GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE
applied at “Guala Closures DGS Poland” S.A.
with its registered office in Włocławek, Poland
dated 11 December 2019
[these GTC are available at the website of Guala-DGS www.dgs.com.pl ]
These General Terms and Conditions of Sale apply to all orders placed by the Client at Guala
–DGS :
1. DEFINITIONS
“Guala - DGS”- shall mean a Polish company operating under the name: “Guala
Closures DGS Poland” S.A. with its registered office in Poland, in Włocławek 87-800,
at Aleja Kazimierza Wielkiego 6,
“Client”- shall mean each entity which places orders at Guala - DGS,
“Product” – shall mean each product which Guala- DGS is bound to deliver to the
Client according to a placed and confirmed order,
“End User”-each entity which is a final recipient of the Products, and which is not the
Client of Guala-DGS, in particular, the End User shall include a recipient of the Client
where such Client acts as a distributor of the Products,
“General Specification of Delivery”- shall mean a document delivered to the Client
by Guala-DGS together with the first delivery of the Product or also with the order and
each subsequent delivery/order, provided that the Client requests so, which shall
regulate the terms and conditions for packaging, storage, transport and other terms and
conditions concerning the Product and its properties, including the Product
specification (hereinafter the “Specification”),
“GTC”- shall mean these General Terms and Conditions of Sale which shall take
effect each time upon Client’s order placement,
“Agreement” – written (i.e. signed by both parties) agreement between Guala-DGS
and the Client,
“Defect”/“Defective” - shall mean any Product incompliance with the General
Specification of Delivery and the attachments to the General Specification of Delivery,
including the Product Specification.
2. BASIC COVENANTS, APPLICABILITY OF THE GTC
2.1. Upon placement of an order, the Client accepts these GTC with no objections and in
their entirety, save for any other documents from the Client or from Guala-DGS,
including any brochures or catalogues. Unless the Client and Guala-DGS explicitly
agree otherwise under the Agreement, these GTC shall take precedence over any
other agreements binding on the parties. Should the Client and Guala - DGS conclude
the Agreement, the Agreement shall take precedence over these GTC. Unless the
parties explicitly agree otherwise, any provisions to the contrary shall not, therefore,
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bind Guala-DGS, irrespective of the time when Guala-DGS received such agreements
from the Client, in particular Guala – DGS shall not be bound by any other general
terms and conditions, standards, specifications delivered by the Client, unless it
specifies in writing that such terms and conditions are applicable. In the event that the
Client’s terms and conditions apply – both documents, GTC and the Client’s terms
and conditions, shall apply, however, should any irreconcilable discrepancies and
controversies occur, both documents shall apply solely to such extent where no
irreconcilable discrepancies and controversies occur.
2.2. Guala-DGS shall sell and the Client shall buy the Products according to the order
accepted by Guala-DGS and according to the Agreement (if concluded by the parties)
and these GTC.
3. ORDERS
3.1. The Client shall notify Guala-DGS of any special norms and provisions
applicable to the performance of Products deliveries as well as of the purpose of the
Products not later than upon order placement. Unless the parties agree otherwise, the
Products should comply with such special norms and provisions at the place where
the Client (or its End User) operates, provided that Guala-DGS was notified thereof
by the Client.
3.2. The Client shall be liable toward Guala-DGS for compliance of the ordered
Products, including the applicable specifications, samples or drawings with any and
all applicable laws concerning occupational health and safety and any other legal
requirements at the place of the Products destination (including in the place where the
End User operates), in this respect the Client shall bear sole liability for compliance
of the Products parameters, in particular their Specifications, with the purpose and use
of the Products, which shall mean that the Client shall provide Guala-DGS with any
and all necessary information pertaining to the ordered Products upon order
placement to enable Guala-DGS to perform such order.
3.3. The Client shall place an order at Guala-DGS (by fax, email, or traditional
mail) not later than 30 days prior to the planned date of delivery, subject to Section
3.8 below. Orders placed by the Client at Guala-DGS shall be binding solely upon
acceptance thereof by Guala-DGS.
3.4. All the order should include:
▪ name of the ordering Client,
▪ determination of the type and number of the Products,
▪ with respect to deliveries of screw cups: specification of the lithography
design, and with respect to recurring orders: Guala-DGS index of the
design in accordance with lithography and / or "Specimen Card"
prepared by Guala -DGS,
▪ determination of any particular requirements and regulations
concerning the ordered Products as well as the purpose thereof,
▪ place of delivery,
▪ date of order performance (binding solely after order acceptance by
Guala-DGS),
▪ other data necessary to perform the order.
3.5. GUALA-DGS shall make any endeavours to confirm the order, including the
date of Products delivery, within 2 business days.
3.6. In specially justified cases, the Client may, upon consent of Guala -DGS,
change the date of delivery of a given order. Should such change give rise to any
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additional costs, such costs shall be paid by the Client upon the first demand by GualaDGS.
3.7. The Client may annul an order solely upon consent of Guala-DGS and not later
than 14 days prior to the scheduled date of dispatch of the Products and solely and
exclusively in the event that the manufacture of the ordered Products has not been
commenced and that no raw materials for such manufacture have been ordered. In the
event that the manufacture has been commenced and/or the raw materials for
performance of the order have been ordered and Guala-DGS consented to annul such
order, the Client shall pay all the costs of Guala-DGS connected with performance of
such order (in particular: costs of materials and labour).
3.8. In the event that an order involves closures with new lithographic designs, the
following procedure shall apply:
i.
at the Client’s order, GUALA-DGS shall prepare an e-version of
the new lithography within 7 days of receiving from the Client all
necessary information and materials (including samples and files),
ii.
within 30 days of approval of the e-version by the Client
(provided that Guala - DGS has the necessary materials, components
and tools) GUALA-DGS shall prepare product samples with the new
lithography. The product samples are carried out at the express request
of the Client and they are payable,
iii.
after the Client approves the samples, Guala – DGS shall
confirm placement of an order by the Client.
4. PRODUCT COLLECTION AND STORAGE COSTS
4.1. The Client shall collect the Products where and when agreed with Guala-DGS. If such
time is not specified in the order, it shall be deemed that the obligation to accept the
delivery by the Client arises upon the end of the manufacture of a given batch of the
goods by Guala-DGS.
4.2. Should the Client fail to collect or delay in collection of the Products, the Client shall
pay all the costs of Guala-DGS resulting from such failure or delay.
4.3. In the event that the delay by the Client in collection of the ordered Products exceeds
30 days, Guala-DGS reserves a right to send the Products at the cost and risk of the
Client or to destroy (scrape) Products and charge the Client with all production and
destruction costs.
4.4. In each case of failure to collect or delay in collection of the Products, Guala – DGS
may, in addition to any other righted vested therein (including these provided for
under Section 4.2. above and reimbursement of any and all costs), charge the Client
with the storage costs pertaining to the non-collected Products at the rates applied at
Guala-DGS.
5.

DELIVERIES

5.1. The terms and conditions of delivery of Guala – DGS and Client comply with
Incoterms 2010.
5.2. Unless the parties agree otherwise, any delivery shall be performed according to
EXW – warehouse at the registered office of Guala-DGS.
5.3. Dispatches of Products shall be performed solely on business days within the
procedure set forth in Section 5.4 – 5.6. below.
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5.4. The Client shall notify of the deliveries to the Customer Service Department of
Guala-DGS by 10.00 a.m. on the business day preceding the dispatch. Any dispatches
notified after 10:00 a.m. shall be performed within two business days of reporting
thereof.
5.5. In the event that the Client organises the delivery, the Client shall have an obligation
to ensure that the procured means of transport are free of any damage, clean and
compliant with the HACCP requirements and other norms applied to transport of such
Products; otherwise Guala-DGS may refuse to upload the Products to any vehicles
which fail to comply with such requirements. In such case, the Client shall be
immediately notified of such event in order to agree further course of action.
5.6. In the event that the means of transport notified by the Client fail to arrive at GualaDGS on the agreed date by:
- 12.00 a.m. – with respect to export dispatches,
- 13.00 p.m. – with respect to intra-EU and domestic dispatches
the agreed date of delivery/upload may be postponed to the following business day,
and the Client shall bear full liability in this respect, in particular it shall pay any costs
of such postponement.
6. PRICES AND TERMS OF PAYMENT
6.1. The prices of the Products shall be each time agreed with the Client. Guala-DGS
reserves the right to perform an order at prices higher than as agreed in the event that
the Client orders a small batch of the Products (less than 100.000 pieces).
6.2. The dates of payment shall be each time agreed between Guala-DGS and the Client.
In the absence of such agreement, the Client shall make the payment within the time
set forth on the invoice issued by Guala-DGS.
6.3. Should the Client delay in payment for the Products above 14 days, Guala-DGS may
charge default interest to the Client at the rate in the statutory amount per annum.
6.4. Save for the right provided for in Section 6.3 above, Guala-DGS reserves a right to
withhold order performance or delivery of the Products in the event of any overdue
payments by the Client, until such payments are paid.
6.5. The Client shall pay the entire amount specified on the invoice for the Products
ordered at Guala – DGS; the Client may not make any unilateral set-offs without an
explicit, written approval of Guala-DGS.
7. LABELS, DOCUMENTATION
7.1. Guala-DGS shall designate all the boxes and pallets with labels bearing bar codes.
Standard bar codes at GUALA-DGS are EAN 128 system bar codes.
7.2. With respect to the first delivery, the Client shall receive with each Product the
General Terms and Conditions of Delivery which the Client shall read and comply
with. Upon the Client’s request, the General Specification of Delivery shall be
provided for each batch of the Products.
8. COMPLAINTS, LIABILITY
8.1. Unless the parties agree otherwise in the Agreement, the warranty for the purchased
Products shall be for 12 months of delivery of the Products to the Client (delivery
according to the agreed Incoterms) however, no longer than 15 months from the date
of production of the given batch of Products, subject that the Product is deal with
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according to the General Specification of Delivery. The statutory warranty for the
Products is excluded.
8.2. The Client shall carry out tests and control the quantity and quality of the delivered
Products at the delivery. The Client shall notify any patent Defects (including
quantitative Defects) immediately after the delivery thereof to the Client, not later
than within 14 days of the delivery of the Products, and any latent Defects within 3
days of discovery thereof. In the event that a specified number of the Products are
Defective, the Client shall file a complaint at Guala-DGS on the complaint form. The
Client shall append the complaint form with relevant evidence and send samples of
such Products to Guala-DGS. Each complaint sent in such form shall be given its
respective number.
8.3. Guala-DGS shall review the complaint notified by the Client within 4 business weeks
of receipt of any and all information from the Client with respect to the Defects of the
Products. In certain, complicated cases, Guala-DGS reserves a right to extend the
time for complaint review, however, not more than by subsequent 4 weeks. Only if
the complaint is accepted by Guala-DGS, the Client may demand:
(i)
decrease in the price of the Defective Products or, if the price was already paid,
refund of a portion of such price, or
(ii)
that the Defective Products be changed to non-defective Products – in such
case, Guala – DGS shall change the Products immediately, however, not later
than within 30 days of notification of such demand.
8.4. Should the circumstances referred to in Section 8.3(ii) above occur, the Client shall
take any action as instructed by Guala-DGS with respect to the Defective Products, at
the cost of Guala-DGS. In the event that Guala-DGS fails to provide such
instructions, the Client may: send the Defective Products to Guala-DGS at the cost of
Guala-DGS or with respect to a material Defect: destroy the Products and send
respective evidence of such actions to Guala-DGS. Any financial benefit awarded to
the Client due to destruction of the Products shall decrease the amount of the damages
to be paid by Guala-DGS due to the Defective Products.
8.5. The Client may set off certain amount against the claim of Guala-DGS under the sale
of the Product with the Defect solely upon consent of Guala – DGS and solely in the
case that the complaint is accepted by Guala - DGS and Guala-DGS issues respective
credit documents.
8.6. Guala-DGS shall be liable solely for the Defects which occurred before the risk was
transferred to the Client and those which result solely from defective manufacture of
the Products at Guala-DGS, in particular Guala-DGS shall not be liable for any
Defects of the Products which result from:
(i)
improper storage of the Products,
(ii)
repackaging the Products for further delivery thereof to the End Users,
(iii) improper bottle sealing equipment,
(iv) improper quality of bottles.
8.7. The Client shall be solely and exclusively liable for setting forth the complaint terms
and conditions with respect to the End Users which shall be the same as the terms
and conditions set forth by Guala-DGS; in particular, the Client may notify Guala –
DGS of only such complaints which correspond with the dates and regulations
provided for in this Section 8.
8.8. The Client may seek damages due to delivery by Guala-DGS of the Products with the
Defects or which caused damage, however, the amount of such due damages shall not
exceed the value of a given order of the Products.
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8.9. Guala-DGS, to the extent prescribed by Section 8.2. above, shall be liable solely for
actual and direct damage inflicted by the Client which were caused by the Products,
in particular it shall not be liable for any Client’s loss of earnings or indirect damage.
9. INTELLECTUAL PROPERTY
The Client shall ensure that any lithographic designs, trade names, trademarks, utility
designs and any other expression of intellectual property provided to Guala-DGS by
the Client for performance of an order of the Products, be free of any legal defects.
The Client shall be solely and fully liable for any third-party claims against GualaDGS in the above respect, in particular the Client shall pay for any damages and
expenses sustained by Guala-DGS in result of such third-party claims.
10. GOVERNING LAW, DISPUTE RESOLUTION
10.1. The relation between Guala-DGS and the Client shall be governed by the Polish law.
10.2. In the event of any disputes, the competent courts shall be the Polish common courts
having jurisdiction over the registered office of Guala-DGS.
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OGÓLNE WARUNKI SRZEDAŻY
obowiązujące w „Guala Closures DGS Poland” S.A.
z siedzibą we Włocławku, Polska
z dnia 11 grudnia 2019r.
[niniejsze OWS są dostępne na stronie internetowej Guala-DGS www.dgs.com.pl ]
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich zamówień składanych
przez Klienta do Guala –DGS :
1. DEFINICJE
„Guala - DGS”- oznacza spółkę prawa polskiego działającą pod firmą: „Guala Closures
DGS Poland” S.A. z siedzibą w Polsce, we Włocławku 87-800, przy Alei Kazimierza
Wielkiego 6,
„Klient”- oznacza każdy podmiot, który składa zamówienie w Guala - DGS,
„Produkt” – oznacza każdy produkt, który Guala-GUALA-DGS jest zobowiązana
dostarczyć do Klienta zgodnie ze złożonym i potwierdzonym zamówieniem,
„Odbiorca Końcowy”- każdy podmiot, który jest końcowym odbiorcą Produktów, a
który nie jest Klientem Guala-DGS, w szczególności za Odbiorcę Końcowego będzie
uważany odbiorca Klienta, który to Klient występuje jako dystrybutor Produktów,
„Ogólna Specyfikacja Dostaw”- oznacza dokument dostarczany Klientowi przez
Guala-DGS wraz z pierwszą dostawą Produktu lub też z zamówieniem oraz z każdą
kolejną dostawą/zamówieniem, o ile Klient złoży takie zapotrzebowanie, który reguluje
warunki pakowania, przechowywania, transportu i in. dotyczące Produktu oraz jego
właściwości, w tym specyfikację Produktu (zwaną „Specyfikacją”),
„OWS”- oznaczają niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, które wchodzą w życie
każdorazowo z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta,
„Umowa” – pisemna (tj podpisana przez obydwie strony)umowa łącząca Guala-DGS i
Klienta,
„Wada”/”Wadliwy” - oznacza niezgodność Produktu z Ogólną Specyfikacją Dostaw
oraz załącznikami do Ogólnej Specyfikacji Dostaw w tym ze Specyfikacją Produktu.
2. PODSTAWOWE ZOBOWIĄZANIA, ZWIĄZANIE OWS
2.1. Z chwilą złożenia zamówienia Klient akceptuje niniejsze OWS bez zastrzeżeń i w
całości, z wyłączeniem wszelkich innych dokumentów pochodzących od Klienta lub
Guala-DGS, w tym broszur lub katalogów. O ile Klient i Guala-DGS wyraźnie nie
uzgodniły w Umowie, niniejsze OWS będą miały pierwszeństwo nad innymi
uzgodnieniami wiążącymi strony. W przypadku zawarcia przez Klienta i Guala - DGS
Umowy, Umowa będzie miała pierwszeństwo przed niniejszymi OWS. Wszelkie
postanowienia przeciwne nie są zatem, o ile wyraźnie strony nie uzgodniły, wiążące
dla Guala-DGS, niezależnie od tego, kiedy Guala-DGS otrzymała takie uzgodnienia od
Klienta, w szczególności Guala – DGS nie będzie związana żadnymi innymi ogólnymi
warunkami, standardami, specyfikacjami dostarczonymi przez Klienta, chyba, że
1

określi na piśmie, iż warunki takie mają zastosowanie. W przypadku, gdy warunki
Klienta mają zastosowanie – obydwa dokumenty zarówno OWS jak i warunki Klienta
będą miały zastosowanie, jednakże w przypadku wystąpienia nie dających pogodzić
się różnić i sprzeczności obydwa dokumenty będą miały zastosowanie tylko w tym
zakresie, w jakim nie występują te nie dające się pogodzić różnice.
2.2. Guala-DGS sprzedaje a Klient nabywa Produkty
zgodnie z zamówieniem
zaakceptowanym przez Guala-DGS oraz zgodnie z Umową (o ile strony taką zawarły)
a także niniejszymi OWS.
3. ZAMÓWIENIA
3.1. Klient zobowiązany jest najpóźniej w momencie składania zamówienia
poinformować Guala-DGS o szczególnych normach i przepisach mających
zastosowanie do realizacji dostaw Produktów a także o przeznaczeniu Produktów.
O ile strony nie uzgodniły inaczej, Produkty winny być zgodne z tymi szczególnymi
normami i przepisami w miejscu prowadzenia działalności Klienta (lub jego Odbiorcy
Końcowego), o których Guala-DGS została poinformowana przez Klienta.
3.2. Klient jest odpowiedzialny wobec Guala-DGS za zapewnienie zgodności
zamówionych Produktów, w tym obowiązujących specyfikacji, wzorów lub rysunków
z wszystkimi obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny oraz
innymi wymaganiami prawnymi w miejscu przeznaczenia Produktów ( w tym w
miejscu prowadzenia działalności przez Odbiorcę Końcowego), w tym zakresie Klient
jest wyłącznie odpowiedzialny za zgodność parametrów Produktów, w szczególności
ich Specyfikacji, z przeznaczeniem i zastosowaniem Produktów, przez co rozumie się,
iż Klient zobowiązany jest udzielić Guala-DGS wszelkich niezbędnych informacji
odnoszących się do zamawianych Produktów przy złożeniu zamówienia, aby
umożliwić Guala-DGS realizację tego zamówienia.
3.3. Klient zobowiązany jest złożyć zamówienie do Guala-DGS (drogą: faxową,
poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej) nie później niż 30 dni przed planowaną
datą dostawy, z zastrzeżeniem ust. 3.8 poniżej. Zamówienia składane przez Klienta do
Guala-DGS są wiążące jedynie po ich zaakceptowaniu przez Guala-DGS.
3.4. Wszystkie zamówienia winny zawierać:
▪ nazwę zamawiającego Klienta,
▪ określenie rodzaju i ilości Produktów,
▪ w przypadku, gdy dotyczą dostawy zakrętek: określenie wzoru litografii,
w przypadku powtórnych zamówień: indeks Guala-DGS wzoru zgodny
z litografią i/lub „Kartą wzoru”, przygotowaną przez Guala -DGS
▪ określenie szczególnych wymogów i uregulowań dotyczących
zamawianych Produktów a także ich przeznaczenia,
▪ podanie miejsca dostawy,
▪ termin realizacji zamówienia (wiążący jedynie po zatwierdzeniu
zamówienia przez Guala-DGS),
▪ inne dane niezbędne do realizacji zamówienia.
3.5. GUALA-DGS dołoży wszelkich starań, aby w ciągu 2 dni roboczych
potwierdzić zamówienie, w tym termin dostawy Produktów.
3.6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Klient jest uprawniony do zmiany,
za zgodą Guala -DGS, terminu dostawy określonego zamówienia. W przypadku, gdy
zmiana taka będzie powodowała dodatkowe koszty, koszty te zobowiązany jest pokryć
Klient na pierwsze wezwanie Guala-DGS.
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3.7. Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia tylko za zgodą Guala-DGS i
nie później niż 14 dni przed planowaną datą wysyłki Produktów oraz tylko i wyłącznie
w przypadku, gdy nie została rozpoczęta produkcja zamówionych Produktów i gdy nie
zostały zamówione surowce do realizacji zamówienia. Jeśli rozpoczęto produkcję i/lub
zamówiono surowce do realizacji zamówienia a Guala-DGS wyraziła zgodę na
anulowanie takiego zamówienia, Klient zobowiązany jest ponieść wszelkie koszty
Guala-DGS związane z realizacją tego zamówienia ( w szczególności: koszty
materiałów i robocizny).
3.8. W przypadku, gdy zamówienia dotyczy zakrywek z nowymi wzorami litografii,
zastosowanie będzie miała następująca procedura:
i.
GUALA-DGS wykona na zlecenie Klienta elektroniczną wersję
nowej litografii w ciągu 7 dni od otrzymania od Klienta wszelkich
niezbędnych informacji i materiałów ( w tym próbek i plików),
ii.
W ciągu 30 dni od zaakceptowania elektronicznej wersji przez
Klienta (pod warunkiem, że Guala-DGS będzie posiadała niezbędne
materiały, komponenty i narzędzia) GUALA-DGS wykona próbki
produktu z nową litografią. Próby wykonuje się na wyraźne życzenie
Klienta i są one odpłatne,
iii.
po akceptacji próbek przez Klienta, Guala – DGS potwierdzi
złożone przez Klienta zamówienie.
4. ODBIÓR PRODUKTÓW I KOSZTY MAGAZYNOWANIA
4.1. Klient jest zobowiązany odebrać Produkty w miejscu i czasie uzgodnionym z GualaDGS. Jeżeli termin taki nie został podany w zamówieniu, to przyjmuje się, że
obowiązek przyjęcia dostawy przez Klienta powstaje z chwilą zakończenia produkcji
danej partii towaru przez Guala-DGS.
4.2. W przypadku braku lub opóźnienia w odbiorze Produktów Klient będzie zobowiązany
pokryć wszelkie koszty Guala-DGS wynikające z takiego braku lub opóźnienia.
4.3. W przypadku, gdy opóźnienie Klienta w odbiorze zamówionych Produktów
przekroczy 30, Guala-DGS zastrzega sobie prawo do wysłania Produktów na koszt i
ryzyko Klienta lub też do zniszczenia (złomowania) Produktów i obciążenia Klienta
wszelkimi kosztami produkcji i zniszczenia.
4.4. W każdym przypadku braku lub opóźnienia w odbiorze Produktów, Guala – DGS
będzie uprawniona, poza innymi przysługującymi jej uprawnieniami ( w tym
określonymi w pkt 4.2. powyżej oraz zwrotem innych kosztów), do obciążenia Klienta
kosztami magazynowania nie odebranych Produktów według aktualnych stawek
obowiązujących w Guala-DGS.
5.

DOSTAWY

5.1. Warunki dostawy Guala – DGS i Klient określą zgodnie z Incoterms 2010.
5.2. O ile strony nie postanowiły inaczej, dostawa będzie się odbywała zgodnie zasadami
EXW – magazyn w siedzibie Guala-DGS.
5.3. Wysyłki Produktów są realizowane tylko w dni robocze zgodnie z procedurą określoną
w ust. 5.4 - 5.6 poniżej.
5.4. Klient zobowiązany jest zgłaszać wywołania dostaw do Działu Obsługi Klienta GualaDGS do godziny 10.00 w dniu roboczym poprzedzającym wysyłkę. Zgłoszenia
wysyłek po godzinie 10:00 będą realizowane w dwa dni robocze po zgłoszeniu.

3

5.5. W przypadku, gdy Klient organizuje dostawę, na Kliencie spoczywa obowiązek
zapewnienia, iż podstawiony środek transportu jest nieuszkodzony, czysty i odpowiada
wymogom HACCP i innych norm mających zastosowanie do przewozu tego typu
Produktów, w przeciwnym razie Guala-DGS będzie uprawniona do odmowy
załadunku na pojazdy nie spełniające takich wymogów. W takim przypadku Klient
zostaje niezwłocznie poinformowany o tym zdarzeniu w celu uzgodnienia dalszych
działań.
5.6. W przypadku, gdy zaawizowany przez Klienta środek transportu, nie dotrze do GualaDGS w danym uzgodnionym dniu do godziny:
- 12.00 – dotyczy wysyłek eksportowych,
- 13.00 – dotyczy wysyłek wewnątrzunijnych i krajowych
uzgodniony termin dostawy/załadunku może zostać przesunięty na kolejny dzień
roboczy, zaś Klient ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie, w szczególności
pokrywa wszelkie koszty przesunięcia tego terminu.
6. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI
6.1. Ceny Produktów są każdorazowo uzgadniane z Klientem. Guala-DGS zastrzega prawo
zrealizowania zamówienia po cenach wyższych niż uzgodnione, w przypadku
zamówienia przez Klienta małych partii Produktów (poniżej100.000 sztuk).
6.2. Terminy płatności każdorazowo są uzgadniane pomiędzy Guala-DGS a Klientem.
W przypadku braku takich uzgodnień, Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w
terminie określonym na wystawionej przez Guala-DGS fakturze.
6.3. W przypadku opóźnienia przez Klienta w zapłacie za Produkty, powyżej 14 dni, GualaDGS jest uprawniona do naliczenia Klientowi odsetek za opóźnienie w wysokości
ustawowej w skali roku.
6.4. Guala-DGS, poza uprawnieniem określonym w ust. 6.3. powyżej, zastrzega sobie
prawo powstrzymania się z realizacją zamówienia lub dostawą Produktów w
przypadku powstania zaległości w płatności ze strony Klienta, do czasu uregulowania
płatności.
6.5. Klient jest zobowiązany do zapłaty całości kwoty wymienionej na fakturze za Produkty
zamówione w Guala – DGS, Klient nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek
jednostronnych potrąceń bez wyraźnej, pisemnej, zgody Guala-DGS.

7. ETYKIETY, DOKUMENTACJA
7.1. Guala-DGS oznaczy wszystkie kartony i palety za pomocą etykiet z kodami
kreskowymi. Standard GUALA-DGS to kody kreskowe w systemie EAN 128.
7.2. Do każdego Produktu, w przypadku pierwszej dostawy, Klient otrzymuje Ogólną
Specyfikację Dostaw, z którą winien się bezwzględnie zapoznać i jej przestrzegać. Na
prośbę Klienta Ogólna Specyfikacja Dostaw będzie dostarczona do każdej partii
Produktów.
8. REKLAMACJE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ
8.1. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej w Umowie, gwarancja na zakupione Produkty
wynosi 12 miesięcy od daty dostawy Produktów do Klienta (dostawa zgodnie z
uzgodnionymi Incoterms), nie dłużej jednak niż 15 miesięcy od daty wyprodukowania
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danej partii Produktów, pod warunkiem postępowania z Produktem zgodnie z Ogólną
Specyfikacją Dostaw. Rękojmia na Produkty jest wyłączona.
8.2. Klient jest zobowiązany przeprowadzić testy i skontrolować ilość i jakość
dostarczonych Produktów w chwili dostawy. Klient jest zobowiązany zgłosić Wady
jawne Produktów (w tym Wady ilościowe) niezwłocznie po ich dostawie do Klienta,
nie później niż 14 dni od dostawy Produktów, zaś Wady ukryte w ciągu 3 dni od ich
wykrycia. W przypadku, gdy określona ilość Produktów ma Wady, Klient jest
zobowiązany złożyć reklamację do Guala-DGS na formularzu reklamacyjnym. Klient
zobowiązany jest załączyć do formularza reklamacyjnego odpowiednie dowody oraz
wysłać do Guala-DGS próbki takich Produktów. Każda reklamacja przesłana w takiej
formie otrzyma odpowiedni numer.
8.3. Guala-DGS rozpatrzy reklamację zgłoszoną przez Klienta w ciągu 4 roboczych
tygodni od chwili wpłynięcia wszystkich informacji od Klienta odnośnie Wad
Produktów. W niektórych, skomplikowanych przypadkach, Guala-DGS zastrzega
sobie prawo przedłużenia terminu na rozpatrzenie reklamacji, ale nie dłużej niż kolejne
4 tygodnie. Jedynie w przypadku zaakceptowania reklamacji przez Guala-DGS, Klient
jest uprawniony do żądania:
(i)
obniżki cen Wadliwych Produktów lub, jeśli cena została już zapłacona, zwrotu
części tej ceny lub
(ii)
wymiany na Produkty niewadliwe – w takim przypadku wymiana nastąpi
niezwłocznie przez Guala – DGS nie później jednak niż w terminie 30 dni od
zgłoszenia tego żądania.
8.4. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 8.3 pkt (ii) powyżej – Klient
podejmie wszelkie kroki zgodnie z instrukcją Guala-DGS w zakresie Wadliwych
Produktów na koszt Guala-DGS. W przypadku, gdy Guala-DGS nie dostarczy takiej
instrukcji to Klient będzie upoważniony: do przesłania Wadliwych Produktów do
Guala-DGS na koszt Guala-DGS lub w przypadku Wady istotnej: zniszczyć Produkty
i przesłać Guala-DGS stosowne dowody tych działań. Jakakolwiek korzyść finansowa
przyznana Klientowi z tytułu zniszczenia Produktów pomniejszy odszkodowanie, jakie
ma wypłacić Guala-DGS z tytułu Wadliwych Produktów.
8.5. Klient jest upoważniony do potrącenia określonej kwoty z wierzytelnością GualaDGS z tytułu sprzedaży Produktu z Wadą tylko za zgodą Guala – DGS i tylko w
przypadku uznania reklamacji przez Guala - DGS i wystawienia przez Guala-DGS
odpowiednich dokumentów uznaniowych.
8.6. Guala-DGS jest odpowiedzialna jedynie za Wady, które miały miejsce przed
przejściem ryzyka na Klienta i tylko wynikające z wadliwej produkcji Produktów
w Guala-DGS, w szczególności Guala-DGS nie jest odpowiedzialna za Wady
Produktów wynikające z:
(i)
nieodpowiedniego magazynowania Produktów,
(ii)
przepakowania Produktów w celu ich dalszej dostawy do Odbiorców
Końcowych,
(iii)
nieodpowiedniego sprzętu do zamykania butelek,
(iv)
nieodpowiedniej jakości butelek.
8.7. Klient jest wyłącznie i w pełni odpowiedzialny za ustalenie warunków reklamacyjnych
w stosunku do Odbiorców Końcowych, które będą się pokrywały z warunkami
określonymi przez Guala-DGS, w szczególności Klient jest uprawniony do zgłaszania
do Guala – DGS tylko takich reklamacji, które odpowiadają terminom i regulacjom
określonym w niniejszym art. 8.
8.8. Klient jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania z tytułu dostawy przez GualaDGS Produktów z Wadami lub też wywołujących szkodę, jednakże wysokość
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należnego odszkodowania nie może przekroczyć wartości danego zamówienia na
Produkty.
8.9. Guala-DGS, w granicach określonych powyżej, odpowiada jedynie za rzeczywiste i
bezpośrednie szkody Klienta wywołane Produktami, w szczególności nie odpowiada
za utracone zyski Klienta lub też szkody pośrednie.
9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Klient zobowiązany jest do zapewnienia, aby wszelkie wzory litografii, nazwy
handlowe, znaki towarowe, wzory użytkowe i inne przejawy własności intelektualnej
udostępnione Guala-DGS przez Klienta, w celu realizacji zamówienia na Produkty,
były wolne od wad prawnych. Klient jest wyłącznie i w pełni odpowiedzialny za
wszelkie roszczenia osób trzecich kierowane w stosunku do Guala-DGS w powyższym
zakresie, w szczególności Klient zobowiązany jest pokryć wszelkie szkody i koszty
Guala-DGS w przypadku takich roszczeń osób trzecich.
10. PRAWO WŁAŚCIWE, ROZSTRZYGANIE SPORÓW
10.1.
Prawem właściwym w stosunkach pomiędzy Guala-DGS a Klientem będzie
prawo polskie.
10.2.
W przypadku wszelkich sporów sądami właściwymi będą polskie sądy
powszechne właściwe ze względu na miejsce siedziby Guala-DGS.
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