Building for growth.

Ogólne warunki
sprzedaży logistyka
Dostawy kolejowe

Ogólne warunki sprzedaży
Logistyka — Dostawy Kolejowe
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Kupujący zobowiązuje się:
1.1. zlecić w ciągu roku Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.
do przewozu koleją w określonych relacjach przewozowych,
w przesyłkach całopociągowych kamienia pokruszonego z
poz. NHM 251710 – 251749 (za wyjątkiem poz. 25171020) w
ilościach nie mniejszych niż określone w Tabeli nr 1 stanowiącej integralną część Ogólnych Warunków Sprzedaży – Logistyka – Dostawy Kolejowe zwana dalej Tabelą nr 1;
1.2. przesyłać, w celu sprawnej organizacji przewozów, do
osoby odpowiedzialnej w Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.
za realizacje Umowy:
1.2.1. zestawienie roczno - kwartalne planu przewozów,
w formie zgodnej z Tabelą nr 1:
− na 2020 rok w dniu podpisania Umowy;
− na każdy następny rok kalendarzowy - w terminie do 10
grudnia roku poprzedniego, lub najbliższego poprzedzającego tę datę dnia roboczego
1.2.2. miesięczny harmonogram przesyłek całopociągowych, zawierający m.in. stację przeznaczenia, nazwę
i numer regon odbiorcy oraz warunki rozładunku:
− na miesiąc bieżący danego roku – w dniu podpisania Umowy
− na każdy następny miesiąc, w terminie do 15 dnia kalendarzowego miesiąca poprzedniego lub ostatniego poprzedzającego tą datę dnia roboczego;
1.3. powiadomić Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. w formie pisemnej o zmianie masy do przewozu w poszczególnych
kwartałach zadeklarowanej w Tabeli nr 1. W takim przypadku
Strony uzgodnią zakres zmian w Tabeli nr 1, które zostaną
wprowadzone w formie aneksu do Umowy.
1.4. jest zobowiązany do odbioru wahadła maksymalnie
w czasie 24 h od momentu jego przyjazdu na stację docelową.
1.5. jako odbiorca listu dokonać płatności za dyspozycje kolejową
(w przypadku transportu prywatnego jest ona naliczana dopiero
po 12 h od momentu podstawienia wagonów pod rozładunek).
1.6. dokonywać w formie pisemnej, jeżeli taka potrzeba wystąpi, korekty miesięcznych harmonogramów przesyłek całopociągowych, o których mowa w pkt. 1.2.2., z zachowaniem
następujących terminów:

§ 3 Cena
nadania przesyłki;
1.6.3. w przypadku przesunięcia terminu nadania przesyłki
całopociągowej – najpóźniej na 7 dni roboczych przed planowaną wcześniejszą datą nadania przesyłki.
2. W przypadku nie zgłoszenia przez Kupującego zmian
do harmonogramu przesyłek całopociągowych, w terminach określonych w pkt. 1.4. i nadania do przewozu zgodnie z harmonogramem w okresie kolejnych trzech miesięcy mniej niż 85% ilości przesyłek, Lafarge Kruszywa
i Beton Sp. z o.o. może rozwiązać Umowę w zakresie dostaw kolejowych z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia.
3. Klient ma prawo do zmiany deklaracji masy określonej w Tabeli
nr 1. W przypadku zmniejszenia masy, określonej w Tabeli nr 1,
Strony Umowy zobowiązane są do ustalenia warunków rozliczenia
dotychczas wykonanych przewozów w danej relacji oraz warunków kontynuacji umowy w terminie 30 dni, licząc od daty wpływu
do Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. pisma od Kupującego,
zmniejszającego deklarację masy. Dla relacji ujętej w Tabeli Nr 1
ustalone warunki rozliczenia będą proporcjonalne do zmniejszenia
masy. Jeżeli Strony Umowy nie dokonają uzgodnień w wyżej wymienionym terminie, Umowa ulega rozwiązaniu w trybie natychmiastowym z przyczyn zależnych od Kupującego.
4. Kupujący ma prawo do wskazania innego niż określony w Tabeli
Nr 1 odbiorcy, którego upoważnił do odbioru przesyłki na danej
stacji przeznaczenia wskazanej w Tabeli Nr 1, z zastrzeżeniem, że
pisemną informację prześle na wskazany w treści Umowy adres
do osoby odpowiedzialnej w Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.
za realizację Umowy w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem nadania przesyłki do przewozu.
5. Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. dla nowych relacji przewozowych wprowadzanych do Tabeli nr 1 w trakcie realizacji Umowy
zastosuje dotychczasowe warunki Umowy pod następującym zastrzeżeniem:
5.1. przewozy realizowane będą w przesyłkach całopociągowych o masie min. 1400 ton netto (dla wagonu rodzaju
Ea), 1200 ton netto (dla wagonu rodzaju F) lub w przypadku
ograniczenia masy brutto pociągu na danej linii do wysokości
ograniczenia.

1.6.1. w przypadku dodatkowego nadania przesyłki całopociągowej – najpóźniej na 7 dni roboczych przed planowaną datą nadania przesyłki;

5.2. Wysyłki kolejowe o masie poniżej 1400 ton netto (dla wagonu rodzaju Ea), 1200 ton netto (dla wagonu rodzaju F) realizowane mogą być po wcześniejszym uzgodnieniu z Działem
Handlowym. Dla tego rodzaju przewozów Lafarge Kruszywa
i Beton Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany warunków
handlowych.

1.6.2. w przypadku odwołania przesyłki całopociągowej
– najpóźniej na 7 dni roboczych przed planowaną datą

5.3. nowe relacje przewozowe ujęte zostają w miesięcznym harmonogramie przesyłek całopociągowych, zgodnie z pkt. 1.2.2.

z zastrzeżeniem, że w okresie rozliczeniowym realizacja harmonogramu w zakresie tych relacji będzie na poziomie min.
85 %. Nie zwalnia to Kupującego z obowiązku powiadamiania
wynikającego z pkt. 1.
6. Wprowadzenie postanowień pkt. 5 nastąpi na podstawie potwierdzonych przez Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. zapytań
ofertowych Kupującego dotyczących możliwości dostaw, co zostanie udokumentowane podpisaniem aneksu do Umowy. Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. jest zobowiązane poinformować
Kupującego o akceptacji zapytania lub odmowie jego realizacji w ciągu 7 dni roboczych (drogą faksową lub e-mail). Lafarge
Kruszywa i Beton Sp. z o.o. może odmówić realizacji zapytania
w przypadku, gdy wnioskowane przewozy będą powodowały
utrudnienia w obsłudze stacji nadania, stacji przeznaczenia lub
w organizacji przewozów dotychczas realizowanych na udostępnionej drodze przewozu, co zostanie potwierdzone odpowiednim
pismem ze strony przewoźnika kolejowego.
7. Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. zastrzega, że możliwe są
sytuacje niezrealizowania przewozu potwierdzonego w harmonogramie z powodu ograniczeń w dostępności zasobów z przyczyn
leżących m.in. po stronie zarządcy infrastruktury kolejowej.
8. Rozliczenie wykonania Umowy nastąpi po zakończeniu okresu
jej obowiązywania lub rozwiązaniu Umowy z przyczyny, o której
mowa w pkt. 2 lub 3.
9. Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. w terminie do 65 dni po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy lub rozwiązania Umowy zweryfikuje wykonanie zleconej wielkości przewozów i przedstawi Kupującemu wyniki weryfikacji.
10. Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. naliczy karę umowną tytułem nienależytego wykonania Umowy, jeżeli w wyniku rozliczenia
Umowy, o którym mowa w pkt. 8 i 9, Lafarge Kruszywa i Beton Sp.
z o.o. stwierdzi:
10.1. wykonanie przewozu, odrębnie dla każdej relacji przewozowej, określonej w Tabeli nr 1, masy towarów w poz. NHM
251710 – 251749 (za wyjątkiem 25171020), w ilości mniejszej
niż wielkość określona w Tabeli nr 1, z zastrzeżeniem pkt. 1.3
i 1.4
10.2. Nie stanowi o niewykonaniu Umowy realizacja przewozów w ilości mniejszej niż określona w pkt. 1.1 o ile została
spowodowana zamknięciem przez PKP PLK S.A. dla ruchu
pociągów towarowych stacji nadania lub przeznaczenia oraz
braku możliwości podstawienia wagonów na punkty ładunkowe na stacjach ujętych w Tabeli nr 1 o ile PKP PLK S.A.
nie udostępni alternatywnej drogi przewozu lub torów do załadunku lub gdy realizacja przewozów w ilości mniejszej niż
określona w pkt. 1.1 została spowodowana przyczynami zależnymi od Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.
10.3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 10.2 Strony Umowy uzgodnią ilość masy nieprzewiezionej z przyczyn, o których mowa w tym punkcie.

11. Rozliczenie wykonania Umowy i naliczenie kary umownej
z przyczyny, o której mowa w pkt. 10.1 będzie dokonywane dla
relacji, w których nastąpiło obniżenie zlecenia przez Kupującego
w stosunku do masy określonej w Tabeli nr 1, kara umowna zostanie wyliczona w wysokości 20 % wartości usług niezleconych
przez Kupującego w danym okresie rozliczeniowym, wyliczonej,
jako suma iloczynów masy niezleconej w danej relacji przewozowej i stawki jednostkowej przewoźnego w wysokości średniej ceny
PLN/Tonę ze wskazanych przez Kupującego w Tabeli nr 1 relacji.,
12. Na kwotę kary umownej, o której mowa w pkt. 10, Lafarge
Kruszywa i Beton Sp. z o.o. wystawi stosowną notę obciążeniową.
13. Noty obciążeniowe, o których mowa w pkt. 12, będą płatne
przez Kupującego w terminie 14 dni. Bieg terminu płatności noty
rozpoczyna się od dnia następnego po dniu jej doręczenia.
14. Termin zapłaty noty obciążeniowej uważa się za zachowany,
jeżeli należności z niej wynikające wpłyną na wskazany na nocie
rachunek Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. najpóźniej w ostatnim dniu tego terminu. Nie opłacenie noty obciążeniowej w ustalonym terminie powoduje naliczenie odsetek ustawowych, niezależnie od innych skutków przewidzianych w umowach wiążących
Strony Umowy.
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi warunkami Dostaw mają zastosowanie: Kodeks cywilny, ,,Taryfa Towarowa”; przewoźnika kolejowego, Ogólne warunki Przewozu stosowane w międzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej
(OWP-CIM), „Zasady sprzedaży usług przewozów towarowych”
odpowiedniego przewoźnika kolejowego, „Regulaminy Przewozu
Przesyłek Towarowych ”, odpowiedniego przewoźnika kolejowego.
16. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych:
16.1. Strony zgadzają się udostępniać sobie pewne Dane
Osobowe (takie dane otrzymywane przez drugą Stronę:
„Udostępniane Dane”) na podstawie artykułu 6 ustęp 1 (b)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
zakresie przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany w dalszej części „RODO”) wyłącznie w
celu realizacji niniejszej Umowy („Dopuszczalny Cel”). Żadne
szczególne kategorie danych osobowych (dane wrażliwe) nie
będą przekazywane ani przetwarzane. Strona otrzymująca
Udostępniane Dane od drugiej Strony będzie zwana dalej w
niniejszym dokumencie „Odbiorcą Danych” a Strona przekazująca Udostępniane Dane Odbiorcy Danych będzie zwana
dalej w niniejszym dokumencie „Ujawniającym Dane”. Kategorie podmiotów danych, których to dotyczy to osoby fizyczne zaangażowane w realizację Umowy u obu Stron oraz u
stron trzecich zaangażowanych w realizację Umowy, Kategorie Udostępnianych Danych to dane kontaktowe takie, jak imię
i nazwisko, stanowisko, lokalizacja, numer telefonu lub dane
innych kanałów komunikacji.

16.2. Odbiorca Danych będzie zawsze Przetwarzał Udostępnione Dane w sposób profesjonalny, zgodnie z obowiązującym prawem i niniejszą Umową, wykorzystując odpowiednie
umiejętności, uważnie i starannie, oraz wdroży i zastosuje odpowiednie, najnowocześniejsze, techniczne i organizacyjne
standardy bezpieczeństwa danych.
16.3. Wszelkie ujawnianie czy przekazywanie Udostępnianych
Danych stronom trzecim przez Odbiorcę Danych jest dopuszczalne wyłącznie, gdy wymaga tego realizacja Dopuszczalnego Celu i musi to przebiegać zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z artykułami 25, 26 RODO.
16.4. Ujawniający Dane zobowiązuje się w razie konieczności do każdorazowego spełniania obowiązku informacyjnego
w imieniu Odbiorcy Danych (administratora) wynikającego z
przepisów RODO stosunku do osób fizycznych – pracowników lub podwykonawców Ujawniającego Dane – wykonujących czynności w ramach Umowy na rzecz Odbiorcy Danych
(administratora).
16.5. Tam gdzie tego wymaga obowiązujące prawo, którakolwiek ze Stron poinformuje osoby, których to dotyczy o fakcie
udostępniania Danych Udostępnianych na mocy niniejszej
Umowy. Odbiorca Danych niezwłocznie poinformuje Ujawniającego Dane o wszelkich wnioskach, sprzeciwach lub innych
zapytaniach wystosowanych przez Podmioty Danych zgodnie
z obowiązującym prawem, dotyczących przetwarzania Udostępnianych Danych („Wnioski Podmiotów Danych”), które
mogą powodować powstanie zobowiązań prawnych lub odpowiedzialności, albo w inny sposób dotyczyć uzasadnionych
interesów Ujawniającego Dane.
16.6. W przypadku zaistnienia Naruszenia Danych Osobowych (artykuł 33 RODO) lub sporu z podmiotem danych czy
wniesienia roszczenia przez podmiot danych, organ nadzoru
czy inne strony trzecie, każda ze Stron niezwłocznie powiadomi drugą Stronę pod warunkiem, że takie zdarzenie dotyczy
Przetwarzania Udostępnianych Danych i może spowodować
powstanie zobowiązań prawnych lub odpowiedzialności, albo
w inny sposób dotyczyć uzasadnionych interesów drugiej
Strony. Strony racjonalnie skoordynują działania i będą się
nawzajem wspierać w przypadku każdego takiego zdarzenia.
16.7. Odbiorca Danych zapewnia, że natychmiast usunie, gdy
już nie będą niezbędne do realizacji Dopuszczalnych Celów,
chyba że obowiązujące prawo zezwala na legalne kontynuowanie przetwarzania Udostępnionych Danych.
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