PG-3.1 Załącznik nr 3: OWS

EDF Ekoserwis Sp. z o.o.
z siedzibą przy Pl. St. Staszica 30, 50-222 Wrocław
adres do korespondencji: ul. Podmiejskiej 119A, 44-207 Rybnik,
wpisane do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000024592, w Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
posiadające NIP 897-10-06-564,
ustanawia z dniem 01 stycznia 2016 roku następujące
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) EDF Ekoserwis Sp. z o.o.
Postanowienia ogólne
1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią ogólne warunki zamówień, w rozumieniu art.
384 K.C. i są stosowane przy sprzedaży towarów, wyrobów, materiałów i ubocznych
produktów spalania (zwanych w dalszej części OWS „Materiałami”) oferowanych przez EDF
Ekoserwis Sp. z o.o., zwanego dalej „Sprzedającym” na rzecz podmiotu, zwanego dalej
„Kupującym”, który dokonuje zakupu w celach związanych ze swoją działalnością
gospodarczą.
2. Dodatkowo, do sprzedaży ubocznych produktów spalania stosuje się przepisy Ustawy
o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. 21/2013 z późniejszymi zmianami).
3. Niniejsze OWS stanowią integralną część każdego zamówienia, stanowiącego umowę
kupna-sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym chyba, że Strony transakcji
uzgodnią inaczej.
4. Wszystkie zmiany, uzupełnienia, zawiadomienia, oświadczenia itp. dokonywane przez
Strony w związku z realizacją zamówienia oraz postanowień OWS powinny być, pod
rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dostarczone drugiej Stronie:
osobiście, za pośrednictwem poczty, kurierem, fax-em lub drogą elektroniczną.
5. Oferowane przez Sprzedającego:
a) popioły lotne do betonu – spełniają wymagania określone w normie PN-EC 450-1:2012
oraz posiadają opinię dot. promieniotwórczości, tj. odpowiadają wymaganiom
Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. 2007 nr 4 poz. 29) z dnia 2 stycznia 2007 r.
w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych
potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i wyrobach stosowanych
w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach
przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów.
b) pozostałe Materiały spełniają wszelkie wymagania zawarte w dokumentach odniesienia,
a Sprzedający posiada pełną dokumentację uprawniającą do wprowadzania do obrotu,
zgodnie z prawem polskim.
5. Na Kupującym spoczywa obowiązek oceny przed zawarciem niniejszej umowy, czy
zamawiane Materiały umożliwiają osiągnięcie celów założonych przez Kupującego. Przez
złożenie zamówienia Kupujący potwierdza, że Materiały odpowiadają jego potrzebom, jest
świadomy ich właściwości i celu przeznaczenia oraz nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.
6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z przeznaczeniem lub
właściwościami czy też nieprawidłowe zastosowanie Materiału i jego skutki przez
Kupującego lub inne osoby a także niewłaściwe ich przechowywanie i magazynowanie.
Zamówienie i sprzedaż
7. Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje określoną ilość Materiałów na podstawie umowy
lub pisemnego zamówienia, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do OWS,
zawierającego harmonogram dostaw stanowiącego załącznik nr 2 do OWS (dla kontraktów,
których okres realizacji przekracza 1 miesiąc kalendarzowy), dostarczonego do siedziby
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Sprzedającego: osobiście, za pośrednictwem poczty, kurierem, fax-em lub na adres e-mail
osoby odpowiedzialnej za realizację kontraktu, podany w propozycji handlowej.
Sprzedający dopuszcza możliwość składania zamówień na formularzu własnym Kupującego,
pod warunkiem zgodności zamówienia z formularzem Sprzedającego (załącznik nr 1 do
OWS).
Warunkiem przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia Kupującego do realizacji, jest
uzgodnienie warunków handlowych, w tym formy i sposobu płatności.
Limit kredytu kupieckiego jest maksymalną wartością zadłużenia wobec Sprzedającego.
Na wykorzystanie limitu kredytu kupieckiego składa się suma wartości wystawionych faktur
oraz wartość wydanego, a niezafakturowanego Materiału.
W przypadku nieprzyznania limitu kredytu kupieckiego przyjęcie i realizacja zamówienia są
możliwe jedynie po dokonaniu przedpłaty na poczet realizacji zamówienia lub jego części.
W przypadku cofnięcia lub zmniejszenia kwoty już przyznanego limitu kredytu kupieckiego
realizacja zamówienia będzie możliwa jedynie w przypadku ustanowienia przez Kupującego
innego zabezpieczenia jego zobowiązań względem Sprzedającego, np. weksel, co będzie
przedmiotem odrębnych negocjacji pomiędzy Kupującym i Sprzedającym.
Przyjęcie zamówienia do realizacji jest potwierdzane przez pracownika Sprzedającego: faxem
lub e-mailem na adres Kupującego.
Sprzedający może odmówić przyjęcia zlecenia do realizacji w przypadku wątpliwości
odnośnie prawdziwości danych zawartych w dokumentach, o których mowa w pkt. 12 oraz
oświadczeń zamieszczonych w zamówieniu (załącznik nr 1).
Zamówienie, o którym mowa w pkt. 7 uważa się za kompletne, jeżeli jest podpisane przez
osobę(y) upoważnione do reprezentacji Kupującego oraz zawiera w formie załączników
uwierzytelnione dokumenty:
a) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopię wypisu z KRS,
b) decyzję na odzysk i/lub zbieranie odpadu (tylko w przypadku odpadu).
c) pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego w przypadku, w którym Zamówienie
nie jest podpisane przez osoby bezpośrednio umocowane do działania w imieniu
Kupującego.
Kupujący zobowiązuje się do dostarczania w każdy ostatni dzień roboczy tygodnia, do godz.
1200 pisemnego harmonogramu dziennych dostaw/odbiorów na następny tydzień.
W przypadku niedostarczenia w/w harmonogramu Sprzedający nie gwarantuje Kupującemu
dostaw i/lub odbioru Materiałów w danym okresie.
Ponadto, każdego dnia do godz. 1300 upoważniony przez Kupującego pracownik potwierdza:
telefonicznie, faxem lub e-mailem wielkość zamówienia na następny dzień.:
a) drogą elektroniczną na adres email: logistyka.ekoserwis@edf.pl;
handlowy.ekoserwis@edf.pl;
b) telefonicznie:
 logistyka spoiw, popiołów: 515 197 505; 512 754 205
 logistyka kruszyw, mieszanek 509 730 545
W przypadku odbioru Materiału transportem własnym Kupującego, pracownik Działu
Logistyki Sprzedającego będzie wskazywał miejsce odbioru Materiału.
Niezrealizowanie dziennych zamówień ujętych w tygodniowym harmonogramie, z przyczyn
leżących po stronie Kupującego, nie może być podstawą żądania wydania Materiałów
w terminie późniejszym.
Sprzedaż Materiałów przez Sprzedającego prowadzona będzie według szczegółowego
harmonogramu dostaw określonego w zamówieniu i harmonogramach tygodniowych,
o których mowa w pkt. 7 Ogólnych Warunków Sprzedaży. Zmiana harmonogramu dostaw
określonego w zamówieniu oraz harmonogramów tygodniowych wymaga pisemnej zgody
Sprzedającego i potwierdzona będzie zwrotnie, w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania
zmienionego harmonogramu.
W przypadku braku akceptacji przez Sprzedającego zamówienie może być realizowane na
dotychczasowych zasadach lub być zakończone przez Kupującego.
Oferowane ceny sprzedaży są cenami netto, do których doliczany będzie podatek VAT
w wysokości wynikającej z przepisów obowiązujących w momencie sprzedaży.
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16. Sprzedający

zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego, faxem lub e-mailem
zawiadomienia Kupującego o każdym przypadku mogącym spowodować wstrzymanie
(ograniczenie) dostawy natomiast Kupujący o przypadkach mogących mieć wpływ na
wstrzymanie (ograniczenie) odbioru Materiałów.

Warunki dostaw/odbioru Materiałów od Sprzedającego
17. Do każdej partii dostarczonego Materiału Sprzedający wystawi dowód WZ lub list
przewozowy.
18. Dostawy/odbiory odbywają się w dni robocze oraz inne dni ustalane indywidualnie.
19. Odbiór Materiałów odbywa się na podstawie wystawionego przez Sprzedającego dowodu WZ
lub listu przewozowego, w zależności od rodzaju odbieranego Materiału.
20. Upoważniony, określony w zamówieniu, przedstawiciel Kupującego, który dokonuje odbioru
Materiałów, zobowiązany jest potwierdzić odebranie Materiałów na kopii dokumentu WZ lub
listu przewozowego czytelnym podpisem a także wskazać właściwe miejsce rozładunku
Materiału.
W przypadku nieobecności osób wskazanych w zamówieniu, kierowca samochodu
powiadamia pracownika Działu Logistyki Sprzedającego.
Pracownik Działu Logistyki kontaktuje się z przedstawicielem Kupującego upoważnionym do
jego reprezentowania, który w formie pisemnej (fax, e-mail) wskazuje personalia osoby
mogącej odebrać Materiał i potwierdzić dokumenty w imieniu Kupującego, o czym Logistyk
telefonicznie informuje kierowcę oczekującego na rozładunek.
21. W przypadku odbioru Materiału przez Przewoźnika działającego na zlecenie Kupującego,
Kierowca powinien posiadać upoważnienie do odbioru Materiału. Upoważnienie musi
zawierać imię i nazwisko kierowcy, nr dowodu osobistego, numer rejestracyjny pojazdu
i zostać dostarczone drogą elektroniczną do Działu Logistyki Sprzedającego przynajmniej na
1 dzień przed planowanym odbiorem. Upoważnienie, o którym mowa powyżej, może być
upoważnieniem zbiorczym i/lub terminowym i musi być bezwzględnie podpisane przez osobę
lub osoby upoważnione do reprezentowania Kupującego.
W przypadku niedopełnienia przez Kupującego obowiązków zawartych w niniejszym
punkcie, Sprzedający może odmówić wydania Materiału bez ponoszenia z tego tytułu
jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Kupującego.
22. Kupujący dokonujący odbioru Materiałów transportem własnym lub za pośrednictwem
działającego na jego zlecenie Przewoźnika oświadcza, iż zobowiązuje się stosować do
obowiązujących w zakładach EDF Ekoserwis Sp. z o.o. oraz EDF Polska S.A. procedur,
regulaminów, zasad i wytycznych porządkowych, o obowiązywaniu których został
poinformowany lub które zostały podane do wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie
się z nimi przez osoby przebywające na terenie zakładu (np. poprzez wywieszenie przy
bramie wjazdowej).
23. W przypadku gdy Materiały odbierane są przez Przewoźnika działającego na zlecenie
Kupującego lub środkami transportu Kupującego, odpowiedzialność za towar przechodzi na
Kupującego w momencie wydania tego towaru Kupującemu lub działającemu na zlecenie
Kupującego Przewoźnikowi.
24. Wszelkie ryzyka związane z Materiałami, w szczególności odpowiedzialność za Materiały, ich
utratę lub zniszczenie a także ich zastosowanie, użycie i przechowanie przechodzą na
Kupującego w momencie odbioru Materiałów z zakładu Sprzedającego lub innego miejsca
wskazanego przez Sprzedającego a w przypadku dostawy Materiałów przez Sprzedającego
(lub podmiot działający w jego imieniu lub na jego rzecz) do miejsca wskazanego przez
Kupującego od momentu rozpoczęcia rozładunku, niezależnie od momentu przejścia
własności Materiałów,
Siła wyższa
25. Sprzedający może wstrzymać dostarczanie Materiałów a Kupujący odmówić ich odbioru
z powodu oraz w okresie trwania okoliczności związanych z działaniem siły wyższej, do czasu
ustania tych okoliczności.
Przez pojęcie „siły wyższej” rozumie się wszelkiego rodzaju nagłe, niezależne od woli
Kupującego i Sprzedającego okoliczności, które uniemożliwiają realizację zobowiązań stron
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a w szczególności: legalne strajki, wojna, zamieszki, stan wyjątkowy, katastrofy, klęski
żywiołowe a także akty prawne i decyzje organów samorządowych, służb porządkowych jak
zakaz poruszania się samochodów ciężarowych po drogach z uwagi na wysokie
temperatury, blokady dróg itp.
Za okoliczność siły wyższej będzie uważany także brak surowców do produkcji,
spowodowany awarią lub ograniczeniem mocy produkcyjnej jednostek energetycznych
obsługiwanych przez Sprzedającego.
Ponadto za siłę wyższą uznawane będą również strajki osób lub firm zatrudnianych przez
Sprzedającego i/lub Kupującego, bez względu na sposób ich zatrudnienia.
W przypadku zaistnienia okoliczności będących działaniem siły wyższej, Kupujący
i Sprzedający są zwolnieni ze zobowiązań wynikających z zamówienia i niniejszych
Ogólnych Warunków Sprzedaży w czasie trwania takich okoliczności i nie ponoszą z tego
tytułu ujemnych konsekwencji prawnych.
26. Strony zobowiązane są niezwłocznie informować się o wystąpieniu okoliczności, o których
mowa w pkt. 25.
Reklamacje
27. Wszelkie Materiały muszą być stosowane zgodnie z dokumentacją odniesienia.
28. Sprzedający, celem kontroli jakości zastrzega sobie prawo do pobierania losowych prób
Materiału zarówno po załadowaniu do środka transportu jak i rozładunku i/lub przed użyciem
Materiału przez Kupującego, na co Kupujący wyraża zgodę i deklaruje, iż umożliwi
upoważnionemu pracownikowi Sprzedającego pobór w/w prób.
29. Wszelkie reklamacje ilościowe i jakościowe winny być, pod rygorem nieważności, zgłaszane
w formie pisemnej, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, na adres Sprzedającego, fax-em na nr
32/ 42 94 800 lub e-mailem: edfekoserwis@edf.pl
30. Reklamacje ilościowe uznawane będą jedynie w dniu wydania Materiału, potwierdzonego
dokumentem Wz/listem przewozowym lub fakturą.
31. W przypadku stwierdzenia wady jakościowej Materiału podczas rozładunku u Kupującego lub
w trakcie jego wykorzystania, Kupujący niezwłocznie przekaże Sprzedającemu notę
reklamacyjną i zabezpieczy posiadaną partię Materiału dla dokonania oceny jakościowej
przez przedstawiciela Sprzedającego.
32. Jeżeli do podjęcia decyzji o uznaniu reklamacji niezbędne jest wykonanie badań, wówczas
w obecności przedstawiciela Kupującego zostaje pobrana próbka Materiału, która zostaje
poddana badaniom w niezależnym akredytowanym laboratorium.
Decyzja o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji zapada po przeprowadzeniu badań i uzyskaniu
wyników.
Koszty badań ponosi strona, dla której rozstrzygnięcie reklamacji będzie niekorzystne.
W przypadku rozstrzygnięcia niekorzystnego dla Kupującego upoważnia on Sprzedającego
do refakturowania kosztów badań laboratoryjnych.
33. W przypadku nieuznania przez Sprzedającego roszczeń reklamacyjnych zgłoszonych przez
Kupującego, Sprzedający jest zobowiązany do przekazania pisemnego uzasadnienia swojej
decyzji, w możliwie najkrótszym terminie, w zależności od rodzaju Materiału lub rodzaju
badań niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
34. W przypadku, gdy ostateczne rozstrzygnięcie reklamacji potwierdzi wadliwość Materiału,
Sprzedający zaoferuje Kupującemu rabat, w stosunku do ceny określonej w zamówieniu.
Jeżeli Kupujący zaakceptuje takie rozwiązanie to postępowanie reklamacyjne uważa się
za zakończone.
35. Jeżeli Kupujący zażąda wymiany Materiału na zgodny, Sprzedający zapewni ją na własny
koszt w uzgodnionym z Kupującym terminie.
36. W przypadku braku akceptacji przez Kupującego rozwiązań przedstawionych w pkt. 34
i 35, Strony w dobrej wierze podejmą negocjacje w celu uzgodnienia obustronnie
satysfakcjonującego rozstrzygnięcia reklamacji.
37. Kupujący zwolni Sprzedającego od roszczeń osób trzecich związanych z Umową lub
Materiałem, powstałych z winy Kupującego. Kupujący zwolni Sprzedającego również od
roszczeń kontrahentów Sprzedającego z tytułu nienależytego wykonania zobowiązań
przez Sprzedającego spowodowanego nieprawidłowym wykonaniem Umowy przez
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Kupującego. W zakresie obowiązków określonych w niniejszym punkcie Kupujący będzie
zobowiązany w szczególności do zapłaty odszkodowania bezpośrednio osobie trzeciej,
która wystąpiła z roszczeniami wobec Sprzedającego, jak również do przystąpienia do
postępowania sądowego na zasadach określonych powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa oraz do zwrotu kosztów, jakie Sprzedający poniósł w wyniku lub w
związku z wystąpieniem z takimi roszczeniami (w tym ewentualnego odszkodowania
zapłaconego przez Sprzedającego osobie trzeciej).
38. Jeżeli w wyniku nieprawidłowego wykonania Umowy przez Kupującego powstanie
obowiązek zapłaty przez Sprzedającego lub działającą w jego imieniu lub na jego rzecz
osobę jakiejkolwiek kary lub grzywny o charakterze administracyjnym, karnym lub
wykroczeniowym lub też innego świadczenia o podobnym charakterze, zostanie ono
uiszczone bezpośrednio przez Kupującego, jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy
prawa dopuszczają taką możliwość. W innym przypadku wartość takiego świadczenia
zostanie zwrócona Sprzedającemu lub osobie, o której mowa w zdaniu poprzedzającym,
na każde ich żądanie.
Płatności
39. Za odebrane przez Kupującego Materiały Sprzedający, na podstawie dowodów WZ lub listów
przewozowych, wystawiał będzie faktury VAT.
40. Sprzedający będzie wystawiał fakturę co 7 dni i na koniec miesiąca.
41. Kupujący zobowiązuje się uregulować należność za każdą fakturę w terminie na niej
wskazanym. Za datę płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego
lub przyjęcia należności w kasie Sprzedającego.
42. W przypadku niezapłacenia należności w terminie, postępowanie windykacyjne
przeprowadzać będzie
będzie
firma ubezpieczająca należności handlowe lub inny
upoważniony przez Sprzedającego podmiot.
Kupujący obciążony zostanie odsetkami za zwłokę i innymi kosztami postępowania
sądowego i windykacyjnego.
43. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich
rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności.
Odstąpienie od realizacji zamówienia
44. Sprzedający może odstąpić od realizacji niewykonanej części zamówienia po wcześniejszym
pisemnym powiadomieniu Kupującego, przesłanym na jego adres za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru, w przypadku, gdy:
a) Kupujący posiada względem Sprzedającego zaległości płatnicze nawet, jeśli ma to
miejsce w ramach przyznanego limitu kredytu kupieckiego,
b) Kupujący przekroczy limit przyznanego kredytu kupieckiego,
c) Kupujący złoży wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego lub wystąpił
z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, lub wniosek taki zostanie złożony wobec
Kupującego;
d) firma ubezpieczająca należności handlowe odmówi udzielenia kredytu kupieckiego,
wycofa przyznany kredyt kupiecki lub zmniejszy jego wysokość,
e) awarii urządzeń produkcyjnych lub załadowczych u Sprzedającego,
f) wystąpią okoliczności, o których mowa w pkt. 25 OWS.
g) dojdzie do nieprzestrzegania procedur, regulaminów, zasad i wytycznych porządkowych
o których mowa w pkt. 22 OWS.
Kary umowne
45. Kupujący może być obciążony karami umownymi

w wysokości 60,00 zł netto za każdą
rozpoczętą godzinę pobytu jednostki transportowej w miejscu rozładunku u Kupującego po
przekroczeniu 2 godzin, liczone od godziny przyjazdu do punktu rozładunku u Kupującego do
momentu zakończenia rozładunku.
46. Strony mogą odstąpić od stosowania kar umownych na podstawie wzajemnych uzgodnień.
47. Sprzedający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego
wysokość zastrzeżonej kary umownej określonej w pkt 45.
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Postanowienia końcowe
48. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów wynikających
z niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, jeżeli nie wynikają one wyłącznie z jego winy.
49. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedającego, związana z dokonaniem sprzedaży
Materiałów, nie obejmuje naprawienia szkód dotyczących spodziewanych korzyści,
utraconego zysku, strat produkcyjnych oraz utraty renomy rynkowej.
50. Przed zamówieniem Materiału Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentacją
Materiału i przyjmuje do wiadomości, iż niektóre oferowane przez Sprzedającego Materiały,
jeżeli dokumentacja tak stanowi, mogą być używane w temperaturze > 5°C oraz w okresie
suchym, w związku z czym zabudowa mieszanki w okresie od października do marca jest
realizowana na wyłączną odpowiedzialność Kupującego.
Kupujący, jako wykonawca zadania od dnia 1 października do dnia 31 marca każdego roku
bierze pełną odpowiedzialność za zastosowanie materiału w warunkach obniżonych
temperatur, co może mieć niekorzystne skutki dla wykonywanych konstrukcji i w związku z
powyższym nie będzie z tego tytułu wysuwać jakichkolwiek roszczeń pod adresem
Sprzedającego.
51. Podpisanie przez Kupującego oświadczenia o zapoznaniu się z Ogólnymi Warunkami
Sprzedaży jest jednoznaczne z akceptacją i zgodą na warunki w nich zawarte.
52. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z realizacją transakcji stanowiły będą
tajemnicę handlową i nie mogą być przekazywane osobom trzecim bez zgody drugiej Strony
wyrażonej na piśmie. Naruszenie poufności skutkowało będzie odpowiedzialnością
odszkodowawczą Strony winnej naruszenia.
53. Zasada ta nie dotyczy informacji przekazywanych przez Sprzedającego spółkom z grupy EDF
Polska S.A.
54. Cesja praw i zobowiązań wynikających z realizacji zamówienia w całości lub części na osoby
trzecie, zarówno tytułem darmowym jak i odpłatnie wymaga pisemnej zgody Stron transakcji.
Powyższe nie dotyczy firmy ubezpieczającej należności handlowe Sprzedającego.
55. Do wzajemnej korespondencji związanej z realizacją sprzedaży Strony przyjmują adresy
zawarte w zamówieniu. O każdej zmianie adresu Strony winny się niezwłocznie
poinformować.
56. Ewentualne spory pomiędzy Stronami, wynikające z realizacji zamówień i Ogólnych
Warunków Sprzedaży, rozstrzygane będą polubownie a w przypadku braku możliwości
rozstrzygnięcia sporu w sposób polubowny przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby
Sprzedającego.
57. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży zastosowanie
mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
58. Ogólne Warunki Sprzedaży są częścią obowiązującej w
EDF Ekoserwis Sp. z o.o.
procedury sprzedaży przyjętej przez Zarząd w dniu 22.12.2015 r.
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Załącznik nr 2
do Ogólnych Warunków Sprzedaży EDF Ekoserwis

Zamawiający:
nazwa

adres

NIP

tel./fax

Harmonogram dostaw
do zamówienia nr __________________ z dnia __________________

Nazwa wyrobu
Termin dostaw

I

II

III

IV

V

Ilość (Mg)
Rok ……………..
VI
VII

Razem
VIII

IX

X

XI

XII

___________________________
podpisy i pieczątki osób upoważnionych
do reprezentowania Zamawiającego
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