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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
(obowiązujące od 01.06.2020r.)

Definicje
Kupujący:

Strona zawierająca umowę zakupu ze Sprzedającym w związku z zakupem
Produktów i/lub Usług od Sprzedającego.

Warunki/OWS:

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.

Produkty:

Produkty zamawiane i zakupione przez Kupującego.

Materiały:

Materiały wyszczególnione przez Sprzedającego w umowie zakupu.

Sprzedający:

Trouw Nutrition Polska Sp. z o.o.

Usługi:

Usługi świadczone przez lub w imieniu Sprzedającego wyszczególnione przez
Sprzedającego w umowie zakupu.

Towary:

Produkty i towary handlowe Sprzedającego

Specyfikacja:

Najnowsza specyfikacja Produktu stosowana przez Sprzedającego w chwili
dostawy Produktów.

DOK:

Dział Obsługi Klienta, działający w siedzibie Sprzedającego

Wartość
zamówienia:

Wartość zamówienia netto, z wyłączeniem podatku od towarów i usług oraz po
pomniejszeniu o przyznane rabaty i inne obniżki ceny

Paleta
jednorodna:

Paleta zawierająca tylko Towar o tym samym numerze w cenniku

Paleta
mieszana:

Paleta, na którą załadowane mogą być Towary o różnych numerach w cenniku

Artykuł 1. Zastosowanie
Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszelkich umów zakupu zawieranych ze Sprzedającym,
przy czym zostają do nich włączone na mocy odniesienia, do wszelkich ofert Sprzedającego, a
także do dostaw i usług świadczonych przez Sprzedającego. Wszelkie zmiany niniejszych
Warunków wymagają formy pisemnej oraz podpisu umocowanych przedstawicieli Stron,
natomiast zmiany poszczególnych umów zakupu nie mają wpływu na pozostałe umowy zakupu,
o ile nie zostaną wyraźnie potwierdzone na piśmie.

Artykuł 2. Oferty i umowy
1.

Oferta Sprzedającego nie ma charakteru wiążącego, przy czym służy wyłącznie jako
niezobowiązująca informacja handlowa na temat zakładanych cen, która prawdopodobnie
posłuży jako podstawa do zawarcia umowy.
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2.

Zamówienie złożone przez Kupującego stanowi ofertę zawarcia umowy zakupu ze
Sprzedającym na niniejszych Warunkach oraz na warunkach odnośnej oferty Sprzedającego.

3.

Oferta taka może zostać zaakceptowana przez Sprzedającego w drodze pisemnej akceptacji
zamówienia albo rozpoczęcia przez Sprzedającego realizacji zobowiązań zgodnie z zawartą
umową zakupu. Brak reakcji Sprzedającego nie będzie traktowany jako przyjęcie oferty.

Artykuł 3. Zamówienia
1.

Zamówienia na Towary przyjmowane są za pośrednictwem
Sprzedającego, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

strony

internetowej

2.

Zamówienie składane drogą elektroniczną musi zawierać co najmniej:
- numer i datę zamówienia
- dokładne określenie zamawianego Towaru,
- wnioskowaną wielkość opakowania zamawianego Towaru,
- ilość zamawianego Towaru,
- kod (Item) zamawianego Towaru,
- adres pod który ma nastąpić dostawa,
- określenie formy i terminu płatności
- podpis osoby upoważnionej do składania zamówień w imieniu Kupującego.

3.

Zamówienie może nie zostać zrealizowane, jeżeli Kupujący zalega wobec Sprzedającego z
zapłatą jakiejkolwiek wymagalnej kwoty.

4.

Zamówienie powinno zostać złożone na co najmniej 6 (sześć) dni roboczych przed dniem
wnioskowanej dostawy. W przypadku złożenia zamówienia bez zachowania tego terminu
Sprzedający ma prawo odmówić jego realizacji bądź przesunąć jej termin.

5.

Zamówienia, dla których obowiązującym rodzajem płatności jest przedpłata, realizowane są
po wpłynięciu należnej kwoty na rachunek bankowy Sprzedającego.

6.

Zamówienie jest realizowane przez Sprzedającego jedynie wówczas, gdy kwota zamówienia
nie przekracza limitów transakcyjnych określonych przez Sprzedającego dla Kupującego, w
szczególności limitów kredytowych.

7.

Informacja o zamówieniu przesyłana jest przez Sprzedającego do spedytora, który następnie
awizuje dostawę. Po dostarczeniu Towaru Sprzedający wystawia Kupującemu fakturę
sprzedaży, w terminie 7 dni od daty dokonania dostawy.

8.

Sprzedający ma prawo wstrzymać realizację zamówienia lub odmówić jego realizacji bez
podania powodu, informując o tym Kupującego.

Artykuł 4. Dostawa
1.

Podane daty dostawy należy interpretować wyłącznie jako daty przybliżone. Dostawa po
wskazanej dacie dostawy nie stanowi naruszenia umowy przez Sprzedającego, a Kupującemu
nie przysługują żadne prawa w tym względzie zgodnie z przepisami bądź warunkami umowy.
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2.

Produkty zostaną dostarczone zgodnie z umową zakupu, a w braku takich warunków dostawy,
na zasadzie (DAP Delivered at Place) – Dostarczone do miejsca - zawsze zgodnie z
postanowieniami ostatniej wersji Incoterms obowiązującej w chwili zawarcia umowy zakupu.
Sprzedający może dostarczać Produkty partiami.

3.

Kupujący może zażądać od Sprzedającego organizacji transportu Produktów w imieniu
Kupującego, w którym to przypadku Kupujący odpowiada za pokrycie wszelkich kosztów oraz
ponosi całe ryzyko związane z takim transportem.

4.

Kupujący ma obowiązek odbioru dostawy Produktów od Sprzedającego. Sprzedający może
przechować Produkty w przypadku braku odbioru takiej dostawy, przy czym Kupujący zwróci
Sprzedającemu wszelkie koszty i wydatki poniesione w związku z powyższym, a także będzie
zobowiązany do zapłaty ceny zakupu Produktów. W takim przypadku Sprzedający może
odsprzedać odnośne Produkty podmiotowi trzeciemu w dowolnym czasie, w którym to
przypadku Kupujący zwróci Sprzedającemu jedynie ewentualną różnicę w stosunku do ceny
zakupu uzgodnionej z Kupującym, a także wszelkie koszty i wydatki poniesione przez
Sprzedającego w związku z magazynowaniem.

5.

W przypadku uzgodnienia przez Strony odstępstw od opisu Produktów zawartego w umowie
zakupu Sprzedający może arbitralnie zmienić datę dostawy podaną w umowie zakupu za
powiadomieniem Kupującego.

Artykuł 5. Realizacja i warunki dostaw

1. Z chwilą odbioru Towarów ryzyko ich utraty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego.

2. Kupujący powinien przed złożeniem zamówienia zapoznać się z aktualnym cennikiem
Sprzedającego.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen pomiędzy złożeniem zamówienia a
potwierdzeniem jego przyjęcia przez Sprzedającego, o czym niezwłocznie poinformuje
Kupującego. Kupujący ma w takim przypadku prawo wycofać zamówienie, co powinno
nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych.
4. Jeżeli w wyniku zdarzeń o charakterze siły wyższej Sprzedający napotka na przeszkody w
wykonaniu dostawy, termin dostawy ulegnie przedłużeniu na czas trwania tych przeszkód, a
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu takiego opóźnienia. Postanowienia te mają
odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy na skutek działania siły wyższej realizacja
zamówienia Kupującego okaże się niemożliwa.

Artykuł 6. Reklamacje, zobowiązanie do kontroli, zgodność z przepisami

1.

W chwili odbioru Kupujący ma obowiązek kontroli i upewnienia się, że Produkty dostarczone
przez Sprzedającego są zgodne ze specyfikacją, a w braku uzgodnionej specyfikacji – z
specyfikacją ostatnio stosowaną przez Sprzedającego w chwili dostawy Produktów. Kupujący
ma obowiązek przedłożenia reklamacji dotyczących wszelkich widocznych wad Produktów (w
tym m.in. reklamacji ilościowych i jakościowych) na piśmie niezwłocznie, do 30 (trzydziestu)
dni od daty dostawy, przy czym brak przedłożenia reklamacji oznacza utratę przez
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Kupującego praw przysługujących w związku z takimi wadami, a także uznanie, iż
Sprzedający w pełni dopełnił swoich zobowiązań umownych.
2.

Kupujący ma obowiązek przedłożenia reklamacji dotyczących wad ukrytych Produktów na
piśmie niezwłocznie, do 8 (ośmiu) dni od daty powzięcia wiadomości o nich przez Kupującego
bądź od daty, w której Kupujący powinien był powziąć wiadomość o takich wadach, a także
do 8 (ośmiu) dni od zalecanego terminu ważności, a w jego braku w terminie trzech miesięcy
od daty dostawy Produktów, przy czym brak przedłożenia reklamacji oznacza utratę przez
Kupującego praw przysługujących w związku z takimi wadami, a także uznanie, iż
Sprzedający w pełni dopełnił swoich zobowiązań umownych.

3.

W przypadku reklamacji Kupującego (zgodnie z postanowieniami niniejszego Artykułu 6), iż
zakupione Produkty nie odpowiadają Specyfikacji, próbki produktów pobrane przez
Sprzedającego podczas dostawy bądź przed dostawą zostaną przesłane do niezależnej
instytucji wybranej arbitralnie przez Sprzedającego w celu ustalenia, czy Produkty są zgodne
z Specyfikacją. Niezależna instytucja zostanie poinstruowana przez Sprzedającego o
metodzie badania, jaką należy zastosować zgodnie z procedurami pobierania próbek oraz
testowania obowiązującymi w branży. Wnioski niezależnej instytucji dotyczące ewentualnych
wad wskazanych przez Kupującego zostaną przyjęte i będą wiążące dla Stron jako ostateczny
dowód jakości Produktów. W przypadku, gdy Produkty nie są zgodne ze Specyfikacją,
Sprzedający pokryje koszty badania; we wszystkich innych przypadkach koszty te pokrywa
Kupujący. Jedynym dowodem, który strony mogą powołać na okoliczność jakości produktów
w ewentualnym postepowaniu przed sądem jest opinia niezależnego instytutu wskazanego
przez Sprzedającego. Strony nie mogą wnioskować o powołanie biegłego (umowa
dowodowa).
Kupujący nie będzie odsyłać Produktów do Sprzedającego bez pisemnej zgody
Sprzedającego. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi Kupujący, o ile Strony nie uzgodniły inaczej
na piśmie.

4.

Wady części Produktów nie uprawniają Kupującego do odrzucenia całości dostawy Produktów
o ile nie można rozsądnie oczekiwać od Klienta odbioru dostawy pozostałych niewadliwych
części Produktów.

5.

Kupujący ma obowiązek przedłożenia Sprzedającemu reklamacji dotyczących faktury na
piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania faktury, przy czym brak takiego
działania oznacza, iż faktura została wystawiona prawidłowo.

6.

Jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona, Sprzedający niezwłocznie po jej rozpatrzeniu
dostarczy Kupującemu Towary wolne od wad lub dokona zwrotu całości lub części zapłaconej
ceny. W takim przypadku dostarczenie Towarów wolnych od wad lub zwrot ceny uzależniony
może być od zwrotu przez Kupującego Towarów objętych reklamacją.

7.

Uruchomienie procedury reklamacyjnej nie zwalnia Kupującego od zapłaty za dostarczone
Towary.

Artykuł 7. Cena
1.

O ile w umowie zakupu nie stwierdzono wyraźnie inaczej, wszelkie uzgodnione ceny są
denominowane w walucie ustawowej Sprzedającego i są cenami netto, nie zawierają podatku
VAT ani wszelkich innych ustawowych opłat, które pokrywa Kupujący.
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2.

Ceny są ustalane zgodnie z obowiązującym cennikiem Sprzedającego z dnia zamówienia
przez Kupującego, jeżeli Produkty takie zostały w nim ujęte, a w przeciwnym razie zgodnie z
ustaleniami umownymi.

3.

Ceny są uzgadniane na warunkach rynkowych obowiązujących na dzień przyjęcia zamówienia
Kupującego przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo skorygowania uzgodnionej ceny za
powiadomieniem Kupującego jeżeli czynniki kosztowe wpływające na cenę (w tym m.in. ceny
rynkowe Produktów, składników, surowców i materiałów pomocniczych, transportu, energii,
personelu, ubezpieczenia, kursy wymiany, podatki i inne opłaty) uległy zwiększeniu w okresie
od daty zawarcia umowy zakupu do daty dostawy. W przypadku wzrostu ceny o ponad 10%
pierwotnej ceny Kupujący ma prawo rozwiązania umowy zakupu za pisemnym
powiadomieniem Sprzedającego, pod warunkiem otrzymania takiego powiadomienia w
terminie 3 (trzech) dni od powiadomienia Sprzedającego o wzroście ceny. Prawo do
rozwiązania umowy zakupu może zostać zrealizowane nie później niż w terminie 3 dni od
otrzymania powiadomienia o nowej cenie, a także nie później niż rok od daty zawarcia umowy
sprzedaży. Termin trzydniowy uznaje się za dochowany w przypadku gdy w tym okresie
Sprzedający otrzymał powiadomienie (oświadczenie o rozwiązaniu umowy).

Artykuł 8. Płatności

1.

Kupujący powinien dokonać zapłaty za zakupione Towary w terminie 30 dni od daty
wystawienia faktury przez Sprzedającego. W przypadku nieotrzymania przez Kupującego
faktury w ciągu 10 dni od daty dostarczenia Towarów, Kupujący obowiązany jest
niezwłocznie poinformować o tym na piśmie lub poprzez pocztę elektroniczną DOK.

2.

Za datę dokonania zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego
należną mu kwotą.

3.

Kupujący nie ma prawa potrącania swoich należności z należnościami Sprzedającego. Za
datę płatności uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.
Koszty przelewu należności pokrywa wyłącznie Kupujący.

4.

Sprzedający ma prawo do zawieszenia realizacji wszelkich swoich zobowiązań wobec
Kupującego, w tym zobowiązań w ramach innych umów, do czasu uregulowania przez
Kupującego wszelkich zaległych kwot.

5.

W przypadku braku płatności ze strony Kupującego jakichkolwiek kwot należnych
Sprzedającemu w dacie wymagalności, Kupujący zapłaci odsetki ustawowe od
przeterminowanych kwot w maksymalnej stawce dozwolonej obowiązującymi przepisami
Wszelkie koszty i wydatki poniesione przez Sprzedającego w związku z windykacją
zaległości (w tym, bez ograniczeń, wszelkie rozsądne wynagrodzenie adwokatów,
ekspertów, koszty sądowe oraz inne wydatki związane z postępowaniem sądowym) ponosi
Kupujący. W przypadku gdy kwota odsetek naliczanych w sposób wskazany wyżej okaże
się niższa niż obowiązujące w Polsce odsetki ustawowe, obowiązywać będą przepisy
dotyczące odsetek ustawowych.

6.

W przypadku likwidacji Kupującego, ogłoszenia jego upadłości bądź udzielenia mu
moratorium na spłatę należności, wymagane będzie spełnienie zobowiązań umownych na
żądanie. Wypełnienie zobowiązań Kupującego (natychmiastowa wymagalność wszelkiego
zadłużenia oraz zobowiązań) będzie wymagane w przypadku wystąpienia pierwszej z
następujących okoliczności: likwidacji, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
Kupującego, albo wszczęcia postępowania windykacyjnego w odniesieniu do Kupującego,
czy też upadłości Kupującego.
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7.

W dowolnym czasie Sprzedający, na mocy decyzji własnej, może: zażądać zaliczki bądź
pełnej przedpłaty kwot należnych Sprzedającemu od Kupującego; zażądać przedłożenia
przez Kupującego gwarancji podmiotu trzeciego w odniesieniu do takich kwot w sposób
zadowalający Sprzedającego; bądź zażądać dokonania płatności w drodze nieodwołalnej
akredytywy potwierdzonej przez bank zatwierdzony przez Sprzedającego, przy czym
niedopełnienie powyższych przez Kupującego uprawnia Sprzedającego do zawieszenia
dostawy Produktów.

Artykuł 9. Przechowywanie
1. Towary przechowywać należy w zamkniętych oryginalnych opakowaniach. Po otwarciu
opakowania Towar należy jednorazowo zużyć bądź w przypadku zużycia niepełnego –
opakowanie szczelnie zamknąć.
2. Towary przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, zamkniętych, z
dala od źródeł ciepła i ognia oraz chronić przed bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych, a także należy przestrzegać instrukcji zamieszczonej na ich opakowaniach.
3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wad powstałych w wyniku
nieodpowiedniego przechowywania Towarów przez Kupującego, w tym przede wszystkim z
tytułu wad powstałych na skutek ich przechowywania niezgodnie z zaleceniami
Sprzedającego.
4. Towary sklasyfikowane jako niebezpieczne (ADR) powinny być przechowywane przez
Kupującego zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi tego typu produktów.

Artykuł 10. Zachowanie prawa własności
1.

Sprzedający zachowuje tytuł własności do Produktów dostarczanych na podstawie umowy
zakupu do czasu pełnego uregulowania przez Kupującego (w rozliczonych środkach)
płatności:
a.
b.
c.
d.

2.

ceny Produktów;
ceny wszelkich prac zrealizowanych lub realizowanych zgodnie z umową zakupu;
ceny wszelkich dostarczonych bądź dostarczanych Produktów oraz ceny wszelkich
prac zrealizowanych lub realizowanych zgodnie z umową zakupu; oraz
kwot należnych zgodnie z roszczeniami dotyczącymi naruszenia przez Kupującego
postanowień umowy zakupu.

Do czasu przeniesienia tytułu własności Produktów na Kupującego (a) Kupujący nie ma prawa
dokonywania zastawu na Produktach ani obciążania ich w inny sposób i/lub dysponowania
nimi bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego. Przed przeniesieniem tytułu własności
Produktów na Kupującego Kupujący ma jedynie prawo do wykorzystania, odsprzedaży,
mieszania lub przetwarzania Produktów w ramach zwykłej działalności, a także pod
warunkiem braku naruszeń umowy zakupu i jeżeli Sprzedawca nie powiadomił uprzednio
Kupującego na piśmie, że zamierza wykonać swoje prawa wynikające z zachowania tytułu
własności; oraz (b) Kupujący ma obowiązek oddzielnego przechowywania i oznaczenia
Produktów dostarczonych w ramach każdej umowy zakupu, a także traktować je z rozsądną
ostrożnością.
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3.
Kupujący niniejszym nieodwołalnie upoważnia
Sprzedającego do dostępu do wykorzystywanych przez siebie zakładów w celu odzyskania
dostarczonych Produktów w przypadku realizacji praw własności przez Sprzedającego, a
także Kupujący udzieli wszelkiej pomocy wymaganej w tym względzie przez Sprzedającego.

Artykuł 11. Odpowiedzialność i ochrona prawna
1.

Żadne postanowienia umowy zakupu nie ograniczają odpowiedzialności Sprzedającego za
szkody celowo spowodowane przez Sprzedającego.

2.

Łączna odpowiedzialność Sprzedającego w odniesieniu do wszystkich roszczeń wynikających
z umowy zakupu lub z nią związanych, w zakresie odpowiedzialności umownej lub deliktowej
(w tym zaniedbania, z zachowaniem ustawowego wyłączenia odpowiedzialności) bądź innej,
będzie ograniczona do szkód bezpośrednich po stronie Kupującego, a w żadnym wypadku nie
przekroczy kwoty równej cenie należnej ze strony Kupującego na podstawie umowy zakupu.

3.

Łączna odpowiedzialność Sprzedającego w odniesieniu do wszystkich roszczeń wynikających
każdej dostawy Produktów uzgodnionych w ramach umowy zakupu lub z nią związanych, w
zakresie odpowiedzialności umownej lub deliktowej (w tym zaniedbania) bądź innej, będzie
ograniczona do szkód bezpośrednich po stronie Kupującego, a w żadnym wypadku nie
przekroczy kwoty równej cenie należnej ze strony Kupującego za daną dostawę Produktów
na podstawie umowy zakupu.

4.

Łączna odpowiedzialność Sprzedającego w odniesieniu do wszystkich roszczeń wynikających
z każdej zrealizowanej usługi uzgodnionej w ramach umowy zakupu lub z nią związanych, w
zakresie odpowiedzialności umownej lub deliktowej (w tym zaniedbania) bądź innej, będzie
ograniczona do szkód bezpośrednich po stronie Kupującego, a w żadnym wypadku nie
przekroczy kwoty równej cenie należnej ze strony Kupującego za daną usługę na podstawie
umowy zakupu.

5.

Sprzedający w żadnym wypadku nie odpowiada wobec Kupującego bądź żadnej innej osoby
za żadnego rodzaju szkody szczególne, przypadkowe, pośrednie, wynikowe, odszkodowanie
karne, czy też straty, koszty lub wydatki, w tym m.in. szkody określone na podstawie utraty
dobrego imienia, utraty sprzedaży lub zysków bądź spodziewanych zysków; opóźnienia w
dostawie, przerwy w realizacji prac, awarie produkcji, uszkodzenie innych towarów, czy inne
okoliczności, niezależnie od tego, czy wynikają one z naruszenia gwarancji, naruszenia
umowy, nieprawdziwych oświadczeń, zaniedbania, czynów niedozwolonych, czy innych
okoliczności.

6.

Kupujący będzie chronić i zabezpieczać Sprzedającego oraz podmioty z nim powiązane, jego
pracowników i agentów, przed wszelką odpowiedzialnością, kosztami i wydatkami
ponoszonymi w związku z roszczeniami osób trzecich w związku z dalszą dostawą lub
przetwarzaniem Produktów przez Kupującego. Kupujący ma obowiązek wykupienia i
utrzymywania w mocy odpowiedniego ubezpieczenia od roszczeń podmiotów trzecich w
związku z wszelką taką dalszą dostawą lub przetwarzaniem Produktów. W szczególności, w
przypadku roszczeń wysuwanych przez podmioty trzecie, Kupujący ma obowiązek ich
zaspokojenia lub zwrotu kwot wypłaconych na rzecz takich podmiotów przez Sprzedającego
lub inne podmioty wskazane wyżej. Kupujący pokrywa również wszelkie koszty poniesione
przez Sprzedającego lub inne podmioty wskazane wyżej w związku z zastosowaniem takich
roszczeń. W przypadku postępowania sądowego w związku z wskazanymi wyżej roszczeniami
podmiotów trzecich wobec Sprzedającego lub podmiotów trzecich wskazanych wyżej,
Kupujący będzie mieć obowiązek przystąpienia do postępowania po stronie oskarżonego oraz
podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zwolnienia Sprzedającego z udziału w
postępowaniu.
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Artykuł 12. Doradztwo, raporty itp.
Sprzedający może świadczyć na rzecz Kupującego usługi doradztwa i/lub wsparcia technicznego
(inne niż Usługi), z należytą starannością, uwzględnieniem doświadczenia oraz wykorzystaniem
najlepszej wiedzy pracowników Sprzedającego, jak również przy domniemaniu kompletności i
prawdziwości informacji uzyskanych od Kupującego. Sprzedający zastrzega, iż wszelka
odpowiedzialność Sprzedającego wynikająca lub związana z takimi usługami doradztwa i
wsparcia zostaje wyłączona, z wyłączeniem celowego działania po stronie Sprzedającego na
szkodę Kupującego.

Artykuł 13. Zawartość i Gwarancje
1.

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Artykułu 13, Sprzedający gwarantuje, iż w chwili
wytworzenia Produkty są zgodne ze Specyfikacją. W przypadku braku wskazania terminu
ważności, termin ważności wynosi 3 (trzy) miesiące od daty dostawy. Jest to jedyna udzielana
gwarancja. Kupujący ma świadomość, a strony zgadzają się, iż skład Produktów może ulec
zmianie w wyniku upływu czasu, temperatury, wilgotności, a także innych czynników
środowiskowych.

2.

W zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami, wszelkie gwarancje, warunki, jak i inne
regulacje dorozumiane w ramach obowiązujących przepisów prawa zostają wyłączone z
umowy zakupu jeżeli nie zostały wyraźnie określone w umowie zakupu. W szczególności
Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi (postępowanie w
przypadku stwierdzonych wad produktów jest regulowane wyłącznie postanowieniami
niniejszej Umowy), przy czym wszelkie odniesienia w umowie do gwarancji nie oznaczają
„gwarancji jakości” w rozumieniu art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego (odpowiedzialność
Sprzedającego nie podlega tym regulacjom).

3.

Sprzedający gwarantuje Kupującemu, iż wszelkie Usługi uzgodnione na podstawie umowy
zakupu będą realizowane z należytą starannością i biegłością.

Artykuł 14. Siła Wyższa
1.

Sprzedający nie odpowiada za brak realizacji lub opóźnienia w realizacji umowy, niewłaściwe
wykonanie zobowiązań, czy też za szkody, straty, koszty i wydatki wynikające lub związanie
z opóźnieniem, ograniczeniem, zakłóceniem, czy brakiem realizacji jakichkolwiek zobowiązań
wobec Kupującego w ramach umowy zakupu jeżeli realizacja tych zobowiązań została
uniemożliwiona, utrudniona bądź opóźniona w wyniku okoliczności siły wyższej; gdzie „siła
wyższa” oznacza fakt lub okoliczność, na którą Sprzedający nie ma wpływu, w tym m.in.
powódź, pożar, wybuch, uderzenie pioruna, akt terrorystyczny, ograniczenia transportowe,
skażenie, ryzyko skażenia, zakłócenie działalności handlowej, wady lub uszkodzenia
środków produkcji, strajki lub podobne działania, niewypełnienie zobowiązań przez
podmioty trzecie, akty i regulacje prawne, działania państwowe oraz brak surowców, czy też
zastój dostaw surowców lub podwykonawców odpowiedzialnych za wytwarzanie
półproduktów.

2.

W przypadku obowiązywania okoliczności siły wyższej przez okres dłuższy niż cztery kolejne
tygodnie, każda ze stron może rozwiązać umowę zakupu za pisemnym wypowiedzeniem ze
skutkiem natychmiastowym w chwili odbioru wypowiedzenia. Prawo do rozwiązania umowy
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można wykonać nie później niż w terminie ośmiu tygodni od wystąpienia okoliczności siły
wyższej, a także nie później niż rok od daty zawarcia umowy sprzedaży.
3.

W przypadku częściowej realizacji zobowiązań przez Sprzedającego w chwili rozwiązania
umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Artykułu, Kupujący wypłaci proporcjonalną
część uzgodnionej ceny w oparciu o zrealizowane prace.

Artykuł 15. Wymogi techniczne i ustawowe
Z wyjątkiem Produktów, których Specyfikacja lub formuła zostały (częściowo) określone
przez Kupującego, Sprzedający zapewnia zgodność dostarczanych Produktów z określonymi
wymogami technicznymi bądź ustawowymi wymaganych przepisami prawa obowiązującymi
w kraju ich wytworzenia w odniesieniu do przeznaczenia Produktów. Kupujący zapewnia
zgodność Produktów, których Specyfikacja lub formuła zostały (częściowo) określone przez
niego, z wszelkimi lokalnymi wymogami technicznymi bądź ustawowymi wymaganych
przepisami prawa obowiązującymi w kraju ich wytworzenia. Ponadto, w przypadku eksportu
Produktów przez Kupującego, Kupujący zapewnia pozyskanie wszelkich niezbędnych
zezwoleń eksportowych, a także zapewnia zgodność Produktów z wszelkimi lokalnymi
wymogami technicznymi bądź ustawowymi wymaganych przepisami prawa obowiązującymi
w kraju tranzytu i kraju wykorzystania Produktów. Kupujący będzie chronić i zabezpieczać
Sprzedającego przed wszelką odpowiedzialnością, kosztami i wydatkami ponoszonymi w
wyniku naruszenia przez Kupującego postanowień niniejszego Artykułu. W szczególności, w
przypadku roszczeń wysuwanych wobec Sprzedającego przez podmioty trzecie, Kupujący ma
obowiązek ich zaspokojenia lub zwrotu kwot wypłaconych na rzecz takich podmiotów przez
Sprzedającego. Kupujący pokrywa również wszelkie koszty dodatkowe poniesione przez
Sprzedającego w związku z rozpatrywaniem takich roszczeń. W przypadku postępowania
sądowego w związku z wskazanymi wyżej roszczeniami podmiotów trzecich wobec
Sprzedającego Kupujący będzie mieć obowiązek przystąpienia do postępowania po stronie
Sprzedającego oraz podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zwolnienia Sprzedającego
z udziału w postępowaniu.

Artykuł 16. Poufność
Żadna ze Stron nie będzie ujawniać informacji poufnych drugiej strony żadnym podmiotom
trzecim bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody takiej strony, a także nie będzie
wykorzystywać informacji poufnych w celach innych niż realizacja umowy zakupu.
W przypadku obowiązku ujawnienia informacji poufnych na wezwanie organu państwowego
oraz w związku z zobowiązaniami na podstawie odnośnych przepisów prawa, strona
zobowiązana do takiego ujawnienia ma obowiązek niezwłocznego poinformowania drugiej
strony o zakresie udostępnianych informacji.

Artykuł 17. Zgodność z przepisami prawa i obowiązującymi normami
1. Kupujący jest świadom, iż wykorzystanie Produktów może być uzależnione od
wymogów lub ograniczeń narzuconych przepisami prawa, ustawowo, rozporządzeniem,
regulaminem, kodeksem bądź obowiązującą normą, w tym m.in. w ramach wszelkich
obowiązujących przepisów prawa dotyczących (i) zapobiegania korupcji i łapówkom oraz (ii)
handlu międzynarodowego, jak np. embargo, kontrola importu i eksportu, czy listy
podmiotów objętych sankcjami (dalej: „przepisy prawa oraz obowiązujące normy”).
2.

Kupujący wyraźnie gwarantuje, iż pracownicy, agenci i podwykonawcy Kupującego nie będą
w sposób pośredni bądź bezpośredni (i) przyjmować, obiecywać, oferować, ani dostarczać
żadnych niewłaściwych korzyści ani (ii) zawierać umów z naruszeniem obowiązujących
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przepisów prawa oraz obowiązujących norm (a) z podmiotami lub osobami – w tym
przedstawicielami rządu bądź podmiotów kontrolowanych przez organy państwowe lub (b)
powiązanych z Produktem.
3.

Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za (i) zapewnienie zgodności z wszelkimi
przepisami prawa oraz obowiązującymi normami związanymi z przewidywanym
wykorzystaniem Produktów; oraz (ii) uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód, pozwoleń
i koncesji na ich wykorzystanie.

Artykuł 18. Prawo właściwe / Jurysdykcja
1.
2.

Umowa sprzedaży i zakupu bądź wszelkie inne umowy zawierane pomiędzy Sprzedającym a
Kupującym będą podlegać przepisom prawa Rzeczpospolitej Polskiej.
W odniesieniu do wszelkich spraw wynikających lub związanych z umową zakupu Strony
nieodwołalnie uzgadniają, iż będą one podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów polskich
krajowych, okręgowych bądź rejonowych miejsca siedziby Sprzedającego (jeżeli dotyczy),
albo wyłącznej jurysdykcji sądów kraju siedziby Sprzedającego.

Artykuł 19. Postanowienia końcowe.
1.

W przypadku uznania przez sąd właściwej jurysdykcji, iż którekolwiek z postanowień umowy
zakupu jest nieważne, niezgodne z prawem bądź nieskuteczne z dowolnej przyczyny,
postanowienie takie zostanie wyłączone z umowy zakupu, a pozostałe postanowienia będą
obowiązywać w pełnej mocy i będą w pełni skuteczne.

10

