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§ 1. DEFINICJE
1.
2.
3.
4.

Dostawa – fizyczne dostarczenie zamówionych materiałów do miejsca wskazanego przez PLL LOT S.A. lub wykonanie
usługi zleconej przez PLL LOT S.A.,
Dostawca – wszystkie podmioty, z którymi PLL LOT S.A. zawiera umowy lub składa zamówienia na materiały i usługi,
Ogólne Warunki Współpracy lub OWW – niniejszy dokument określający ogólne warunki współpracy z Dostawcami
materiałów i usług dla PLL LOT S.A.,
Zamówienie – dokument będący podstawą dostawy materiałów lub usług dla PLL LOT S.A.; jako zamówienie rozumiana
jest także umowa zawarta między PLL LOT S.A. a Dostawcą.
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Podstawą dla wszystkich dostaw materiałów i usług dla PLL LOT S.A. są wyłącznie, sporządzone na podstawie ofert
Dostawców, umowy i zamówienia, których integralną częścią są niniejsze Ogólne Warunki Współpracy.
Dostawcy składają oferty nieodpłatnie w formie jaka została określona przez PLL LOT S.A. w zapytaniu do Dostawcy.
Ustala się przy tym dwa dominujące sposoby składania ofert:
a. W formie pisemnej,
b. W formie elektronicznego pliku przesłanego poprzez e-mail.
PLL LOT S.A. może odstąpić od zastosowania wymienionych w ust. 2. powyżej sposobów składania ofert i poprosić
Dostawcę o jej złożenie w innej formie (np. w e-mailu, elektronicznym edytowalnym pliku). Informacja o sposobie
składania ofert umieszczana jest w zapytaniu składanym do Dostawców.
Ewentualne próbki materiałów dostarczane są przez Dostawcę nieodpłatnie i na jego koszt.
Zamówienia ustne jak też uzgodnienia na temat zmian i uzupełnień zamówień pisemnych złożonych przez PLL LOT S.A.
wymagają pisemnego potwierdzenia.
Wszelkie powiadomienia pomiędzy PLL LOT S.A. a Dostawcą (o ile w tekście dokumentu Ogólne Warunki Współpracy nie
zostało zaznaczone inaczej) są dokonywane na piśmie: listem poleconym lub pocztą elektroniczną.
Oferta złożona przez Dostawcę jest ważna przez okres 3 miesięcy kalendarzowych, chyba że w zapytaniu określono inny
termin ważności ofert.
W przypadku, gdy Dostawca odstępuje od złożonej oferty lub warunków w niej określonych (w okresie ważności oferty),
PLL LOT S.A. rezerwuje sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za szkody (w tym utracone korzyści) jakie poniósł w
związku z odstąpieniem Dostawcy. Ponadto fakt rezygnacji ze złożonej oferty będzie uwzględniany w ocenie
merytorycznej Dostawcy decydującej o liście potencjalnych firm zapraszanych do przyszłych postępowań zakupowych.
Akceptacja zapisów „Ogólnych Warunków Współpracy w PLL LOT S.A.” jest równoznaczna z akceptacją tożsamych
zapisów w umowie z Dostawcą. Umowa między stronami jest dokumentem nadrzędnym w stosunku do niniejszych
Ogólnych Warunków Współpracy.
§ 3. ZAMÓWIENIA

1.

2.
3.
4.
5.

PLL LOT S.A. zleca Dostawcy dostawę materiałów lub usług na podstawie Zamówienia w formie pisemnej lub
elektronicznej (przesłanego pocztą elektroniczną). Zamówienie określa co najmniej rodzaj materiału lub usługi, ilość,
cenę jednostkową i łączną, termin i miejsce wykonania dostawy.
Każde zamówienie składane przez PLL LOT S.A. posiada numer, na który Dostawca ma obowiązek powołać się w swoich
dokumentach dostawy, a w szczególności na fakturze oraz na dowodzie dostawy.
Przyjęcie do realizacji Zamówienia wraz z jego integralną częścią, którą stanowią niniejsze Ogólne Warunki Współpracy
zostanie przez Dostawcę dokonane na piśmie: listem poleconym lub pocztą elektroniczną.
Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Dostawcę oznacza uznanie niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy i
ewentualnych dodatkowych uzgodnień zawartych w Zamówieniu.
Odmienne warunki dostaw są wiążące wyłącznie, gdy zostaną potwierdzone na piśmie przez PLL LOT S.A.
§ 4. DOSTAWA

1.
2.
3.

Dostawa powinna być zrealizowana na warunkach podanych w dostarczonym Zamówieniu co do przedmiotu dostawy,
jego jakości i ilości, ceny, terminu realizacji oraz miejsca wykonania dostawy.
Termin Dostawy biegnie od dnia złożenia Zamówienia.
Dostawca ma obowiązek bezwzględnie przestrzegać terminu Dostawy. W przypadku, gdy Dostawca uzna, że nie będzie w
stanie dotrzymać ustalonych w potwierdzeniu Zamówienia terminów Dostaw zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten
fakt PLL LOT S.A., podając
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4.
5.
6.

jednocześnie powody zwłoki oraz przewidywany czas jej trwania. W takim przypadku PLL LOT S.A. zastrzega sobie prawo,
a Dostawca akceptuje prawo PLL LOT S.A. do rezygnacji z zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
Dostawca w każdym przypadku odpowiada za powstałe szkody z tytułu niezrealizowania, nieterminowego zrealizowania
lub nienależytego zrealizowania potwierdzonego Zamówienia.
Dostawa powinna być dokonana do miejsca wskazanego przez PLL LOT S.A. w zamówieniu na koszt i ryzyko Dostawcy,
chyba że Zamówienie przewiduje inaczej.
Wszystkie materiały powinny być dostarczane na warunkach DDP (delivered, duty paid).
§ 5. DOKUMENTY DOSTAWY

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Dostawca ma obowiązek udostępnić PLL LOT S.A. do wglądu wszystkie niezbędne pozwolenia i certyfikaty dotyczące
materiałów, w tym miedzy innymi wszystkie wymagane pozwolenia stosownych władz na import/eksport oraz
odsprzedaż/reeksport materiałów.
Realizacja Dostawy musi zostać zatwierdzona przez pracownika PLL LOT S.A. odpowiadającego za kontakt z Dostawcą.
Akceptacja Dostawy będzie wymagać od Dostawcy wypełnienia dokumentów:
a. W przypadku dostaw materiałów – poprzez podpisanie dokumentu przyjęcia na magazyn (PZ);
b. W przypadku usług – poprzez podpisanie dokumentu potwierdzającego odbiór wykonanej usługi.
Dokumenty wymienione w ust. 3 powyżej są obligatoryjnie wymaganą podstawą do zaakceptowania przez PLL LOT S.A.
faktury VAT wystawionej przez Dostawcę.
Dostawca jest zobowiązany wypełnić oraz podpisać dwa egzemplarze dokumentu „Protokół odbioru usługi, a następnie
przekazać je do zatwierdzenia przez właściwego pracownika PLL LOT S.A. Dostawca ma obowiązek uzyskania
potwierdzenia wykonania usługi.
PLL LOT S.A., w przypadku stwierdzenia niezgodności Dostawy z umową lub Zamówieniem, ma prawo do odmówienia
zatwierdzenia Dostawy a następnie:
a. Wezwania Dostawcy w drodze procesu reklamacji do dostarczenia materiałów lub usług zgodnych z umową lub
Zamówieniem,
b. Zwrotu dostarczonych materiałów zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 8. poniżej.
Odbiór materiału lub usługi następuje z zastrzeżeniem prawa do przeprowadzenia późniejszej kontroli przez PLL LOT S.A.
Potwierdzenie odbioru nie oznacza potwierdzenia jakości przyjętego materiału i zgodności zakresu dostawy. PLL LOT S.A.
rezerwuje sobie prawo do skontrolowania dostawy w trakcie wykorzystywania dostarczonych materiałów lub usług oraz
do rozpoczęcia procesu reklamacyjnego w przypadku, gdy dostarczone materiały lub usługi odbiegają od warunków
zawartych w umowie lub zamówieniu.
PLL LOT S.A. zastrzega sobie prawo zwrotu materiałów:
a. Niezgodnych z zamówieniem (w tym o niższej jakości lub ilości),
b. Dostarczonych nieterminowo z przyczyn leżących po stronie Dostawcy,
c. Nie zamówionych.
W przypadkach opisanych w ust. 8. powyżej PLL LOT S.A. zawiadomi Dostawcę o terminie, w którym zobowiązany on jest
ten materiał odebrać lub dostarczy go Dostawcy. Zarówno odbiór przez Dostawcę, jak i zwrotna dostawa odbywać się
będą na koszt Dostawcy.
§ 6. FAKTURA ZA DOSTAWĘ

1.

2.

3.
4.

5.

Jedna faktura powinna odpowiadać jednemu zamówieniu wystawionemu przez PLL LOT S.A. W przypadku zamówień,
których realizacja jest rozłożona na więcej niż jedną Dostawę, PLL LOT S.A. rezerwuje sobie prawo do decyzji o ich
konsolidacji w ramach jednej faktury lub o wystawieniu oddzielnych na każdą Dostawę.
Faktura musi zawierać wszystkie dane wymagane przepisami prawa oraz w szczególności:
a. Poprawne dane rejestrowe PLL LOT S.A. (nazwę, adres siedziby, NIP),
b. Numer i datę zamówienia PLL LOT S.A. / numer umowy,
c. Nazwę materiałów lub usług, ilość i cenę jednostkową (zgodnie z zamówieniem),
d. Wyszczególniony podatek VAT.
Układ asortymentu materiałów lub usług podanych na fakturze powinien odpowiadać kolejności materiałów i usług
według umowy lub zamówienia PLL LOT S.A.
W przypadku, gdy faktura nie spełnia wymagań określonych w pkt. 2 powyżej, w szczególności, gdy cena na fakturze jest
niezgodna z ceną obowiązującą w dniu Zamówienia lub gdy ilości materiałów podane na fakturze nie są zgodne z
ilościami faktycznie dostarczonymi, nastąpi odmowa zapłaty całej faktury. PLL LOT S.A. powiadomi Dostawcę o fakcie
niezgodności treści faktury i wystąpi o dostarczenie faktury korygującej.
Dostawca jest zobowiązany dostarczyć fakturę osobiście lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres:
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6.
7.

PLL LOT S.A.
ul. 17-go Stycznia 43
02-146 Warszawa
W przypadku usług podstawę do wystawienia faktury stanowi podpisany przez osobę zlecającą daną usługę Protokół
Odbioru Usługi.
W przypadku towarów dostarczonych na magazyn podstawę do wystawienia faktury stanowi dokument PZ.
§ 7. CŁO I POCHODZENIE MATERIAŁÓW

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Przy dostawach importowych, ze względu na przepisy celne, materiałom powinna towarzyszyć ́ faktura w dwóch
egzemplarzach a także Certificate of Conformity oraz Certificate of Origin.
Jakiekolwiek odstępstwa od tej zasady są dopuszczalne tylko po uprzednim, pisemnym potwierdzeniu przez PLL LOT S.A.
Przy przesyłkach wymagających oclenia faktura powinna zawierać ́ wyodrębnione:
a. nie zawarte w cenie koszty (prowizje, należności maklerskie, koszty licencji, koszty przygotowania),
b. zawarte w cenie montaż i koszty transportu,
c. wartość usług naprawy wg materiału i kosztów płac.
Przy przesyłkach bezpłatnych należy podać ́ wartość ́ z zaznaczeniem „Tylko do celów celnych” a na fakturze lub w liście
przewozowym należy podać ́ przyczynę, dla której materiały są nieodpłatne.
Jeśli do importu lub eksportu wymagane są dokumenty w celu określenia przeznaczenia przedmiotu wysyłki, Dostawca
jest zobowiązany dostarczyć ́ je PLL LOT S.A. na własny koszt.
Dostawca jest zobowiązany do ustalenia i udokumentowania pochodzenia materiałów. O zmianie pochodzenia Dostawca
jest zobowiązany powiadomić ́ PLL LOT S.A. pisemnie.
Jeśli Dostawca dostarcza materiały, które w kraju importu wymagają przeprowadzenia procedur celnych, jest on
zobowiązany do dostarczenia świadectwa pochodzenia. Świadectwo to jest wymagane dla każdej wysyłki. Dostawca
ponosi odpowiedzialność ́ za wszystkie szkody poniesione przez PLL LOT S.A., które wynikną z niespełnienia tych
warunków.
Dostawca jest zobowiązany do wyjaśnienia odpowiednim urzędom wszystkich zapytań́ i wątpliwości dotyczących
podchodzenia materiałów.
Odprawę celną przeprowadza Dostawca i ponosi w pełni koszty tej odprawy. Odstępstwa od tej reguły wymagają
pisemnego zatwierdzenia przez PLL LOT S.A.
§ 8. TERMIN PŁATNOŚCI

1.

2.
3.
4.
5.

Płatność za dostarczone materiały lub usługę następuje w terminie nie krótszym niż 60 dni od daty otrzymania przez PLL
LOT S.A. prawidłowo wystawionej faktury, to jest spełniającej wymogi określone w § 6. ust. 2., o ile PLL LOT S.A. i
Dostawca nie uzgodnią inaczej w treści umowy.
W przypadku, gdy zamówione materiały lub usługi nie zostały dostarczone pomimo wystawionej faktury, Dostawca
zobowiązany jest wystawić fakturę korygującą.
W przypadku, gdy zamówione materiały lub usługi zostaną dostarczone / wykonane po dniu otrzymania faktury, termin
płatności będzie liczony od dnia dostarczenia materiałów / wykonania usługi.
Za termin zapłaty faktur strony uznają daty obciążenia rachunku bankowego PLL LOT S.A.
W przypadku określonym w ust. 2. Powyżej termin płatności ulega automatycznemu przedłużeniu i liczony jest od dnia
otrzymania przez PLL LOT S.A. prawidłowo wystawionej faktury, faktury korygującej lub noty korygującej.
§ 9. JAKOŚĆ, GWARANCJA, REKLAMACJE

1.
2.
3.

4.

5.

Dostawca gwarantuje, że zamówione materiały lub usługi będą posiadać zapewnione umownie właściwości. Usługa
powinna zostać wykonana zgodnie z najnowszym stanem wiedzy i techniki.
Dostawca udziela PLL LOT S.A. gwarancji na okres 24 miesięcy od momentu dostarczenia materiałów lub wykonania
usługi, o ile PLL LOT S.A. i Dostawca nie uzgodnią inaczej w treści umowy.
Dostawca gwarantuje, że jakość i oznakowanie dostarczonych materiałów będą odpowiadać obowiązującym normom,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak również wymaganiom określonym w Zamówieniu i niniejszych Ogólnych
Warunkach Współpracy.
Na Dostawcy ciąży obowiązek uzyskania wszelkich zezwoleń, atestów oraz innych dokumentów wymaganych przepisami
prawa pozwalających na dopuszczenie materiałów do obrotu. Kopie powyższych dokumentów Dostawca doręczy PLL LOT
S.A. na żądanie.
Dostawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady materiałów lub usług.
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6.

W przypadku materiałów objętych gwarancją, Dostawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z materiałami lub usługami
odpowiednie dokumenty gwarancyjne.
7. Dostawca ponosi koszty związane z naprawami przedsprzedażnymi, gwarancyjnymi i wykonywanymi w ramach rękojmi.
8. PLL LOT S.A. będzie przesyłał reklamację w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Dostawcy.
9. Dostawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację PLL LOT S.A. w terminie 7 dni od otrzymania dokumentu
reklamacyjnego i przesłać pisemną odpowiedź na adres siedziby PLL LOT S.A.. Nie zajęcie przez Dostawcę w powyższym
terminie żadnego stanowiska wobec złożonej reklamacji traktowane będzie jako jej uwzględnienie.
10. PLL LOT S.A. rezerwuje sobie prawo do wstrzymania płatności za fakturę w trakcie procesu reklamacyjnego.
§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

Jeżeli Dostawca w celu wykonania przedmiotu zamówienia otrzymał materiały, projekty lub inne dokumenty, to mogą
one zostać wykorzystane jedynie zgodnie z określonym w Zamówieniu przeznaczeniem i mogą zostać udostępnione
osobom trzecim wyłącznie w tym celu i za pisemną zgodą PLL LOT S.A.
Materiały określone w ust. 1 powyżej są własnością PLL LOT S.A. i po wykonaniu Zamówienia należy je niezwłocznie
zwrócić PLL LOT S.A. na koszt Dostawcy.
Dostawca nie może naruszać praw osób trzecich, a w szczególności prawa do znaku towarowego, zastrzeżonego wzoru
użytkowego, nazwy handlowej, praw autorskich oraz patentu. Wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia tych praw
ponosi wyłącznie Dostawca.
Strony ustalają, że przeniesienie przez Dostawcę na osobę trzecią wierzytelności, przysługującej mu wobec PLL LOT S.A. z
tytułu dostawy materiału może nastąpić jedynie po udzieleniu przez PLL LOT S.A. uprzedniej pisemnej zgody na
dokonanie tej czynności.
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji poufnych, o których dowiedzą się lub które
zostaną im przekazane. Obowiązek powyższy pozostaje w mocy zarówno w trakcie prowadzonego postępowania
zakupowego, obowiązywania umowy lub realizacji zamówienia, jak i po ich zakończeniu/wykonaniu. Przez informację
poufną rozumie się każdą informację o takim charakterze (lub uważaną za taką), której ujawnienie osobom trzecim może
wyrządzić szkodę stronie niezależnie od zawodowego, handlowego lub innego charakteru tej informacji. Informacją
poufną jest w szczególności informacja dotycząca wysokości obrotów między stronami. Ujawnienie informacji poufnej
może nastąpić, jeżeli obowiązek jej ujawnienia wynika z przepisów prawa, w trybie i zakresie określonym tymi
przepisami.
Dostawca nie jest upoważniony do wykorzystywania nazwy ani znaków towarowych PLL LOT S.A., w tym miedzy innymi
jako odwołania dla celów marketingowych, bez każdorazowego uzyskania pisemnej zgody PLL LOT S.A. (która to zgoda
może zostać cofnięta w dowolnym czasie bez podania przyczyn). Dostawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz LOT kary
umownej w wysokości 50 000 EUR za każdorazowe naruszenie powyższego zakazu.
Wszelkie zmiany umowy, zamówienia lub niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
W sprawach nie uregulowanych umową, zamówieniem lub niniejszymi Ogólnymi Warunkami Współpracy stosuje się
odpowiednie przepisy prawa.
Każdemu Dostawcy przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno na etapie postępowania w sprawie wyboru
Dostawcy, jak i współpracy z PLL LOT S.A. Dostawca przesyła reklamację w formie elektronicznej na adres wskazany w
trakcie postępowania zakupowego. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie.
Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży materiałów (CISG) nie ma zastosowania do
niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy.
Każda ze stron odpowiada za należyte wykonanie zamówienia lub umowy, chyba, że niewykonanie bądź nienależyte ich
wykonanie nastąpiło z powodu siły wyższej.
Za rażące naruszenie Ogólnych Warunków Współpracy przez PLL LOT S.A. uznaje się brak współdziałania przez PLL LOT
S.A. z Dostawcą w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia lub umowy.
Dostawca zobowiązuje się nie dokonywać żadnych ukrytych płatności, prowizji pieniężnych, nie oferować kosztownych
prezentów, podróży czy innych podobnych gratyfikacji lub korzyści żadnemu pracownikowi PLL LOT S.A. lub członkom
jego rodziny w celu zachęcenia pracownika do działania bądź zaniechania, czy też faworyzowania Dostawcy. Dostawca
przyjmuje do wiadomości, że naruszenie tego postanowienia stanowi istotne naruszenie Ogólnych Warunków
Współpracy ze skutkiem natychmiastowym.
Wszelkie spory wynikające z umowy, zamówienia lub Ogólnych Warunków Współpracy rozstrzyga sąd właściwy dla
siedziby PLL LOT S.A..
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§ 1.
1.
2.
3.
4.

Delivery – physical delivery of ordered goods to the place indicated by PLL LOT S.A. or performance of service ordered by
PLL LOT S.A.;
Supplier – all entities that PLL LOT S.A. concludes contracts with or submits orders for goods and services;
General Terms and Conditions of Cooperation or GTC – this document specifying the general terms of cooperation with
the goods and service Suppliers of PLL LOT S.A.;
Order or Purchase Order – a document constituting the basis for delivery of goods or services for PLL LOT S.A.; the
contract concluded between the Supplier and PLL LOT S.A. is also considered an order.
§ 2.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

DEFINITIONS

GENERAL PROVISIONS

The basis for all goods and service deliveries for PLL LOT S.A. shall be contracts and orders drawn up in accordance with
the Suppliers' bids, these General Terms of Cooperation being an integral part of both.
The Suppliers shall submit their bids free of charge, in a form that has been indicated by PLL LOT S.A. in the request for
proposal. There are two predominant methods of submitting bids:
a. In writing,
b. In the form of an electronic file sent via e-mail.
PLL LOT S.A. shall have the right to depart from applying bidding methods specified in section 2 above, and ask the
Supplier to submit it in a different form (e.g. in e-mail, electronic, editable file). The information regarding bidding shall
be included in the request for proposal transmitted to the Suppliers.
Eventual goods samples shall be delivered by the Supplier free of charge and at its own expense.
Oral orders and arrangements concerning changes and supplementations to written orders submitted by PLL LOT S.A.
shall require written confirmation.
Any notifications transmitted between PLL LOT S.A. and the Supplier (unless otherwise specified in the General Terms of
Cooperation) shall be made in writing: via registered mail or e-mail.
A bid submitted by the Supplier shall be valid for 3 calendar months, unless another bid validity term has been specified
under the request for proposal.
Where the Supplier cancels its submitted bid or terms specified thereunder (within the bid validity period), PLL LOT S.A.
shall have the right to seek damages (including lost profit) it has borne with regard to the Supplier's withdrawal.
Furthermore, such a withdrawal from a bid shall be included in the Supplier assessment which will be decisive for the list
of potential companies invited to future procurement procedures.
Acceptance of the provisions of the "General Terms of Cooperation in PLL LOT S.A." shall mean the acceptance of
corresponding provisions of the Supplier contract. The contract between the parties shall be superior to these General
Terms of Cooperation.
§ 3.

1.

2.
3.
4.
5.

PURCHASE ORDERS

PLL LOT S.A. orders the delivery of goods or services from the Supplier, upon an Order in written or electronic form (sent
via e-mail). The Order specifies at least one type of goods or service, price per unit and total price, and the place of
delivery.
Each Order submitted by PLL LOT S.A. has its number for the Supplier to refer to in its own delivery documentation, in
particular in the invoice and delivery note.
Acceptance of Order, together with its integral part, namely these General Terms of Cooperation, shall be made in
writing by the Supplier: either via registered mail or e-mail.
Acceptance of Order by the Supplier shall mean the acceptance of these General Terms of Cooperation and potential
additional arrangements included in the Order.
Any other terms of delivery are binding only when approved in writing by PLL LOT S.A.
§ 4.

1.
2.
3.

DELIVERY

The delivery shall proceed in accordance with the terms described in an Order, as regards the subject of delivery, quality
and quantity, price, delivery date and the place of delivery.
The delivery date shall be established on the basis of the Order submission date.
The Supplier shall strictly observe the Delivery date. Where the Supplier decides that it is not able to observe the
Delivery dates specified in the Order approval, it shall immediately inform PLL LOT S.A. about it, stating the reasons for
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4.
5.
6.

and expected time of the delay. In such case, PLL LOT S.A. shall have the right, and the Supplier shall accept that right, to
cancel the order with no costs incurred.
The Supplier shall be liable each time for damages resulting from the non-performance, untimely performance, or
improper performance of an accepted Order.
The Delivery shall be directed to the place indicated by PLL LOT S.A. in the Order, at the Supplier's expense and risk,
unless the Order states otherwise.
All goods shall be delivered under DDP (Delivered Duty Paid) terms.
§ 5.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

DELIVERY DOCUMENTS

The Supplier shall disclose all necessary permits and certificates concerning the goods to PLL LOT S.A., including all
required permits of competent authorities for the import/export and resale/re-export of goods.
The completion of Delivery must be approved by a PLL LOT S.A. employee responsible for liaison with the Supplier.
Delivery acceptance shall require the Supplier to complete the following documents:
a. In the case of the delivery of goods – by signing the document of acceptance at the warehouse (PZ);
b. In the case of the purchase of services – by signing the documents confirming the acceptance of the provided
service (service reception report).
The documents listed in section 3 above are the obligatorily required minimum for the acceptance of the Supplier's VAT
invoice by PLL LOT S.A.
The Supplier shall complete and sign two copies of the document titled "Service acceptance certificate" and then send it
for acceptance to the competent employee of PLL LOT S.A. The supplier shall have to acquire the approval of the
performance of service.
Upon any discrepancy between the Delivery and the contract or the Order being found, PLL LOT S.S. shall have the right
to refuse approval of the Delivery and then:
a. Request the Supplier, under the complaint procedure, to deliver goods or services conforming to the contract or
the Order;
b. Return the delivered goods in accordance with section 8 below.
The acceptance of goods or service shall proceed without prejudice to the right of PLL LOT S.A. to perform further
inspection. Confirmation of the acceptance shall not mean approval of the quality of accepted goods or conformity of
the delivery. PLL LOT S.A. reserves the right to inspect a delivery during the use of delivered goods or services and to
commence the complaint procedure if the delivered goods or services do not conform to the terms included in the
contract or the Order.
PLL LOT S.A. reserves the right to return the goods:
a. Not conforming to the Order (including those of lower quality or quantity);
b. Delivered with delay due to reasons attributable to the Supplier;
c. Not ordered.
In the cases listed in section 8 below, PLL LOT S.A. shall notify the Supplier about the date when the Supplier is obliged to
take the goods back or when it will deliver them to the Supplier. Both the receipt by the Supplier and the return delivery
shall be performed at the Supplier's expense.
§ 6.

1.

2.

3.
4.

INVOICING

One invoice shall be issued for one order submitted by PLL LOT S.A. With regard to orders implemented in more than
one Delivery, PLL LOT S.A. shall have the right to decide about their consolidation under one invoice or invoicing each
Delivery separately.
The invoice must include all information required by law and in particular:
a. Proper company data of PLL LOT S.A. (name, seat address, NIP [Tax Identification Number]);
b. Order number and date / contract number;
c. Names of goods or services, quantity and unit price (as per order);
d. VAT rate.
The layout of goods and services as presented in the invoice should conform to the proper order of goods and services
listed in accordance with the contract or Order.
If the invoice does not meet the requirements under section 2 above, in particular, if the price indicated in the invoice is
inconsistent with the price specified in the Order or the quantity of goods indicated in the invoice is inconsistent with the
quantities actually delivered, the whole payment of the given invoice shall be refused. PLL LOT S.A. shall inform the
Supplier about such inconsistency in the invoice and shall request delivery of an adjustment invoice.
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5.

6.
7.

The Supplier shall deliver an adjustment invoice in person or via registered mail with acknowledgement of receipt, to the
address:
PLL LOT S.A.
ul. 17-go Stycznia 43
02-146 Warsaw
In the case of services, the basis for invoicing is the service receipt signed by the person ordering the service.
In the case of goods delivered in stock, the basis for issuing the invoice is the goods received (PZ) note.
§ 7.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

CUSTOMS DUTY AND ORIGIN OF GOODS

As far as import deliveries are concerned, due to the customs duty regulation, the goods shall have two copies of invoice
and Certificate of Conformity or Certificate of Origin, attached.
Any inconsistencies to this term are acceptable only upon prior, written confirmation of PLL LOT S.A.
As regards deliveries that require customs duty, the invoice should include the following:
a. costs not included in the price (commissions, brokerage fees, license costs, preparation costs);
b. assembly and transportation costs included in the price;
c. repair service price as per goods or payroll cost.
As regards free-of-charge shipments, the value should be accompanied with a "For customs purposes only" label and the
invoice or bill of lading should include the reason why the goods are free of charge.
If the imports or exports require documents in order to specify the subject of shipment, the Supplier shall deliver them
to PLL LOT S.A. at its own expense.
The Supplier shall identify and document the origin of goods. Each change of origin must be forwarded to PLL LOT S.A. by
the Supplier in writing.
Where the Supplier delivers goods that require customs procedures in the import country, the Supplier shall provide the
Certificate of Origin. The above certificate is required for each shipment. The Supplier shall be held liable for each
damage incurred by PLL LOT S.A. as a result of not meeting these conditions.
The Supplier shall explain to competent customs offices any issues or doubts regarding the origin of goods.
The Supplier shall be responsible for the customs clearance and related expenses. Exemptions from this rule shall require
written approval of PLL LOT S.A.
§ 8.

1.

2.
3.
4.
5.

Payment for goods and services delivered shall be made no earlier than 60 days after the date of PLL LOT S.A.’s receipt of
the properly issued invoice, that is an invoice that meets the requirements specified in § 6(2), unless PLL LOT S.A. and the
Supplier agree otherwise under the contract.
Where the ordered goods or services have not been delivered despite the issued invoice, the Supplier shall provide an
adjustment invoice.
Where the ordered goods or services are to be delivered / performed after the date of invoice receipt, the payment date
shall be counted from the date of the delivery of goods / performance of service.
The date of charge to the PLL LOT S.A. bank account shall be understood as the payment date.
In the case specified in section 2 above, the payment date shall be automatically extended and counted from the date of
PLL LOT S.A.’s receipt of a properly issued invoice, adjustment invoice or adjustment note.
§ 9.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

PAYMENT DATE

QUALITY, GUARANTEE, COMPLAINT

The Supplier guarantees that the delivered goods or services shall have the properties as declared. A service should be
performed in accordance with the "state-of-the-art" principle.
The Supplier shall provide PLL LOT S.A. with a 24-month guarantee from the moment of the delivery of goods or
performance of service, unless PLL LOT S.A. and the Supplier agree otherwise under the contract.
The Supplier guarantees that the quality and labelling of the delivered goods shall conform to applicable standards,
pursuant to law and requirements, as specified in the Order and hereunder.
The Supplier shall acquire any permits, certificates of approvals or other documents required by applicable law,
facilitating the marketing of the goods. The supplier shall provide copies of the above documents at the request of PLL
LOT S.A.
The Supplier shall be held liable due to warranties for defects of goods and services.
As regards goods under guarantee, the Supplier shall deliver proper guarantee documentation together with the goods
or services.
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7.
8.
9.

The Supplier shall bear the costs related to pre-sale and guarantee repairs performed under warranty.
PLL LOT S.A. shall send complaints in written or electronic form to the Supplier's address.
The Supplier shall process the complaints of PLL LOT S.A. within 7 days from the date of complaint document receipt and
send a response in writing to the address of the registered office of PLL LOT S.A. If the Supplier fails to react to the
complaint within the said time limit, the complaint shall be deemed fully accepted.
10. PLL LOT S.A. reserves the right to withhold payment for invoice during complaint procedures.
§ 10.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

FINAL PROVISIONS

Where the Supplier has received any materials, designs or other documents for the purpose of performance of an Order
subject, these can be used only as instructed in the Order and disclosed to third parties only for the same purpose and
upon written consent from PLL LOT S.A.
The materials described in section 1 above shall remain the property of PLL LOT S.A. and upon the performance of an
Order, they shall be immediately returned to PLL LOT S.A. at the Supplier's expense.
The Supplier must not breach third party rights, and in particular the right to trademark, design patent, trade name,
copyrights and patent. The supplier shall bear any and all liability resulting from a breach of the above rights.
The parties agree that any transfer of liability towards PLL LOT S.A. resulting from the delivery of goods to a third party
by the Supplier shall be possible only upon prior written consent of PLL LOT S.A.
The Parties shall keep secret all confidential information obtained or transmitted among themselves. The above
obligation shall remain effective before, during and after the performance of the contract or purchase order.
Confidential information shall mean any information of such character (or deemed as such), the disclosure of which to
third persons might harm any party, regardless of the professional, commercial or any other character of such
information. Confidential information shall include in particular information concerning trade volume transmitted
between the parties. Confidential information can be disclosed, if the disclosure obligation results from the applicable
law, under a procedure and in a scope specified by such law.
The Supplier shall have no right to use the trade name or any trademarks of PLL LOT S.A., including in the form of
references for marketing purposes, without prior written consent of PLL LOT S.A., acquired each time (the consent can
be withdrawn at any time without stating the reasons). The Supplier shall pay PLL LOT S.A. a contractual penalty of EUR
50,000 for every breach of the above provision.
Any changes to the Order or hereto shall be made in writing, otherwise being null and void.
With respect to matters not regulated by the contract, Order or these General Terms of Cooperation, the appropriate
laws apply.
Each Supplier shall have the right to file a complaint both at the stage of Supplier selection procedure, and during the
cooperation with PLL LOT S.A. The Supplier shall send the complaint in electronic form to the address indicated during
the procurement procedure. All such complaints shall be processed immediately.
The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) shall not apply to these General
Terms of Cooperation.
Each party shall be responsible for due performance of an order or contract, unless the non-performance or improper
performance results from the occurrence of force majeure.
Any lack of cooperation with the Supplier on the part of PLL LOT S.A. within the scope essential to perform an order or
contract shall be deemed a material breach to the General Terms of Cooperation.
The Supplier shall not make any covert payments, commissions, and shall not offer expensive gifts, travel or any other
grants or benefits to any employee of PLL LOT S.A. or members of their families in order to encourage them to any act or
omission, or favorable treatment of the Supplier. The Supplier agrees that any breach of the above provision shall
constitute a material breach of the General Terms of Cooperation with immediate effect.
Any disputes arising under the contract, Order or the General Terms of Cooperation shall be resolved by a court with
jurisdiction over the registered office of PLL LOT S.A.
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