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OGÓLNE WARUNKI I ZASADY ZAKUPU TOWARÓW  

PRZEZ AREXIM PACKAGING ZBIGNIEW ROGALSKI 

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 

 

 

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Niniejsze ogólne warunki i zasady zakupu towarów, dalej „Ogólne warunki”  dotyczą każdego zamówienia i  kontaktów handlowych 

pomiędzy Zbigniewem Rogalskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Arexim Packaging Zbigniew Rogalski, dalej „Arexim 

Packaging”, a dostawcami towaru, dalej „Dostawcy”. 
2. Otrzymanie dostawy przez Arexim Packaging nie oznacza akceptacji warunków sprzedaży Dostawcy. 

3.  Dostawca zobowiązuje do realizowania dostaw towaru zgodnie z Ogólnymi warunkami, a Arexim Packaging zobowiązany jest do zakupu 

towaru dostarczonego przez Dostawcę zgodnie z Ogólnymi warunkami.  
4. Wszystkie towary dostarczone przez Dostawcę mogą być przedmiotem exportu przez Arexim Packaging.  

 

§ 2 ZAMÓWIENIA 

 

1. Każde zamówienie Arexim Packaging oraz jego modyfikacja wymagają formy pisemnej , wzór formularza zamówienia stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszych Ogólnych warunków. 
2. Dostawca w kontaktach z Arexim Packaging będzie posługiwał się nadanym każdemu zamówieniu numerem. Numer zamówienia zostanie 

umieszczony na etykiecie towaru, wzór etykiety stanowi załącznik nr 2 do Ogólnych warunków.  

3. Arexim Packaging ma prawo do modyfikacji zamówienia pod względem ilości oraz terminów podanych w zamówieniu na każdym etapie 
jego realizacji. 

4. Osobami uprawionymi do składania zamówień są pracownicy działu zakupów Arexim Packaging. Zamówienia Arexim Packaging będą 

wysyłane do Dostawcy z adresu e-mail zawierającego domenę packing.pl Realizacja zamówienia przez Dostawcę na podstawie 
zamówienia złożonego z innego adres e-mail niż wyżej wymieniony uprawnia Arexim Packaging do nieprzyjęcia bądź zwrotu towaru na 

koszt i ryzyko Dostawcy. 
5. Osoba upoważniona ze strony Dostawcy jest zobowiązana do pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia Arexim Packaging do 

realizacji w terminie trzech dni roboczych od momentu jego otrzymania. 

6. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Dostawcę stanowi  akceptację niniejszych Ogólnych warunków Arexim 
Packaging, pomimo każdej innej informacji sprzecznej widniejącej w warunkach Dostawcy.  

7.  Brak potwierdzenia przez Dostawcę przyjęcia zamówienia do realizacji lub nie zaakceptowania Ogólnych warunków w terminie, o 

którym mowa w § 2 ust 5 stanowi o automatycznym anulowaniu zamówienia przez Arexim Packaging bez konieczności informowania o 
tym Dostawcy. W przypadku automatycznego anulowania zamówienia przez Arexim Packaging Dostawcy nie będą przysługiwały z tego 

tytułu żadne roszczenia odszkodowawcze. 

8. Wszelkie zastrzeżenia i zmiany w zamówieniu po jego uprzednim zaakceptowaniu, a pochodzące od Dostawcy, wymagają pisemnego 
zatwierdzenia przez  uprawnionego pracownika działu zakupów Arexim Packaging wysłanego z adresu e-mail zawierającego domenę 

packing.pl 

9. Każda samowolna zmiana Ogólnych warunków dokonana przez Dostawcę, upoważnia Arexim Packaging do rezygnacji ze współpracy z 
Dostawcą.  

 

§ 3 DOSTAWY 

 

1. Dostawy towarów będą realizowane sukcesywnie przez Dostawcę w zależności od składanych przez Arexim Packaging  zamówień. 

2.  Dostawca będzie przestrzegał terminów dostaw i dbał o prawidłową ilość towaru zgodnie ze złożonym przez Arexim Packaging 
zamówieniem.  

3. Dostawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Arexim Packaging w formie pisemnej o wszelkich ewentualnych zmianach w 

zamówieniu dotyczących zarówno terminów, jak i ilości towaru. Brak pisemnego powiadomienia uprawnia Arexim Packaging do: 
a) anulowania zamówienia; 

b) obciążenia Dostawcy karą umowną w wysokości 0,5% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia w poinformowaniu o 

zmianach w zamówieniu; 
c) dochodzenia od Dostawcy odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.  

4. Niedobory ilościowe zamówionego towaru Dostawca zobowiązuje się uzupełnić w terminie uprzednio uzgodnionym z uprawnionym 

pracownikiem działu zakupów Arexim Packaging. Wszelkie uzgodnienia dotyczące braków ilościowych towaru będą dokonywane w 
formie pisemnej na adres e-mail pracownika działu zakupów Arexim Packaging, zawierający domenę packing.pl. 

5. Nadmiar towaru bądź towar niezamówiony dostarczony do Arexim Packaging, Dostawca zobowiązuje się odebrać w ciągu pięciu dni 

roboczych, liczonych od dnia poinformowana przez Arexim Packaging o nadmiarze towaru bądź dostarczeniu towaru niezamówionego. 
6. W przypadku nieodebrania towaru przez Dostawcę, w terminie o którym mowa Arexim Packaging może według własnego uznania: 

a) zwrócić towar Dostawcy na jego koszt i ryzyko; 

b) obciążyć Dostawcę kosztami przechowania towaru w magazynie Arexim Packaging w wysokości 1 EUR za każdy dzień; 
c) na koszt i ryzyko Dostawcy wynająć magazyn od podmiotu trzeciego, dalej „Magazyn zewnętrzny”, i obciążyć Dostawcę kosztami 

przewozu towaru z magazynu Arexim Packaging do Magazynu zewnętrznego w wysokości 0,50 EUR  za każdy kilometr oraz 

kosztami przechowania liczonymi według stawki podmiotu trzeciego. 
7. W przypadku zmiany cen rynkowych związanych z przechowywaniem  towarów, a także kosztami przewozu towarów, o którym mowa w 

§3 ust 6 lit b) i c) Arexim Packaging zastrzega sobie prawo zmiany w/w cen bez odrębnego informowania o tym Dostawcy. 

8. Towary wadliwe, uszkodzone, wybrakowane, niezgodne z wymogami prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej co do użytkowania i 
bezpieczeństwa, Dostawca  zobowiązuje się wymienić na swój koszt i ryzyko w terminie pięciu dni roboczych od dnia otrzymania 

pisemnej informacji od Arexim Packaging o niezgodności  towaru z zamówieniem. W przypadku niespełnienia warunku dotyczącego 

wymiany towaru wadliwego na towar wolny od wad Arexim Packaging ma prawo do: 
a) obciążenia Dostawcy karami nałożonymi na Arexim Packaging przez jego kontrahentów;  

b) anulowania pozostałego, jeszcze nie zrealizowanego zamówienia; 

c) obciążenia Dostawcy różnicą ceny zamówionego towaru u nowego Dostawcy. 
9. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć towar, odpowiednio zapakowany i zabezpieczony przed ewentualnymi zniszczeniami oraz 

oznakowany, na adres Arexim Packaging wskazany w zamówieniu. Do towaru winny być załączone następujące dokumenty: 
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a) faktura VAT z numerem zamówienia; 

b) specyfikacja towaru; 

c) list przewozowy; 
d) certyfikat jakości. 

10. Zamówienie uznaje się za zrealizowane w całości w przypadku dostarczenia towaru do miejsca wskazanego w zamówieniu, akceptacji 

jego jakości i ilości,  przekazaniu przez Dostawcę wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez Arexim Packaging. 
11. W przypadku eksportu danego zamówienia poza granice Unii Europejskiej Arexim Packaging zastrzega sobie, iż zamówienie wadliwe, 

podlegające reklamacji nie będzie reeksportowane do kraju Dostawcy. W takiej sytuacji na życzenie Dostawcy Arexim Packaging może 

zlecić dokonanie utylizacji wadliwego towaru na  koszt Dostawcy na terenie danego kraju, gdzie towar został wyeksportowany. 
 

§ 4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY 

 

1. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru zgodnego z zamówieniem, jak i niniejszymi Ogólnymi warunkami.  

2. Dostawca zapewnia, że dostarczane przez niego towary będą odpowiadały normom użytkowania i bezpieczeństwa, jakie są wymagane w 

Polsce i na terenie Unii Europejskiej. 
3. Dostawca ma obowiązek poinformowania Arexim Packaging o wszelkich wykrytych wadach w towarach mając na celu, ograniczenie 

konsekwencji jakościowych i finansowych oraz zapobieganiu związanych z tym ewentualnym opóźnieniom w produkcji u kontrahentów 

docelowych Arexim Packaging. 
4. Arexim Packaging  ma prawo do kontrolowania jakości towaru na każdym  etapie produkcji danego zamówienia. 

5. Dostawca jest zobowiązany do stałej kontroli świadczonych przez siebie usług. Dostawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne 

wady dostarczonego towaru, w tym wady ukryte.  Kontrola jakości przeprowadzona przez Arexim Packaging przed, w trakcie lub po 
dostawie, nie zwalnia Dostawcy z odpowiedzialności za jakość dostarczonego towaru. 

6. Wszelkie uzgodnienia dotyczące zamówień składanych przez Arexim Packaging traktowane będą  jako informacje poufne i będą 

przekazywane Dostawcy w celu wykonania zamówienia. Dostawca ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i nie ma prawa do: 
a) rozpowszechniania ani udostępniania pod jakimkolwiek pretekstem i w jakikolwiek sposób informacji, danych, ani projektów bez 

wcześniejszej pisemnej zgody Arexim Packaging; 
b) kopiowania w całości lub w części powierzonych mu projektów, wzorów, rysunków technicznych etc. 

7. Dostawca zobowiązuje się do zachowania i ochrony informacji jako poufnych i strzeżenia ich tajemnicy jak swojej własnej. 

8. W przypadku ujawnienia podmiotom trzecim informacji, o których mowa w §4 ust 7, jakie Dostawca uzyskał od Arexim Packaging w 
związku z wykonywanym zamówieniem bądź zamówieniami, Dostawca zapłaci na rzecz Arexim Packaging za każde naruszenie 

niniejszego postanowienia karę umowną w wysokości 2.500 EUR. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Arexim 

Packaging odszkodowania na zasadach ogólnych od Dostawcy przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.   
 

 

§ 5 PRZEKAZANIE WŁASNOŚCI I RYZYKA 

 

1. Towar dostarczony do magazynu i odebrany przez Arexim Packaging staje się jego własnością. 

2. Dostawca dostarczający towar do Arexim Packaging ponosi wszelkie koszty dostawy, a także odpowiedzialność za ryzyko utraty lub 
uszkodzenia towaru do czasu odbioru towaru przez Arexim Packaging.  

 

 

§ 6 CENY I KONKURENCYJNOŚĆ 

 

1. Ceny ustalone w zamówieniu są ostateczne i mogą ulec zmianie tylko i wyłącznie za pisemną zgodą kierownictwa Arexim Packaging.  
2. Ceny podawane są w walucie uzgodnionej pomiędzy Dostawcą oraz Arexim Packaging i nie podlegają zmianie.  

 

§ 7 PŁATNOŚCI 

 

1.  Dostawca zobowiązuje się dostarczyć do Arexim Packaging dane zawierające: pełną nazwę firmy, adres siedziby, numer rachunku 

bankowego, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz potwierdzenie zgłoszenia do VATu.  
2. Płatności za dostarczone towary określone w zamówieniu dokonywane będą przelewem bankowym na podstawie prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. 

3. Faktura VAT winna być dostarczona wraz z towarem do Arexim Packaging. W przypadku niezgodności faktury VAT ze złożonym 
zamówieniem lub niezgodności dostawy (jakość, asortyment, ilość etc.) Dostawca dostarczy Arexim Packaging prawidłowo wystawioną 

fakturę VAT, która będzie stanowiła podstawę do dokonania płatności na rzecz Dostawcy.  

4. W przypadku opóźnienia dostawy do Arexim Packaging przez Dostawcę, Arexim Packaging ma prawo do: 
a) obciążenia Dostawcy karą umowną w wysokości 0,5% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu pierwotnie 

potwierdzonego przez Dostawcę; 

b) dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.  
 

 

§ 8 SIŁA WYŻSZA 

 

Jeśli realizacja zamówienia jest opóźniona z powodu wydarzenia naturalnego lub na skutek interwencji władz publicznych, wojny lub innego 

wydarzenia, na które ani Dostawca, ani Arexim Packaging nie mieli wpływu, termin realizacji zamówienia ulega przedłużeniu o czas niezbędny do 
usunięcia konsekwencji zdarzeń. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


