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1. Zakres obowiązywania 

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Zamówień zwane dalej OWZ opisują zasady w stosunkach 

handlowych realizowanych pomiędzy ICEGROUP zwanym dalej Odbiorcą a Dostawcami. 

1.2. Treść Zamówienia wraz z Załącznikami oraz niniejszymi OWZ stanowią całość porozumienia 

pomiędzy ICEGROUP i Dostawcą oraz są nadrzędne w stosunku do Oferty Dostawcy, 

wszelkich poprzednich ustnych lub pisemnych negocjacji oraz innych ogólnych warunków 

handlowych Dostawcy. 

2. Oferty i zamówienia 

2.1. O ile Dostawca nie zastrzega tego wyraźnie w swojej Ofercie, złożenie oferty oznacza 

akceptację przez Dostawcę wszystkich bez wyjątku postanowień niniejszych OWZ. 

2.2. Zamówienia ICEGROUP są wiążące tylko wówczas, gdy zostały złożone pisemnie (również za 

pośrednictwem faxu lub e-mail). 

2.3. ICEGROUP nie jest związany złożoną ofertą, jeżeli Dostawca nie potwierdzi przyjęcia 

Zamówienia poprzez odesłanie podpisanego Zamówienia Odbiorcy w terminie 3 dni 

roboczych. 

2.4. Obowiązują ceny podane w Zamówieniach. Ceny nie zawierają podatku VAT.  

2.5. Wszelkie dodatkowe koszty związane z transportem, ubezpieczeniem, opakowaniem, opłaty 

celne lub inne koszty dodatkowe winny być ustalone i zaakceptowane przez ICEGROUP 

przed wysyłką towaru. Jednocześnie ICEGROUP zastrzega sobie prawo do nieodebrania 

Towaru w przypadku wystąpienia nieustalonych wcześniej dodatkowych kosztów. 

3. Dostawa  

3.1. O ile Zamówienie nie określa tego inaczej wszystkie dostawy do ICEGROUP realizowane są 

na warunkach DAP zgodnie z aktualnym standardem Incoterms. Wszelkie dodatkowe koszty 

związane z cłem są każdorazowo ustalane odrębnie. 

3.2. Sprzedawca, wraz z dostawą towaru, zobowiązany jest dostarczyć dokument transportowy 

(list przewozowy stosowny do rodzaju transportu wraz ze specyfikacją przesyłki). 

3.3. Dostawy towaru przyjmowane są w siedzibie ICEGROUP w godzinach otwarcia magazynu, tj. 

7.00-15.00. ICEGROUP dopuszcza możliwość przyjęcia dostawy poza godzinami otwarcia 

magazynów pod warunkiem, że zostanie to wcześniej uzgodnione. 

3.4. Dostarczane do ICEGROUP Towary ponadgabarytowe winny mieć wyznaczony środek 

ciężkości ładunku oraz informację dotyczącą wagi brutto ładunku. 

3.5. Podane w zamówieniu ICEGROUP terminy dostawy lub okresy realizacji są wiążące. Okresy 

realizacji rozpoczynają się wraz z dniem zamówienia (data zamówienia).Dla dotrzymania 

terminu dostawy lub okresu realizacji decydujący jest termin wpłynięcia towaru do 

ICEGROUP lub do wskazanego przez Odbiorcę miejscu odbioru. 
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3.6. Jeśli spodziewane są opóźnienia, Dostawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować o 

tym ICEGROUP. 

3.7. W przypadku przesyłek spedycyjnych należy najpóźniej w dniu wysyłki przesłać Odbiorcy 

zestawienie wysłanego towaru. 

3.8. Dostarczone towary powinny być w pełni identyfikowalne z dokumentami dostawy ponadto 

powinny zawierać numer Zamówienia, ilości i jednostki ilości, wagę netto i brutto, wymiary, 

oznaczenie materiałowe i numery artykułu a w przypadku dostaw częściowych również ilość 

pozostałą. 

3.9. W przypadku opóźnienia w dostawie powyżej 10 dni ICEGROUP ma prawo obciążyć 

Dostawcę karą umowną w wysokości 50% wartości zamówienia, w przypadku opóźnienia w 

dostawie przekraczającego 100 dni ICEGROUP ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w 

wysokości 90% wartości zamówienia. Ponadto w przypadku opóźnienia jeżeli wartość 

poniesionej przez ICEGROUP szkody przekroczy wysokość opisanych wyżej kar umownych 

ICEGROUP ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do 

wysokości poniesionej szkody. w tym również utraconych korzyści 

 

4. Opakowanie 

4.1. Zwrot opakowania wymaga osobnego uzgodnienia. Jeśli uzgodniono zwrot opakowania 

następuje on na koszt i ryzyko Dostawcy. 

4.2. Opakowanie nienadające się do recyklingu Dostawca ma obowiązek na wezwanie ICEGROUP 

odebrać lub zutylizować na swój koszt. Jeżeli pomimo wezwania Dostawca nie spełni tego 

obowiązku, jest on zobowiązany do zwrotu Odbiorcy powstałych z tego tytułu kosztów. 

5. Odbiór towaru 

5.1. Przed terminem dostawy ICEGROUP nie jest zobowiązany do odbioru towaru. Jednocześnie 

ICEGROUP zastrzega sobie prawo obciążenia dostawcy kosztami magazynowania w 

przypadku przedterminowej dostawy. 

5.2. ICEGROUP ma prawo do odmowy przyjęcia towaru w całości lub w części 

w przypadkach: przekroczenia terminu dostawy lub okresu realizacji, stwierdzenia 

nieodpowiedniej jakości produktów, dostawy niezamówionych produktów, dostawy 

produktów w ilości przekraczającej wskazaną w zamówieniu. 

5.3. Dostawa, która nie zostanie przyjęta przez Odbiorcę, będzie uznana za niedostarczoną w całości 

lub w części nieprzyjętej, a konsekwencją tego będzie opóźnienie Dostawcy w dostawie. W 

przypadku odmowy przyjęcia produktów przez ICEGROUP Dostawca będzie zobowiązany do 

zabrania produktów, których przyjęcia odmówił Odbiorca i poniesie wszelkie koszty z tym 

związane. 
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6. Faktury i płatności 

6.1. Dostawca jest zobowiązany na wszystkich fakturach podawać numer zamówienia Odbiorcy, 

ilości i jednostki ilości, wagę netto i brutto, oznaczenia artykułów wraz z numerem artykułu, 

a w przypadku dostawy częściowej również ilość pozostającą do odbioru. W braku 

powyższych danych Odbiorca nie odpowiada za opóźnienia przy regulowaniu płatności. 

6.2. ICEGROUP dokonuje zapłaty za dostawy przelewem w terminach określonych 

w Zamówieniach lub w innych pisemnych uzgodnionych przez Strony terminach. Termin 

płatności liczony jest od dnia otrzymania niekwestionowanej, pełnej dostawy oraz 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku. Za dzień dokonania płatności 

przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy. 

6.3. W przypadku rozbieżności danych między Zamówieniem złożonym przez ICEGROUP a fakturą 

Sprzedawcy za uzgodnione uznawane są dane z Zamówienia. 

7. Wady 

7.1. Dostawca zobowiązuje się do kontroli jakości wychodzącego towaru oraz do zwracania 

Odbiorcy uwagi na istniejące wątpliwości co do potencjalnych wad jakościowych. 

7.2. Odbiorca jest zobowiązany zgodnie z art. 563 § 2 Kodeksu cywilnego (obowiązek zbadania 

rzeczy i zawiadomienia o wadach) jedynie do kontroli minimalnej rzeczy na podstawie 

dowodu dostawy i pod kątem szkód transportowych. 

7.3. Termin do wniesienia przez ICEGROUP reklamacji z tytułu wad ilościowych wynosi 5 dni 

roboczych od dnia odbioru towaru. W przypadku wad jakościowych termin ten rozpoczyna 

swój bieg z chwilą wykrycia wady. 

7.4. W przypadku wad jakościowych ICEGROUP ma prawo do żądania od Dostawcy usunięcia 

wad lub dostarczenia nowej rzeczy. Jeśli Odbiorca ma prawo do odstąpienia od umowy, 

może ograniczyć odstąpienie do wadliwej części danej dostawy lub odstąpić od umowy w 

związku z całą dostawą. Bez względu na powyższe przysługują Odbiorcy w dalszym ciągu 

istniejące zgodnie z prawem prawa i roszczenia. 

7.5. Jeśli Dostawca skorygował dostarczony towar lub jego części, wymienił je lub zreperował, 

wówczas obowiązuje dla skorygowanej lub wymienionej lub naprawionej części nowy okres 

gwarancji wynoszący 24 miesiące od momentu skorygowania, wymiany lub odbioru usługi 

naprawczej. 

8. Obowiązek zachowania poufności 

8.1. Wszystkie otrzymane od Odbiorcy informacje i dokumenty, wiedza techniczna 

i handlowa, a w szczególności rysunki i obliczenia, muszą być zachowywane w ścisłej 

tajemnicy. Dostawca ma prawo udostępniać je podmiotom trzecim wyłącznie po uzyskaniu 

wyraźnej pisemnej zgody Odbiorcy jedynie w celu wykonania umowy 
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8.2. Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje również po wykonaniu umowy; wygasa 

ono pod warunkiem, że wiedza zawarta w przekazanych dokumentach lub informacjach jest 

powszechnie dostępna. 

9. Obowiązujące normy i prawo 

9.1. Jeśli niniejsze warunki handlowe lub zawarta przez strony umowa nie zawierają żadnych 

szczególnych uregulowań, dla oceny wiążącego Strony stosunku prawnego zastosowanie ma 

wyłącznie prawo polskie. 

9.2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z łączących Strony stosunków 

handlowych jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Odbiorcy.  

9.3. Językiem obowiązującym w stosunkach handlowych z Dostawcą jest język polski. Jeśli 

istnieją również dokumenty w wersji w języku innym niż język polski, wówczas dla oceny 

wiążącego Strony stosunku prawnego miarodajna jest wyłącznie polskojęzyczna wersja 

dokumentu. 

9.4. ICEGROUP informuje, że zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 dokonuje oceny 

dostawców a wyniki oceny mają wpływ na wolumen zamówień do Dostawcy. Kryteria oceny 

Dostawców są udostępniane na prośbę Dostawcy. 

9.5. ICEGROUP zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia auditu u Dostawcy celem weryfikacji 

systemu zarządzania jakością Dostawcy. 

9.6. W przypadku gdy u kontrahenta obowiązują inne aniżeli w Ice Group sp. z o. o. warunki 

dostaw, strony zawrą odrębną umowę regulującą prawa i obowiązki stron.    

 

 

 

 


