Ogólne warunki handlowe
w sprawie składowania odpadów w składowiskach podziemnych: Herfa-Neurode (Hesja) i Zielitz (Saksonia-Anhalt)
§ 1 Postanowienia ogólne
(1) ) W zakresie składowania odpadów w składowiskach podziemnych Herfa-Neurode oraz Zielitz zastosowanie mają wyłącznie poniższe warunki. Odmienne warunki klienta nie stają się częścią umowy o
usuwaniu odpadów, nawet w przypadku braku wyraźnego sprzeciwu
z naszej strony. Nie wyłącza to załączenia dalszych ogólnych warunków handlowych spółek z Grupy K+S.
(2) Przedsiębiorstwo K+S Entsorgung GmbH – zwane dalej K+S
Entsorgung – odpowiada w obrębie Grupy K+S m.in. za wykonanie
od strony rynkowej wszelkich zadań w związku z podziemnym usuwaniem odpadów i jest upoważnione do zawierania umów o usuwanie odpadów w imieniu i na rachunek jednostek powiązanych, o ile
odpady z krajów UE zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1013/2006
mają zostać dostarczone do podziemnych zakładów utylizacji odpadów należących do jednostek powiązanych.
(3) Przedsiębiorstwo K+S Entsorgung przejmuje opisane w karcie
zgłoszenia odpady podmiotu objętego obowiązkiem ich usunięcia zwanego dalej klientem – celem ich składowania w składowiskach
podziemnych zgodnie z zezwoleniami danego składowiska, z kartą
zgłoszenia i z umową o składowaniu.
§ 2 Właściwości odpadów i opakowanie
(1) Klient dostarcza odpady w opakowaniu oznakowanym zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawnymi i zarządzeniami urzędowymi.Obowiązują wymogi dotyczące rodzaju i właściwości opakowania,
uzgodnione z K+S Entsorgung i ujęte w oświadczeniu o przyjęciu
odpadów. Jeśli wymogi te nie zostaną spełnione, zakład składowania
podziemnego ma prawo odmowy przyjęcia odpadów.
(2) Przedsiębiorstwo K+S Entsorgung wymaga od zakładów składowania podziemnego sprawdzenia dostarczonych odpadów pod
względem zgodności z danymi zadeklarowanymi w karcie zgłoszenia.
W przypadku stwierdzenia znacznych rozbieżności firma K+S Entsorgung upoważniona jest do obciążenia klienta kosztami takiego
badania.
(3) Jeśli odpady i ich właściwości nie zgadzają się z danymi zadeklarowanymi w karcie zgłoszenia (np. w przypadku wydzielania się
gazów lub cieczy), zakład składowania podziemnego ma prawo
odmowy przyjęcia odpadów oraz odesłania ich na koszt i ryzyko
klienta. W takich sytuacjach klient jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania odpadów.
§ 3 Transport, dostawa i wyładunek
(1) Szczegóły dotyczące ilości oraz dzień i godzinę dostawy klient
ustala bezpośrednio z zakładem składowania podziemnego.
(2) Przed rozpoczęciem wyładunku należy zagwarantować, że przewoźnik posiada wszelkie niezbędne zezwolenia transportowe.
(3) Ponadto zgodnie z rozporządzeniem o wymaganej dokumentacji
należy przedstawić zarówno dokumentację towarzyszącą transportową i towarową oraz dokument poświadczający zważenie pojazdu,
w celu udokumentowania wagi brutto odpadów podlegającej rozliczeniu, jak i listy przewozowe (karty przekazania odpadów), potwierdzające dodatkowo liczbę pojemników i kod odpadów K+S wg ustaleń K+S Entsorgung.
(4) W przypadku niezgodności ilości lub wagi odpadów z danymi w
dokumentacji towarzyszącej zakład składowania podziemnego skontaktuje się z klientem w celu wyjaśnienia sytuacji. Jeśli nie uda się
wyjaśnić sprawy, zakład ma prawo odmowy przyjęcia odpadów.
(5) W przypadku dostawy luzem ciężarówkami silosowymi i stwierdzenia niewystarczającej zgodności z danymi w karcie zgłoszenia
dopiero po przeładunku do worków Big-Bag klient pokrywa również
koszty tegoż przeładunku. Ponadto klient zobowiązuje się przyjąć
takowe odpady z powrotem w workach Big-Bag.

(6) Dodatkowe koszty, powstałe wskutek utrudnionego wyładunku
(np. ze względu na poprzesuwane pojemniki, brak palet, itp.) lub
utrudnionego składowania (np. brak sztywnych worków Big Bags),
pokrywa klient.
§ 4 Przeniesienie ryzyka i prawa własności
(1) Dostawę odpadów do instalacji szybowej zakładu składowania
podziemnego klient przeprowadza na własną odpowiedzialność, na
własne ryzyko i na własny koszt. Ryzyko przechodzi na zakład z
momentem zakończenia procesu wyładunku.
(2) Wraz z wyładunkiem prawo własności palet przechodzi na przedsiębiorstwo prowadzące składowisko podziemne.
(3) Wraz ze zniszczeniem odpadów prawo własności odpadów
przechodzi na przedsiębiorstwo prowadzące składowisko podziemne.
§ 5 Warunki płatności
(1) Za każdą tonę wagi brutto przyjętych odpadów klient płaci K+S
Entsorgung cenę za składowanie wg aktualnego cennika z doliczeniem podatku VAT.
(2) Termin płatności za każdą dostawę wynosi 14 dni od daty wpływu
faktury. Faktury wystawiane są 1-go i 16-go dnia każdego miesiąca.
W przypadku niedotrzymania terminu płatności K+S Entsorgung
zastrzega sobie prawo naliczenia odsetek od kwoty należności
wymagalnych w wys. 5 % oraz odsetek za zwłokę w wys. 8 % powyżej aktualnej stopy bazowej.
§ 6 Odpowiedzialność cywilna
(1) Niezależnie od przepisów prawnych klient odpowiada za wszelkie
szkody, jakie K+S Entsorgung lub przedsiębiorstwa prowadzącego
zakład składowania poniesie wskutek
a) podania przez niego w karcie zgłoszenia niepoprawnych lub
niepełnych danych;
b) niezgodności odpadów lub ich właściwości z danymi zawartymi w
karcie zgłoszenia;
c) niezgodności co do ilości lub wagi z danymi w dokumentach
towarzyszących;
d) opakowania odpadów inaczej niż podano w karcie zgłoszenia
lub wbrew uzgodnieniom.
(2) Klient zwalnia K+S Entsorgung oraz przedsiębiorstwo prowadzące składowisko z wszelkich roszczeń osób trzecich o odszkodowanie,(1) wynikających z przyczyn podanych w ust. (1) a-d.
(3) Wykluczamy naszą odpowiedzialność za nieznaczne naruszenia
obowiązków przez zaniedbanie, o ile nie dotyczą one znaczących
obowiązków wynikających z umowy lub szkód wynikających z naruszenia życia, ciała czy zdrowia. To samo dotyczy naruszenia obowiązków przez osoby, którym powierzamy wykonanie zobowiązań.
§7

Postanowienia końcowe

(1) Przypadki wystąpienia siły wyższej, obejmujące również zakłócenia w pracy zakładu, które były nie do uniknięcia, zwalniają przedsiębiorstwo K+S Entsorgung z jego umownych zobowiązań do momentu
usunięcia zdarzenia i jego skutków. W takich przypadkach klientowi
nie przysługuje prawo do odszkodowania.
(2) Wszelkie koszty, związane z postępowaniem dopuszczającym
(np. analityka, opłaty itp.) ponosi klient.
(3) Zmiany, uzupełnienia oraz wypowiedzenie umowy wymagają
formy pisemnej. Dotyczy to również niniejszej klauzuli o wymogu
zachowania formy pisemnej.
(4) Ogólnie właściwym sądem jest sąd w Kassel lub wedle wyboru
K+S Entsorgung miejscowo właściwy sąd klienta. Zastosowanie ma
prawo niemieckie.
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