Temat:

Zmiana Ogólnych Warunków Dostaw i Usług (OWDiU), Sankcje, Prośba o
udzielenie informacji

Szanowni Państwo,
1) Informujemy, iż z dniem 19-04-2022 roku, zmianie uległy Ogólne Warunki Dostaw i
Usług, stanowiące integralną część zamówienia dla spółek Grupy Holcim w Polsce. W
szczególności zwracamy uwagę na nowe zapisy § 17 OWDiU – klauzula sankcyjna, a
także § 18 OWDiU – w zakresie rajów podatkowych.
W przypadku braku potwierdzenia odbioru zmodyfikowanych OWDiU z Państwa strony,
w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania niniejszego powiadomienia, uznamy, że
akceptujecie Państwo załączone OWDiU oraz przyjmujecie je do stosowania.
2) 15 marca 2022 r. Unia Europejska przyjęła czwarty pakiet sankcji wobec Rosji, który
obejmuje nowy zakaz importu niektórych wyrobów żelaznych i stalowych („Przedmioty”),
wymienionych w załączniku XVII Rozporządzenia UE 833/2014 (w załączeniu) w UE,
jeśli pochodzą z Rosji lub zostały wywiezione z Rosji. Zakaz obejmuje zakup i transport
wyrobów żelaznych i stalowych pochodzących z Rosji lub wywożonych z Rosji do innego
kraju, a także świadczenie pomocy technicznej związanej z zakazem.
Zakaz nie dotyczy wykonywania do 17 czerwca 2022 r. zobowiązań wynikających z umów
zawartych przed 16 marca 2022 r. lub umów pomocniczych niezbędnych do wykonania
tych umów.
Rozumiemy, że Państwa firma może importować Przedmioty z Rosji lub może wytwarzać
towary zawierające Przedmioty pochodzące z Rosji, które możemy od Państwa kupić. W
celu udokumentowania przestrzegania unijnego zakazu importu towarów pochodzących z
Rosji, uprzejmie prosimy o dostarczenie nam kopii dokumentów wystawionych przez
agencję państwową (np. krajowy organ celny), takich jak świadectwa pochodzenia,
deklaracje celne importowe , wszelkie inne dokumenty importowe poświadczone
przez krajowe organy celne, które wykazują pochodzenie surowców, wyrobów
gotowych lub półproduktów, a także wykazują, że materiały te nie znajdują się wśród
wymienionych w załączniku XVII Rozporządzenia UE 833/2014
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3) Różne państwa nałożyły sankcje na tzw. regiony Ukrainy, zwane Doniecką Republiką
Ludową i Ługańską Republiką Ludową (łącznie „Określone Terytoria”). Sankcje te
zakazują wszelkiego importu towarów pochodzących z określonych terytoriów. Określone
Terytoria są zdefiniowane jako „niekontrolowane przez rząd obszary obwodów
donieckiego i ługańskiego Ukrainy” bez dalszego określenia kodów pocztowych objętych
sankcjami.
Rozumiemy, że Państwa firma może importować towary z Ukrainy, może wytwarzać
towary lub wykorzystywać towary zawierające materiały pochodzące z Ukrainy. W celu
udokumentowania zgodności z międzynarodowymi sankcjami nałożonymi na Określone
Terytoria uprzejmie prosimy o dostarczenie nam kopii dokumentów wystawionych
przez agencję państwową (np. krajowy organ celny), takich jak świadectwa
pochodzenia, deklaracje celne importowe, wszelkie inne dokumenty importowe
dokumenty, które pokazują pochodzenie towaru.
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