотреблениях на рынке. 

8.2. Вся информация и документы, касающиеся договора и его исполнения, являются коммерческой тайной  
Покупателя и не могут быть раскрыты третьим лицам без его письменного согласия или иным образом 
использованы Продавцом. Это также относится к информации, о которой Продавец узнал по случаю и в 
связи с заключением и выполнением договора. 

 

IX Принципы устойчивого развития 

9.1  Одной из основных стратегических целей компаний группы PCC является стремление к равновесию 
между экономической рентабельностью бизнеса, общественным интересом в широком понимании и 
ответственным управлением организацией. Группа PCC ведет свою деятельность с чувством 
ответственности за последствия своих действий. Она уважает и применяет национальные и 
международные нормы и стандарты в оценке этического поведения различных заинтересованных групп, 
а также Поставщиков сырьевого материала, материалов и услуг. Группа РСС уделяет особое внимание 
таким областям, как уважение прав человека, соблюдение прав работников, воздействие на окружающую 
среду, устойчивые источники снабжения, управление рисками и противодействие злоупотреблениям.  

9.2  Вопросы устойчивого производства и потребления, а также социальной ответственности важны во всех 
областях деятельности группы PCC. Внедряя системы управления, действующие Кодексы этики и 
активируя цели КСО во всей цепочке поставок, мы стремимся продвигать среди заинтересованных 
сторон ценности, изложенные в принятой политике социальной ответственности бизнеса и устойчивого 
развития. 

9.3  Этические приоритеты в группе PCC главным образом связаны с четырьмя элементами, которые 
включают рынок, окружение, общественность и среду. Влияние деятельности группы PCC на каждый из 
данных элементов учитывается в процессах принятия решений, связанных с реализацией долгосрочной 
бизнес-стратегии организации.  

9.4  Группа PCC придерживается всех законов, правил и норм, включая международные правила, 
учитывающие концепцию корпоративной социальной ответственности (КСО). Группа осуществляет 
деятельность, связанную с формированием правильных экономических и социальных отношений, и 
ожидает того же от своих Поставщиков как в Польше, так и во всем мире.  

9.4  Ключевые вопросы, касающиеся этической культуры группы PCC, включены в действующий Кодекс 
поведения Поставщиков (http://files.pcc.pl/KodeksPostepowaniaEtycznegoDostawcow). Поэтому группа 
PCC ожидает от всех своих Поставщиков соблюдения принципов, изложенных в вышеупомянутом 
документе. Соблюдение включенных в него ценностей и принципов является чрезвычайно важным 
аспектом взаимного сотрудничества, которое должно основываться на взаимном уважении, прозрачности 
и принятых этических стандартах и ценностях. 

 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1 Покупатель имеет право вычесть из договорного вознаграждения или средства обеспечения исполнения 
обязательств любые причитающиеся ему задолженности Продавца за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение предмета Договора, а также невозможности устранения брака и дефектов в течение 
гарантийного срока, включая договорные штрафы. Покупатель имеет право произвести такой вычет до 
истечения сроков платежа, на основании одностороннего заявления о намерениях. 
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10.2 Покупатель получает от Продавца заявление о том, что Продавец имеет статус плательщика налога на 
надбавленную стоимость/статус активного плательщика НДС (заявление может иметь форму 
соглашения в договоре о сотрудничестве). Покупатель производит проверку идентификационного 
налогового номера в целях НДС/ налога на добавленную стоимость в доступных базах данных на 
предмет его активности не позднее момента совершения первой закупки, а затем периодически 
проверяет активность вышеуказанного номера в соответствии с отдельными процедурами. В случае 
сомнений Продавец обязан предоставить Покупателю пояснения касательно статуса вышеуказанного 
номера. Продавец незамедлительно проинформирует Покупателя об изменении своего налогового 
статуса в этом отношении. 

10.3 В случае необходимости Продавец обязан предоставить Покупателю информацию, необходимую для  
определения эффекта акцизной пошлины в связи с приобретением определенного сырьевого материала 
(например, код CN сырья, статус Покупателя в целях акцизного налога и т.д.). 

10.4 Если Продавец является новым поставщиком или изменился банковский счет Продавца, необходимо 
отправить справку из банка Продавца о наличии банковского счета или банковской референции, на 
которой будут указаны новые номера счетов, или другой документ (например, декларацию поставщика, 
подписанную в соответствии с Национальным судебным реестром), на основании которого можно будет 
подтвердить правильность номера банковского счета из счета-фактуры.  

10.5 Если приобретенные сырьевые материалы являются продуктом двойного назначения (на основании 
Постановления Совета 428/2009 от 5 мая 2009 года с внесёнными позже поправками), Продавец в 
письменной форме проинформирует Покупателя о данном факте. 

10.6 Если приобретенные сырьевые материалы подпадают под действие Закона о системе мониторинга  
автомобильных грузовых перевозок (далее также «Транспортный пакет»), выполнение заказа, 
присланного Покупателем, является равносильным заявлению Продавца, что Продавец в качестве 
поставщика знает о возложенных на него обязательствах, являющихся следствием положений 
Транспортного пакета, и обязуется исполнять их в той мере, в которой это предусмотрено положениями 
настоящего закона. Продавец не имеет права без письменного согласия Покупателя передавать третьим 
лицам свои права и обязанности, вытекающие из договора, заключенного с Покупателем. 

10.7 Покупатель имеет право требовать возмещения убытков сверх размера штрафов, оговоренных в 
договоре, или договорных штрафов в данных Общих условиях закупки сырьевых материалов. 

10.8 Ответственность Покупателя всегда ограничивается прямой и фактической потерей, и всегда – суммой 
нетто данного заказа, исключая упущенные выгоды и косвенный ущерб. 

10.9 Настоящие Общие положения вступают в силу 1 февраля 2018 года. 


