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Og6lne warunki wsp6lpracy (OWW)

ESTO Sp6lka z ograniczonE odpowiedzialno6ci4 z siedziba w Barlinku

t.

1. W przypadku braku innego pisemnego uzgodnienia niniejsze Og6lne warunki wsp6tpracy,
zwane dalej w sk.6cie oww, maja zastosowanie do um6w sprzedazy i um6w dostawy
produkt6w zawaftych przez ESTO Sp6lke z ograniczonE odpowiedzialnosciE z siedzibE
w Barlinku wpisanE do rejestru przedsiQbiorc6w Krajowego Rejeshu SEdowego prowadzonego
przez Sed Rejonowy Szczecin - Cenhum w Szczecinie XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sedowego za numerem KRS 0000145928, NIP 5970010964.

2. Ninieisze OWW majq zastosowanie vrylqcznie do Klient6w ESTO Sp6lki z ograniczonq
odpowiedzialnoscia z siedzibq w Barlinku, kt6rzy posiadaia status przedsiqbiorcy
w rozumieniu aft.43 Kodeku cywilnego. Postanowienia niniejszych OWw dotyczE tylko
i wylEcznie profesjonalnego obrotu handlowego i nie dotyczE konsument6w.

3. Za towar, w rozumieniu niniejszych OWW, uznaje siq produkty (kartony) $ytworzone pazez
ESTO Sp6lkQ z ograniczonE odpowiedzialno3ciE z siedzibE w Barlinku z material6w uprzednio
nabltych przez Sp6lkg lub dostarczonych ppez Klient6w z wykorzystaniem personelu Sp6}ki
oraz tnaszyn, narzedzi i urzEdzei bgdEcych w posiadaniu Sp6lki.

4. Skladajac zam6wienie Klient zobowiazany jest do zapoznania sie z tresciE niniejszych OWW.
SkladajAc zam6wienie Klient potwierdza fakt zapoznania siQ i akceptacji postanowief
niniejszych O\ 

^tr 
skladajEc sw6j podpis na druku zam6wienia. Odmowa akceptacji

postanowiei OWW w treici skladanego zam6wienia skutkuje pozostawieniem go bez dalszego
procedowania.

5. Bez wzgledu na p6iniejsze zmiany OWWwiaZace dla tre5ci zawartej umowy sa postanowienia
OWW w brzmieniu z chwili skladania zam6wienia.

6. Strony moga odstqpi6 od stosowania postanowiefi niniejszych O\ryW w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Zawarcie porozumienia w tym zakresie skutkuje wylqczeniem
stosowania pomiedzy stronami odpowiednich postanowiei OWW, w miejsce k6rych
zastosowanie znajduiq odpowiednie postanowienia zawartego pftez strony porozumienia.

II.

1. Oferty i inne pisma handlowe wymieniane pomiqdzy stronami nie majE mocy wiEiEcej. Do
zawarcia umowy konieczne jest pisemne potlvierdzenie przez ESTO Sp6lkq z ograniczonE
odpowiedzialno3ciq z siedzibq w Barlinku zloZonego przez Klienta zam6wienia lub zawarcie
odrqbnejumowy w formie pisemnej pod rygorem niewaZnosci.

2. ESTo Sp6}ka z ograniczonE odpowiedzialnosciq z siedzibe w Barlinku wykonuje towar na rzecz
Klienta na podstawie dostarczonej przez tego ostatniego dokumentacji projekowej. Z dniem
wydania no6nik6w, na kt6rych zapisana jest kaida z czQici dokumentacji projektowej Klient
przenosi na ESTO Sp6lkA z ograniczonE odpowiedzialnosciE z siedzibE w Barlinku prawo
wlasnoSci no3nik6w, na kt6rych znajduje siq dokumentacja pro,ektowa [dotyczy to zar6wno
wersji roboczych, projekt6w, draft6w, jak i wersji ostatecznych].

3. Klient z chwilE przekazania ESTO Sp6lce z ograniczonE odpowiedzialno6ciE z siedzibq
w Barlinku dokumentacji projektowej (kazdej z jej czq6ci odrQbniel przenosi na Sp6IkQ
autorskie prawa majEtkowe [prawa wlasnoici intelektualnej] do tej dokumentacji w zakresie
niezbqdnym do wykonania towaru.



4.leZelivr zwiqzknzkorzystaniem z prawautorskich (praw wlasnolci intelektualnej) przez ESTO

Sp6lkq z ograniczonq odpowiedzialnoiciE z siedzibA w Barlinku zostanie przeciwko Sp6lce
wszczQte jakiekolwiek postQpowanie w przedmiocie z q.tulu naruszenia praw autorskich
(prawwlasnosci intelektualnej) os6b trzecich, ESTO Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnoSciE
z siedzibq w Barlinku niezwlocznie zawiadomi Klienta na pismie o takim postQpowaniu. Klient
bgdzie zobowi4zany wzia6 udzial w tym post9powaniu na wlasnykoszt, w szczeg6lnosci i o ile
bedzie taka prawna mo2liwo56 poprzez przystqpienie do postQpowania iako interwenient
uboczny lub wziQcia udziafu w postQpowaniu w charakterze pozwanego, a w przypadku gdy
nie bQdzie to mozliwe poprzez llyznaczenie pelnomocnika wsp6lpracujacego z ESTO Sp6lkE
z ograniczona odpowiedzialnosciq z siedziba w Barlinku lub dzialaj4cego za Sp6lkQ (wedle
wyboru ESTO Sp6tki z ograniczona odpowiedzialnoicie z siedzibq w Barlinku) jak r6wnie2 do
prowadzenia negocjacji w zwilzk\ ze zgtoszonymi roszczeniami. Ponadto Klient bQdzie
zobowiazany pokryt koszty postQpowania, w tym rozsAdne koszty pelnomocnika prawnego
Sp6lki, koszty sqdowe oraz zaplaci6 zasqdzone lub umownie ustalone odszkodowanie lub
koszty polubownego zalatwienia sprawy.

III.

1. Jezeli produkt ma zostaf dostarczony do Klienta, cena sprzedaiy produktu obejmuie transport
produktu do wskazanego w umowie miejsca przeznaczenia. Trase, 6rodek transportu oraz
przewoZnika okreila kaZdorazowo ESTo Sp6lka z ograniczona odpowiedzialno6ciE z siedzibE
w Barlinku.

2. Umowa kazdorazowo okreila, czy inne dodatkowe 6wiadczenia sa nalezne osobno czy tez sa
objete cen4 sprzedazy. Cena sprzedaZy oruzwynagrodzenie za dodatkowe iwiadczenia zwane
sA dalej l4cznie naleinoiciami.

3. NaleZnoSci nie mogq byf przedmiotem potrEcenia ze strony Klienta i sq one platne na rachunek
bankowy wskazany przez ESTO Sp6lkq z ograniczonq odpowiedzialnosciq z siedzibA
w Barlinku. w przlTadku op6inienia w zaplacie ESTO Sp6lce z ogtaniczonq
odpowiedzialnosciE z siedzibE w Barlinku przysluguj4 odsetki ustawowe za op6Znienie
w transakcjach handlowych.

4. JeZeli Klient op6inia siq z zaplatE, lub teZ z uwagi na iego sytuacjQ majqtkowa wqtpliwa jest
zaplata wterminie, ESTO Sp6lkaz ograniczonq odpowiedzialno5ciA z siedziba w Barlinku moie
odm6wi6 wykonania dostaw wyznaczajqc Klientowi odpowiedni termin na uzgodnione
zabezpieczenie zaplaty, a po jego bezskutecznym uplywie ESTO Sp6lka z ograniczonq
odpowiedzialnoSciE z siedzibq w Barlinku moZe od umowy odstapi6.

5. Gdy dokonana przez Klienta zaplata nie wystarcza do zaspokojenia kilku zaleglych naleinoici,
w pierwszej koleinosci ESTO Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnosci4 z siedzibq w Barlinku
moZe zaliczy6 dokonanE platnoS6 na naleZnoS6 najdawniej wymagalnq, a w przypadku gdykilka
naleZno6ci ma taki sam termin platno6ci - wedlug koleinoSci faktur. To co przypada na poczet
danej naleinolci ESTO Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnoSciq z siedzibA w Barlinku moZe
zaliczyt w pierwszej kolejnoici na naleZnoSci uboczne. Odmienne zastrzeienia Klienta
dokonane przy zaplacie uwaZa siQ za niewaZne i niewi4Zqce.

6. Klientowi nie przysluguie uprawnienie do zatrzymania produktu.

tv.

1. Dostawy czesciowe towaru sa dopuszczalne.

2. Termin dostawy zastrzeZony iest na korzy66 ESTO Sp6lki z ograniczonE odpowiedzialno6cia
z siedzibE w Barlinku.

3. Dostawq uwaza siQ za wykonan4: w przypadku, gdy towar ma by6 przeslany - z chwilE jego
dostarczenia do oznaczonego miejsca przeznaczenia; jezeli towar ma by6 odebrany przez



Klienta w magazynie wskazanym w umowie - z chwilE postawienia w nim wyodrebnionego
wtym celu towaru. Klientzostanie powiadomiony o planowanym dniu wykonania dostawy.

4. Termin dostawy ulega przedluzeniu w razie wystEpienia przeszkody uniemozliwiaiecej lub
istotnie utrudniaiqcej dostawg, za kt6rE ESTO Sp6tka z ograniczonE odpowiedzialnoscia nie
ponosi odpowiedzialnosci, jak np. por,ar, pow6di' awaria urzEdzenia maszyny lub Srodka
transportu, przeszkody na drogach, niedostqpnoj6 danego asortymentu produktu lub
material6w do jego produkcii, akt wladzy publicznej, niezaleZnie od tego, czy przeszkoda taka
dotyczy ESTO Sp6lki z ograniczona od powiedzialnoici4 z siedzibq w Bariinku, czy tez os6b
trzecich, w tym dostawc6w lub przewornik6w. O wystEpieniu oraz ustaniu przeszkody
w dostawie ESTO Sp6lka z ograniczonE odpowiedzialnosciq z siedzibE w Barlinku poinformuje
niezwlocznie klienta.

5. W pzypadku zw.loki w dostawie, klient zobowiEzany jest, przed podjQciem jakichkolwiek
krok6w, wyznaczyt ESTO Sp6lce z ograniczona odpowiedzialnoiciq z siedzibE w Barlinku
dodatkowytermin dostawy, nie kr6tszy niz 14 dni.

6. jeieli towar ma by6 przeslany, klient zobowiazany jest do jego odbioru oraz wyladunku
natychmiast po jego dostarczeniu. lezeli towar ma bya odebrany w magazynie wskazan),m
w umowie, klient zobowiEzanyjest do jego odbioru oraz zaladunku w dniu postawienia towaru
do odbioru. W razie op6znienia w odbiorze towaru, klient ponosi ryzyko przypadkowej utraty
lub przypadkowego uszkodzenia towaru, zobowiEzany jest do zaplaty ceny sprzedazy
w terminie platnosci oraz zaplaty koszt6w skladowania towaru w wysokosci 120 zl/dziennie
za kaida skladowanE paletQ.

7. Towar nie iest pzeznaczony do bezposredniego kontaktu z zywnosciE, jezeli opakowanie
jednostkowe pakowanego towaru nie stanowi bariery przed migracjami i zmianami
organolepfycznymi pakowanej iywnoici.

8. Minimalne zam6wienie na produkty wytwarzane pnez ESTO Sp6lkQ z ograniczonq
odpowiedzialno3ci4 wynosi 300 m2lub 200mb.

g.Ze wzgledr na procesy technologiczne dostawc6w tektury oraz procesy wewnQfizne ESTO
Sp6}ki z ogmniczonE odpowiedzialnosciq z siedzibq w Barlinku zastrzega sobie prawo
tolerancji wielko3ci produkowanego zam6wienia +/- 10olo. W przwadku towaru sl4adajEcego
siQ z wielu elemeflt6w ESTO Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialnoici4 t.aktuje kaZdy
z element6w jako odrqbne towary. Tolerancia wymiarowa +f- 3 mm, tolerancja pasowania
grafiki wynosi +/- 3 mm, tolerancja poloienia big6w wynosi +/- 3 mm, dopuszczalne wygiQcie

[stosunek wysokoSci wygiQcia arkusza do dlugosci a.kusza) wynosi do 4 %. Tolerancja
gramatury tektury wynosi +/- 50%. Dopuszczalna rozbieZnosa kolorystyczna w odniesieniu do
otrzymanego wzorca zaleznajest odjako6ci podloZa i wynosi AE < 5.

10. Klient zobowiazany iest do stosowania zalecef i warunk6w przechowytvania wyrob6w z
tektury falistei. Temperatura przechowylvania 15-2sdc, wilgotnoja 50-650/0, chronid przed
zamoczeniem i bezposrednim paomieniowaniem slonecznym oraz przed uszkodzeniem
towaru, nie dopuszczad do gwahownych zmian temperatury i wilgotnosci w przechowJrwanym
pomieszczeniu.

11. W przypadku braku innego pisemnego uzgodnienia towar dostarczany lub wydawany jest na
paletach EURO lub paletach pEemyslowych stanowiEcych wlasnoSd ESTO Sp6lkizograniczonA
odpowiedzialno6ciq z siedzib4 w Barlinku. Sp6lka oswiadcza, iZ w przypadku braku zwrotu
palet w stanie niepogroszonym w terminie 1 miesiEca od chwili wydania towaru zostanie
naliczona oplata za kazdE wydanA paletQ w wysokosci paleta 1200 x 800 euro - 36 zl netto,
paleta przemyslowa 1200 x 800 - 17 zl nefto. kt6ra to oplata zawarta bqdzie na fakturze VAT.



1. Klient zobowiazany iest zbada6 towar: jeieli ma on byt przeslany - z chwilA dostarczenia
towaru do oznaczonego miejsca przeznaczenia, a jezeli ma on byd odebrany w magazynie
wskazanlam w umowie - z chwilQ odbioru z magazynu.

2. Klient zobowiEzany jest zawiadomi6 ESTO Sp6lkQ z ograniczonq odpowiedzialnosciE z siedzibq
w Baalinku pisemnie o stwierdzonej wadzie towanr w terminie 7 dni: od dnia odbioru - co do
wad jawnych oraz innych wad, kt6re mogly zostad sBvierdzone przy fachowym zbadaniu
towaru; od uiawnienia siQ wady - co do pozostalych wad, Wzawiadomieniu klient zobowiqzany
jest opisaa wadQ oraz zalEczyd stosowne dowody potwierdzajQce istnienie wady (np. zdjqcia).

3. Klient zobowiqzany iest do natychmiastowego zaprzestania przelNarzania, obr6bki, itp.
czynnoici towaru, co do kt6rego wykryl wadq oraz umoZliwid dostawcy realna iego kontrolq,
pod rygorem utraty praw i roszczei z tytulu rQkoimi. Postqpowanie kontrolne i sprawdzaj4ce
trwa 14 dni od otrzymania przez ESTO Sp6lkQ z ograniczona odpowiedzialnoicia z siedzibq w
Barlinku zawiadomienia.

4. Klient mote Zadai dostarczenia towaru wolnego od wad. Dostawa produktu wolnego od wad
nastQpuje, wedlug wyboru ESTO Sp6lki z ograniczonE odpowiedzialnoSci4 z siedzibE
w Barlinku, w drodze usuniqcia wady albo hymiany towaru wadliwego na wolny od wad.
Termin dla usuniecia wady i wymiany vlynosi 14 dni od dnia otrz),rnania pisemnego z4dania
Swiadczenia rzeczy wolnej od wad. Zgloszenie Zqdania przed zakoiczeniem postQpowania
kontrolnego i sprawdzajEcego jest nieskuteczne. Jeili ESTO Sp6lka z ograniczona
odpowiedzialnoScie z siedzibq w Barlinku nie dochowa terminu do usuniQcia wady i wymiany
towaru na wolny od wad, klient moie ZEdad na piSmie obnizenia ceny lub odstqpit od umowy.
Prawo Zadania obniZenia ceny oraz prawo odst4pienia dotyczy tylko wadliwego produktu
obiqtego zawiadomieniem o wadzie.

5. Jezeli postQpowanie sprawdzaj4ce i kontrolne wykaie,2e klientowi nie przyslugujA prawa oraz
roszczeria z qtufu rqkojmi, klient zobowiEzany jest do poniesienia koszt6w postqpowania
poniesionych przez ESTO Sp6lke z ograniczonA odpowiedzialnoiciE z siedzibEw Barlinku.

6.Za szkody, .,,ui'rzEdzone na skutek naruszenia zobowiqzai umownych oraz pozaumownych
ESTO Sp6lka z ograniczone odpowiedzialnoSciE z siedzibaw Barlinku ponosi odpowiedzialnoS6
wylAcznie w6wczas, gdyse one wynikiem winy umyilnej lub raZ4cego niedbalstwa. Dotyczy to
takZe odpowiedzialnoSci za osoby trzecie, w tym dostawc6wlub przewo,nik6w.

vI.

1. zmiany oraz uzupelnienia niniejszych olvw odnosza siQ wylqcznie do um6wprzyszlych.

2- Umowyzawierane pnez ESTO Sp6lkq z ograniczona odpowiedzialnoiciE z siedzibEw Barlinku
oraz ninie;sze OWWpodlegaja prawu polskiemu.

3. Dla rozpoznawania spor6w, kt6rych stronqjestESTO Sp6lka z ograniczona odpowiedzialnoSciE
z siedziba w Barlinku, wylacznie wlasciwym jest sEd powszechny mieiscowo wlaiciwy dla
siedziby Sp6lki.
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