Ogóle Warunki Sprzedaży Paliw obowiązujące w firmie Petromex Sp. z o. o.
§ 1 Definicje
Poniższe definicje będą używane przez Strony Umowy Sprzedaży w następującym znaczeniu:
Baza Magazynowa – bazy magazynowe lub terminale paliw, z których Petromex Sp. z o.o. realizuje sprzedaż Produktów.
Cena sprzedaży – jednostkowa cena netto, oparta o cenę SPOT PKN ORLEN S.A. wraz ewentualnymi rabatami bądź dopłatami,
odnosząca się do 1.000 litrów produktów, za jaką Kupujący dokonuje zakupów. Cena sprzedaży obejmuje koszt dostawy i wyładunku
produktów. Cena internetowa (SPOT) PKN ORLEN S.A. – jednostkowa cena netto opublikowana na stronie internetowej pod adresem
www.orlen.pl odnosząca się do 1000 litrów produktu w temperaturze referencyjnej 15°C.
Dowód Wydania – dokument potwierdzający wydanie produktu, wydany kierowcy z Bazy Magazynowej/Terminala Paliw stanowiący
potwierdzenie zgodności nalewu.
Zamówienie Sprzedaży – dokument wydany przez Sprzedawcę towarzyszący dostawie, potwierdzający wydanie produktu Kupującemu
przy dostawach transportem organizowanym przez Sprzedawcę, stanowiący jednocześnie potwierdzenie zgodności rozliczenia dostawy.
Elektroniczna faktura – elektroniczny obraz Faktury VAT, będąca e-fakturą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
art. 2 pkt. 32 (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 tekst jednolity)
INCOTERMS®2010 – opublikowane przez Międzynarodową Izbę Handlową – MIH (International Chamber of Commerce – ICC), zbiór
międzynarodowych reguł, określających warunki dostaw.
Kredyt Kupiecki – maksymalne saldo zadłużenia Kupującego u Sprzedającego na potrzeby realizacji sprzedaży z odroczonym terminem
płatności ustalonym indywidualnie na podstawie analizy potrzeb zakupowych Kupującego, bieżącej współpracy oraz kondycji finansowej
Kupującego. Wysokość kredytu kupieckiego ustala Sprzedawca, a zmiana jego wysokości nie stanowi zmiany Umowy lub OWS.
Kupujący – podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna zwany również Klientem, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
Ogólne Warunki Sprzedaży Paliw – uszczegółowienie warunków sprzedaży paliw płynnych przez Sprzedającego, zwane również OWS.
Produkt(y)/paliwa płynne – paliwa będące przedmiotem sprzedaży wg norm i przepisów opisanych w § 2 pkt. 1.
SENT – elektroniczny rejestr zgłoszeń stworzony specjalnie na potrzeby realizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu
towarów.
Strona/Strony – oznacza Sprzedawcę lub Kupującego.
Sprzedawca – Petromex Sp. z o.o. (NIP: 991 0508 711) z siedzibą w Komprachcicach, przy ulicy Pocztowa 3, 46-070 Komprachcice
Świadectwo jakości – dokument potwierdzający jakość sprzedawanych produktów (paliw płynnych) wydany przez Bazę
Magazynową. Umowa Sprzedaży/Umowa – umowa dotycząca sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym.
Upoważnienie – wydane przez Klienta pisemne zezwolenie do odbioru paliw na bazach magazynowych/terminalach paliw.
Zlecenie transportowe – informacja określająca sposób dostawy, ilość, rodzaj produktu oraz termin dostawy.
Zamówienie – zamówienie na zakup paliw składane przez Kupującego, które jest składane w formie i treści ustalonej przez Sprzedawcę.

§ 2 Produkty
1.

Sprzedawca sprzedaje paliwa płynne zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w
sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r. poz. 1680) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 4 stycznia
2007 roku w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których
będą stosowane ciężkie oleje opałowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 roku, poz. 1547 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie
z wymaganiami poniższych norm:
Benzyny bezołowiowe
PN-EN 228:2013-04
Oleje napędowe
PN-EN 590:2013-12; PN-EN 590:2013-12
Oleje opałowe
PN-C 96024:2011

2.

Zmiana powyższego asortymentu oraz przywołanych norm nie stanowi zmiany Umowy Sprzedaży.
§ 3 Cena i warunki płatności

1.

2.
3.

4.
5.

Dla zakupów paliw płynnych objętych OWS lub Umową Sprzedaży, jako bazę do dalszych wyliczeń stosowane będą aktualne
hurtowe ceny (SPOT) PKN ORLEN S.A., publikowane na stronach internetowych PKN ORLEN S.A., obowiązujące w dniu dostawy
produktu dla Kupującego.
Do Ceny Sprzedaży doliczony będzie podatek VAT, obliczony według stawki podatku wynikającej z obowiązujących przepisów prawa
podatkowego w dniu dostawy.
Zapłata za paliwo powinna być dokonywana:
a) w formie przelewu na konto wskazane przez Sprzedawcę po odbiorze produktu w terminie ustalonym w Umowie Sprzedaży;
b) w formie przelewu na konto wskazane przez Sprzedawcę przed wysłaniem zamówienia jednorazowego do Sprzedawcy
(przedpłata) na podstawie faktury pro-forma.
c) gotówką w siedzibie Sprzedawcy lub u przedstawiciela Sprzedającego (Kierowca), z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota
wpłaty jednorazowo nie może przekraczać 15.000 PLN.
Termin płatności liczony jest od daty dostawy towaru, czego potwierdzenie stanowi podpisany dokument ZS.
Jako datę zapłaty transakcji realizowanych przelewem bankowym przyjmuje się datę wpływu należności na konto Sprzedawcy.

5.

Zmiana warunków transakcji jest możliwa tylko po wcześniejszym uzgodnieniu i zaakceptowaniu warunków ze Sprzedawcą drogą
elektroniczną (e-mail).

6.

W przypadku niedotrzymania terminu płatności przez Kupującego, Sprzedawca oprócz należnych odsetek ustawowych za opóźnienie

7.

8.

w transakcjach handlowych ma prawo wstrzymać następne dostawy produktu do momentu uregulowania przez Kupującego
zobowiązań finansowych bez odpowiedzialności za konsekwencje niewywiązania się z Umowy Sprzedaży względem Kupującego.
Sprzedawca będzie wystawiać faktury VAT zgodnie ze stosownymi regulacjami Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz.1054 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami
wykonawczymi do tej ustawy.
W przypadku nieprecyzyjnego opisu płatności przez Kupującego, wpłaty będą rozrachowane każdorazowo na poczet zobowiązań
Kupującego wynikających kolejno z najstarszych niezapłaconych faktur. Powyższe nie dotyczy płatności realizowanych na poczet
zamówienia jednorazowego w formie przedpłaty.
§ 4 Zamówienie produktu

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Dostawa paliw lub odbiór produktów własnymi środkami transportu odbywać się będzie wyłącznie na podstawie Zamówień
składanych przez Kupującego. Zamówienie może złożyć wyłącznie osoba upoważniona pisemnie do tego przez Kupującego.
Zamówienia składane będą za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej, na stronie internetowej Sprzedającego, telefonicznie lub
bezpośrednio u przedstawiciela Sprzedawcy (kierowca, przedstawiciel handlowy).
Standardowo Sprzedawca przetwarza Zamówienia i realizuje dostawy w dni robocze w godzinach 8-15 i zastrzega sobie prawo do
weryfikacji i korekty Zamówienia złożonego przez Kupującego, w szczególności w zakresie ilości sprzedawanego produktu, terminu
dostawy oraz warunków płatności.
Wzór Zamówienia stanowi załącznik Ogólnych Warunków Sprzedaży i jest udostępniony na stronie internetowej Sprzedawcy
(www.petromex.pl).
Sprzedawca dołoży starań, aby Zamówienie zrealizować w ciągu 48 godz. licząc od dnia potwierdzenia zamówienia.
W przypadku dostaw realizowanych transportem Kupującego, bądź organizowanym przez Kupującego, Kupujący upoważnia
Kierowcę wskazanego w zamówieniu do odbioru dostawy w jego imieniu.
§ 5 Dostawy realizowane transportem samochodowym Sprzedawcy

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Planowana dostawa produktu / Sprzedaż paliw może być realizowana na warunkach uzgodnionych uprzednio z Kupującym w
Zamówieniu lub/i w Umowie Sprzedaży,
Podstawą do wydania produktu z jest posiadanie przez przedstawiciela Kupującego stosownego upoważnienia.
Rozliczenie ilości dostarczonego paliwa odbywa się poprzez Zamówienie Sprzedaży (ZS) na podstawie wskazań legalizowanego
licznika pomiarowego zainstalowanego na autocysternie.
Standardowy sposób rozliczenia dostawy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą jest rozliczenie w litrach rzeczywistych.
Istnieje możliwość rozliczenia dostawy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą w temperaturze referencyjnej 15°C.
Sprzedawca odpowiada za:
a) jakość sprzedawanych produktów na końcu króćca spustowego układu nalewczego autocysterny.
b) zgodność dostarczonego produktu z Zamówieniem Kupującego,
c) dostarczenie Kupującemu kopii dokumentu potwierdzającego jakość dostarczonego produktu zgodnie ze stosownymi atestami
operatora Bazy Magazynowej / Terminala Paliw,
Kupujący odpowiada za:
a) Czystość, sprawność, szczelność i dostępność pojemności zbiorników magazynowych przeznaczonych do magazynowania
paliw płynnych,
b) Przygotowanie miejsca wyładunku paliw płynnych dla manewrowania autocysterny Sprzedawcy,
Ewentualny pobór próbek produktu odbywać się będzie tylko i wyłącznie przy wspólnym udziale przedstawicieli Kupującego i
Sprzedającego. W celu zachowania najwyższych standardów ustala się, iż: minimalna ilość próbek wynosi 3 sztuki. Każda minimum
1 litr produkt; każda próbka powinna być opisana (data dostawy, produkt, ilość, oznaczenie nazwy Kupującego i Sprzedającego, nr
rej autocysterny, miejsce pobrania próbek, imiona i nazwiska pobierających).
Kupujący oświadcza, że infrastruktura do magazynowania produktów (paliw płynnych) dostarczanych przez Sprzedawcę spełnia
wszelkie przepisy w zakresie magazynowania paliw płynnych m.in.:
a) rozporządzenie MG z dn. 18 września 2001 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego jakim powinny
odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych;
b) rozporządzenie MG z dnia 31 marca 2008 zmieniające w sprawie warunków dozoru technicznego jakim powinny odpowiadać
zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych;
c) rozporządzenie MG z dnia 21 listopada 2005 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw
płynnych i ich usytuowanie.
d) Wszelkie inne przepisy prawa w zakresie magazynowania paliw ciekłych.

§ 6 Dostawy realizowane transportem samochodowym Kupującego

1.

2.

Odbiór paliw ze wskazanych przez Sprzedającego Baz Magazynowych (na warunkach EXW zgodnie z INCOTERMS®2010) może być

realizowany na następujących warunkach uzgodnionych uprzednio z Kupującym w Zamówieniu. Strony zgodnie uznają, iż
podstawienie towaru do dyspozycji Kupującemu na Bazie Paliw będzie momentem dostawy.
Podstawą do wydania produktu z Baz Magazynowych jest posiadanie przez kierowcę stosownych uprawnień i pozwoleń
wymaganych przez operatorów Baz Magazynowych / Terminali Paliwa.

3.

Odpowiedzialność za działania kierowcy upoważnionego przez Kupującego do odbioru dostawy na terenie Baz Paliw ponosi Kupujący.

4.

Rozliczenie ilości dostarczonego paliwa odbywa się na podstawie Dowodu Wydania / operatora Bazy Magazynowej i stanowi pomiar
wskazujący ilość dostarczonego paliwa w temperaturze referencyjnej 15ºC.
Sprzedawca odpowiada za jakość sprzedawanych produktów na końcu króćca spustowego układu nalewczego Bazy Magazynowej .
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia w dostępności produktów, opóźnienia w realizacji dostaw wynikające z
organizacji pracy Baz Magazynowych / Terminali Paliw lub operatorów realizujących sprzedaż paliw ciekłych z wykorzystaniem
infrastruktury Baz Magazynowych.

5.
6.

§ 7 Sprzedaż Oleju opałowego
1.

2.

3.

Kupujący jest zobowiązany dostarczyć Sprzedawcy Oświadczenie o przeznaczeniu oleju opałowego lub oleju napędowego
grzewczego niezwłocznie po odbiorze produktu z Bazy Paliw (maks. do 3 dni) lub przed wyładunkiem produktu w przypadku dostaw
realizowanych transportem samochodowym Sprzedającego. Powyższe oświadczenie powinno być czytelnie podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania Kupującego i powinno zostać dostarczone do siedziby Sprzedawcy lub przekazane jego
przedstawicielowi (kierowca).
Na oświadczeniach o przeznaczeniu oleju opałowego lub oleju napędowego grzewczego składanych przez Kupującego musi być
określone: ilość nabywanego oleju, jednoznaczne dane identyfikacyjne Kupującego i czytelny podpis Kupującego. Posiadanie
prawidłowo wypełnionego oświadczenia o jego przeznaczeniu, które jest, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o
podatku akcyzowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 roku, poz. 752 z późniejszymi zmianami) jest warunkiem zastosowania przez
Sprzedawcę w stosunku do Kupującego obniżonej stawki akcyzy wymaganej przepisami Ustawy o podatku akcyzowym.
Nie wywiązanie się z obowiązków wynikających z zapisów paragrafu 7 punkt 1 i 2, niesie ryzyko dla kupującego utracenie prawa do
zastosowania obniżonej stawki akcyzy.
§ 8 Postępowanie reklamacyjne w przypadku reklamacji ilościowych i jakościowych

1.

Zgłoszenia reklamacji ilościowych powinny być kierowane bezpośrednio do siedziby Sprzedającego:
a)

2.

3.

4.

niezwłocznie telefonicznie w dniu dostawy do biura Sprzedawcy - zgłoszenie telefoniczne należy potwierdzić pisemnie (mail, fax),

b) w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: paliwa@petromex.pl lub biuro@petromex.pl.
Informacje o ewentualnych zastrzeżeniach Kupującego min.: do jakości, ilości produktu bądź sposobu rozładunku, innych
zastrzeżeniach, każdorazowo powinna znaleźć się w polu „Uwagi“ na dokumencie potwierdzającym wydanie produktu Kupującemu.
Brak zawiadomienia o uwagi do dostarczonych produktów w sposób i terminie wskazanym w ust. 2 stanowi, że dostawa oraz
produkty spełniają parametry określone w Umowie Sprzedaży i odpowiednich przepisach prawa, a dostawa została przyjęta przez
Kupującego (Odbiorcę) bez zastrzeżeń.
Badania jakości produktów prowadzone będą przez akredytowane laboratorium. Wynik analizy produktów będzie wiążący dla Stron.
W przypadku, gdy wyniki próbek paliwa potwierdzą zasadność reklamacji, Sprzedawca (Dostawca) jest zobowiązany do pokrycia
kosztów badań oraz do wymiany produktu na produkt odpowiadający warunkom Umowy Sprzedaży.
§ 9 Obowiązki Stron w oparciu o przepisy ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu pojazdów

1.

Niniejsze zapisy dotyczą uchwalenia Ustawy z dnia 9 marca 2017 r, o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz.U.
poz.708 z 3.04.2017 r. wraz z późniejszymi zmianami i przepisami uszczegóławiającymi.

2.

W przypadku, gdy zgłoszenie do rejestru na Platformie Usług Elektronicznych Skarobowo-Celnych leży po stronie Sprzedającego
występującego w roli Podmiotu Wysyłającego:
a) Sprzedający zobowiązuje się wystawić zgłoszenie o którym mowa w Ustawie przed rozpoczęciem dostawy oraz przekazać na
dokumencie WZ 18-cyfrowy numer referencyjny i klucz (wzór: KR-00AA) niezbędne do zamknięcia przez Kupującego
zgłoszenia.
b) Kupujący zobowiązuje się wraz ze złożeniem zamówienia do podania Sprzedającemu wszystkich danych niezbędnych do
wypełnienia zgłoszenia (art. 5 ust. 2. Ustawy).
c) Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania zasady, że ilość dostarczonego paliwa musi odpowiadać zamówionej ilości, na
podstawie której dokonano zgłoszenia do rejestru z dopuszczalną tolerancją maksymalnie plus / minus 10%.
d) Kupujący zgodnie z wymaganiami Ustawy zobowiązuje się potwierdzić realizację każdej dostawy na platformie PUESC nie
później niż w dniu roboczym następującym po dniu dostawy.

e)

3.

W przypadku przekazania Sprzedającemu danych niezgodnych ze stanem faktycznym skutkujących nałożeniem na
Sprzedającego kar, grzywien lub innych sankcji finansowych, Sprzedający będzie uprawniony w tym zakresie do roszczenia
regresowego wobec Kupującego.

W przypadku gdy zgłoszenie do rejestru leży po stronie Kupującego (występuje w roli Podmiotu Wysyłającego), Kupujący
zobowiązuje się:
a) Przekazania Sprzedającemu wraz ze złożeniem zamówienia 18-cyfrowego numeru referencyjnego zgłoszenia dotyczącego
danego zamówienia lub przekazania oświadczenia, że zgłoszenie zostało dokonane w trybie awaryjnym lub przewóz nie
podlega zgłoszeniu.
b) Przekazania Sprzedającemu wszystkich numerów referencyjnych zgłoszeń do rejestru wraz ze wskazaniem numeru
referencyjnego pierwszego przewozu kiedy złożone zamówienie obejmować będzie więcej niż jedno zgłoszenie do rejestru.
c) Przestrzegania zasady, że do jednej komory cysterny może być przydzielone jedno zamówienie na jeden rodzaj produktu.
d) W przypadku przekazania Sprzedającemu nieprawidłowego, nieważnego lub nieprawdziwego numeru referencyjnego
zgłoszenia lub błędnego dokonania zgłoszenia w trybie awaryjnym lub błędnego przyjęcia, że przewóz nie podlega zgłoszeniu
czy też przekazania danych niezgodnych ze stanem faktycznym skutkujących nałożeniem na Sprzedającego kar lub innych
sankcji, Sprzedający będzie uprawniony w tym zakresie do roszczenia regresowego wobec Kupującego.
§ 10 Postanowienia końcowe

1.

Sprzedający oświadcza, że sprzedawane produkty są:
a) kupowane od producentów i operatorów mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
b) odbierane z Baz Magazynowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
c) obciążone wszelkimi podatkami i opłatami wymagane przez obowiązujące przepisy w dniu dostawy, w tym min. podatek VAT,
akcyzę, opłatę paliwową.

2.

Kupujący zobowiązany jest dostarczyć/udostępnić Sprzedawcy (Dostawcy) koncesję lub Oświadczenie o niepodleganiu wymogowi koncesji
– w przypadku, gdy jest odbiorcą końcowym w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo energetyczne. O zmianie sytuacji prawnej w tym
przedmiocie Kupujący powiadomi Sprzedawcę i prześle aktualne dokumenty w terminie do 7 dni roboczych od zaistniałej zmiany.

3.

Kupujący oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu sprzedaży paliw ciekłych przez Kupującego bez
posiadania przez niego wymaganej koncesji.
4. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez jego podpisu.
5. W przypadku naruszenia przez Kupującego zobowiązania do zużycia paliwa wyłącznie na potrzeby własne, w szczególności w
przypadku dokonania przez niego odsprzedaży paliwa bez wymaganej koncesji, jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz
Sprzedawcy kary umownej w wysokości równej prawomocnej karze administracyjnej wymierzonej Sprzedawcy przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki lub inny organ administracyjny w związku ze stwierdzeniem przez ten organ naruszenia przez
Sprzedawcę warunków udzielonej koncesji lub naruszenia przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie obrotu hurtowego
paliwami ciekłymi pomiędzy podmiotami koncesjonowanymi.
6. W przypadku opóźnień w realizowaniu zobowiązań finansowych wynikających z dostaw towarów i usług Kupujący wyraża zgodę na
cesję praw do należności na rzecz instytucji finansowych i windykacyjnych współpracujących ze Sprzedawcą. Jednocześnie
Kupujący wyraża zgodę na obciążenie go kosztami wynikającymi z powyższych działań windykacyjnych w wysokości 450 zł netto.
7. Kupujący oświadcza, iż przyjęcie dostawy bez uwag na Zamówieniu Sprzedaży (ZS) lub Dowodzie Wydania jest jednoznaczne z
potwierdzeniem powstania zobowiązania względem Sprzedawcy.
8. Kupujący jest zobowiązany do powiadamiania Sprzedawcy, z zachowaniem formy pisemnej, o każdej zmianie dotyczącej
Kupującego w terminie 7 dni od daty zmiany, w tym min.:
a) danych rejestrowych oraz danych adresowych do doręczeń,
b) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz rolników i spółek cywilnych oraz spółek jawnych
informacji o zmianie ustroju majątkowego małżeństwa przedsiębiorcy lub wspólnika
złożeniu wniosku o upadłość lub postępowania restrukturyzacyjnego, zmiany statusu płatnika VAT. W przypadku braku
informacji Petromex sp. z o.o. ma prawo zwrócić się do Kupującego o zwrot kosztów poniesionych z tego tytułu.
9. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych OWS oraz Umowach Sprzedaży mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Wszelkie spory powstałe na tle stosowania niniejszych OWS oraz Umów Sprzedaży będą rozstrzygane przez sądy powszechne,
właściwe ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

