UNIVAR POLAND sp. z o.o.
Warunki Sprzedaży

1.

Postanowienia ogólne

1.1

W niniejszych warunkach („Warunki”) „Sprzedający” oznacza Univar Poland sp. z o.o.
z siedzibą w miejscowości Macierzysz, ul. Sławęcińska 14, 05-850 Macierzysz, KRS
0000102371, NIP: 527-01-03-959, a „Kupujący” oznacza osobę, firmę lub spółkę, do
której skierowana jest wycena sporządzona przez Sprzedającego lub od której
Sprzedający przyjął zamówienie zgodnie z niniejszymi Warunkami. Niniejsze Warunki
mają zastosowanie do wszystkich umów („Umowa”) zawieranymi pomiędzy
Sprzedającym a Kupującym dotyczących zakupu produktów lub usług od
Sprzedającego. Umowa zawierana pomiędzy Kupującym a Sprzedającym nie
obejmuje wprost ani w sposób dorozumiany żadnych innych warunków, chyba że
Sprzedający udzielił na to wprost zgody na piśmie.

1.2

Wszelkie odniesienia do cen, produktów i usług zawarte w niniejszych Warunkach
oznaczają odniesienia do cen, produktów i usług wymienionych we właściwym
formularzu zamówienia Kupującego („Oferta Kupna”), z możliwymi późniejszymi
zmianami dokonanymi w ramach przyjęcia przez Sprzedającego Oferty Kupna
(„Przyjęcie Oferty”). Oferta Kupna, Przyjęcie Oferty oraz niniejsze Warunki stanowią
Umowę pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

1.3

O ile strony nie uzgodniły inaczej, każde zamówienie złożone przez Kupującego
stanowi Ofertę Kupna zgodnie z niniejszymi Warunkami. Brak potwierdzenia
Przyjęcia Oferty nie jest równoznaczny z przyjęciem Oferty Kupna. Brak odpowiedzi
na Przyjęcie Oferty zawierające zmiany do Oferty Kupna dokonane zgodnie z
Warunkami, w terminie [7] dni roboczych będzie uważany za przyjęcie zmian
zaproponowanych przez Sprzedającego.

1.4

Poprzez złożenie Sprzedającemu Oferty Kupna, Kupujący potwierdza, że zapoznał
się z niniejszymi Warunkami i je akceptuje. Warunki są dostępne na stronie
internetowej Sprzedającego pod adresem www.univar.pl i dołączone do dokumentu
Przyjęcia Oferty.

2.

Zastosowanie Warunków
Wszelkie wyceny i oferty podlegają niniejszym Warunkom. O ile w niniejszych
Warunkach nie wskazano inaczej, wszystkie nie objęte Warunkami terminy, warunki,
oświadczenia lub zapewnienia zostają wyłączone z Umów pomiędzy Sprzedającym a
Kupującym, chyba że zostały one wprost zaakceptowane przez Sprzedającego na
piśmie.
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3.

Odwołanie Oferty Kupna
Co do zasady Kupującemu nie przysługuje prawo do odwołania Oferty Kupna, z
zastrzeżeniem że Kupujący może odwołać Ofertę Kupna w terminie 2 tygodni od dnia
otrzymania Oferty Kupna przez Sprzedającego, pod warunkiem, że na dzień
otrzymania przez Sprzedającego odwołania Oferty Kupna przez Kupującego,
Sprzedający nie dokonał jeszcze Przyjęcia Oferty. Przyjęcie Oferty będzie uważane
za dokonane w dacie na nim widniejącej. W przypadku całkowitego lub częściowego
odwołania Oferty Kupna przez Kupującego, Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty
na rzecz Sprzedającego odszkodowania w wysokości 15% całkowitej ceny
wynikającej z Oferty Kupna, chyba ze strony uzgodnią inaczej na piśmie.

4.

Dostawa

4.1

Czas realizacji dostawy lub usługi podawany jest w możliwie najdokładniejszy
sposób, ale nie jest gwarantowany. O ile nie uzgodniono inaczej, Sprzedający
dostarczy produkty do pomieszczeń Kupującego wskazanych w Umowie. W
przypadku, gdy Sprzedający nie będzie mógł dostarczyć towarów w uzgodnionym
czasie, dołoży on najlepszych starań w celu powiadomienia Kupującego o
opóźnieniu. Po otrzymaniu zawiadomienia Sprzedającego, Kupujący podejmie w
dobrej wierze negocjacje ze Sprzedającym w celu uzgodnienia nowej daty dostawy.
W przypadku, gdy strony nie będą w stanie uzgodnić nowej daty dostawy, każda ze
stron będzie mogła odstąpić od Umowy w zakresie wpłaconych zaliczek, a Kupujący
może na własny koszt i ryzyko szukać produktów alternatywnych. Odstąpienie od
Umowy stanowi jedyny środek prawny dostępny Kupującemu, a Sprzedający nie
odpowiada za żadne szkody poniesione przez Kupującego, chyba że zostały one
wyrządzone przez Sprzedającego celowo.

4.2

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie transportu,
chyba że Kupujący zawiadomi o nich przedstawiciela Sprzedającego w terminie 3 dni
roboczych od otrzymania produktów i potwierdzi takie zawiadomienie na piśmie w
terminie 7 dni roboczych od otrzymania produktów. W przypadku, gdy Sprzedający
zostanie powiadomiony o uszkodzeniu produktów zgodnie z niniejszym
postanowieniem, Sprzedający wedle własnego uznania dokona naprawy lub wymiany
produktów. Powyższe stanowi jedyny środek dostępny Kupującemu, a Sprzedający
nie odpowiada za żadne szkody poniesione przez Kupującego, chyba że zostały one
wyrządzone przez Sprzedającego celowo.

4.3

W przypadku, gdy Kupujący nie opróżni terminowo cystern drogowych użytych do
transportu produktów do Kupującego, Kupujący zwolni Sprzedającego z wszelkiej
odpowiedzialności z tytułu opóźnienia, w tym w szczególności z odpowiedzialności z
tytułu opłaty przestojowej lub podobnych należności na rzecz właściciela/ operatora
cysterny w związku z powstałym opóźnieniem.

4.4

Sprzedający zastrzega sobie prawo do dostarczenia ilości produktów mniejszej lub
większej do 5% niż wskazana w zamówieniu danej partii produktów, a Kupujący
zapłaci za ilość produktów faktycznie dostarczoną. Pomiary objętości lub masy
również podlegają zmianom na skutek normalnych procesów produkcyjnych lub
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pakowania, a Kupujący akceptuje takie odstępstwa do 5% określonej wartości
pomiaru.
4.5

Brak przyjęcia przez Kupującego dostawy jednej lub większej liczby partii produktów
dostarczonych zgodnie z Umową będzie uprawniać Sprzedającego do odstąpienia od
Umowy w całości lub części. Kupujący będzie odpowiedzialny z tytułu wszelkich
związanych z powyższym kosztów poniesionych przez Sprzedającego, w
szczególności kosztów transportu, przechowywania i magazynowania.

5.

Cena i płatność

5.1

Z zastrzeżeniem postanowień punktu 5(2), cena usług lub każdej dostawy produktów
zostanie określona w możliwie najdokładniejszy sposób w danej Ofercie Kupna, ze
zmianami wynikającymi z odnośnego Przyjęcia Ofert, oraz zmianami wynikającymi z
postanowień punktu 5(2) lub, jeżeli w powyższych dokumentach nie zostanie
wskazana cena, zostanie ona ustalona zgodnie z cennikiem Sprzedającego
obowiązującym w chwili zawarcia Umowy. W przypadku rozbieżności, wiążąca będzie
cena ustalona w wyniku korekty dokonanej zgodnie z punktem 5(2), a jeżeli cena nie
podlegała korekcie, wiążąca będzie cena podana w Przyjęciu Oferty, a w przypadku
gdy dokument ten nie będzie wskazywał żadnej ceny, wiżąca będzie cena podana w
Ofercie Kupna.

5.2

Sprzedający będzie uprawniony do podwyżki ceny produktów z dowolnej przyczyny
co sześć miesięcy lub częściej, jeżeli Sprzedający (wedle własnego uznania) uzna, że
wzrost ceny uzasadniony jest istotnym wzrostem cen surowców wykorzystywanych
przez Sprzedającego lub innych kosztów ogólnych ponoszonych przez
Sprzedającego w związku z produkcją lub dostawą produktów.
5.2.1

W odniesieniu do obowiązujących Umów, Sprzedający powiadomi Kupującego
o wzroście cen z 21-dniowym wyprzedzeniem. Kupujący będzie uprawniony
do odstąpienia od Umowy w zakresie partii produktów, które mają być
dostarczone po zawiadomieniu Kupującego o wzroście cen, w drodze
pisemnego wypowiedzenia umowy złożonego w terminie 7 dni od otrzymania
przez Kupującego zawiadomienia o podwyżce cen. Jeżeli Sprzedający nie
otrzyma pisemnego wypowiedzenia umowy w terminie wskazanym w
poprzednim zdaniu, Umowa będzie w dalszym ciągu obowiązywać. Jeżeli
produkty lub usługi dostarczone zgodnie z odnośną Ofertą Kupna będą
dostarczane przez Sprzedającego w ramach jego normalnej oferty i nie będą
stanowić części szczególnych ustaleń asortymentowych, takie zawiadomienie
o odstąpieniu od umowy musi zostać dostarczone w terminie 7 dni od
otrzymania przez Kupującego zawiadomienia o podwyżce cen.
Jeżeli
Sprzedający nie otrzyma pisemnego wypowiedzenia umowy w terminie 7 dni,
Umowa będzie w dalszym ciągu obowiązywać.

5.2.2

Ponadto, Sprzedający może w dowolnym czasie dokonać korekty cen, w
przypadku, gdy koszty Sprzedającego związane z dostawą produktów do
Kupującego nagle wzrosną, na skutek którejkolwiek z poniższych
okoliczności:
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interwencji rządowej, w tym miedzy innymi, zarządzeń lub polityki rządu,
zmian w podatkach, taryfach, rabatach i kursach walut.

5.3

Wszystkie ceny (które, o ile nie podano inaczej, nie obejmują podatku VAT oraz
innych mających zastosowanie podatków, opłat, ceł, podatków akcyzowych i innych
należności, jeśli mają zastosowanie, jak również opłat za dostawę i pakowanie) są
cenami netto i nie podlegają żadnym obniżkom. Jeżeli wartość produktów lub usług
zamówionych przez Kupującego wynosi mniej niż 500 PLN, koszty dostawy pokrywa
Kupujący.

5.4

O ile Sprzedający nie określi wcześniejszej daty, płatności będą należne i
dokonywane bez żadnych potrąceń, na rachunek bankowy podany na fakturze lub w
inny sposób wskazany Kupującemu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym miała miejsce dostawa towarów lub usług, niezależnie od daty
dostarczenia faktury Kupującemu. Płatność będzie uważana za dokonaną w dniu
uznania rachunku bankowego Sprzedającego należną kwotą.

5.5

Wedle wyłącznego uznania Sprzedającego, Sprzedający może naliczyć odsetki
według maksymalnej stawki określonej w art. 359 §21 Kodeksu cywilnego. Kwota ta
będzie płatna w stosunku dziennym i będzie naliczana od całej zaległej kwoty
głównej, w przypadku nie dokonania płatności zgodnie z postanowieniami punktu
5(3).

5.6

W przypadku opóźnienia płatności należnej ze strony Kupującego, Sprzedający
będzie uprawniony do zawieszenia wszystkich kolejnych dostaw i wykonywania usług
wynikających z Umowy oraz wszelkich innych umów pomiędzy Sprzedającym a
Kupującym.

5.7

W przypadku dostaw towarów realizowanych partiami lub usług wykonywanych
etapami, Sprzedający może fakturować każdą partię lub etap osobno, a Kupujący
dokona zapłaty z tytułu takich faktur zgodnie z niniejszymi warunkami.

5.8

Sprzedający ma prawo do wystawienia faktury uzupełniającej w przypadku wzrostu
stawki podatku lub ceł należnych ze strony Sprzedającego na rzecz właściwych
urzędów w okresie pomiędzy datą wysyłki a datą dostawy.

5.9

Żadne spory wynikające z Umowy, ani opóźnienia (inne niż opóźnienia uznane przez
Sprzedającego na piśmie), ani żadne uwagi czy zastrzeżenia Kupującego dotyczące
poprawności faktury nie będą mieć wpływu na terminową płatność ze strony
Kupującego.

5.10

Kupujący zgadza się na możliwość przesyłania faktur przez Sprzedającego pocztą
elektroniczną.

6.

Płatności za pojemniki

6.1

Z zastrzeżeniem postanowień punktu 6(2), Sprzedający będzie uprawniony do
obciążenia Kupującego kosztami skrzynek, beczek, pudeł, butli lub innych opakowań
wykorzystanych do transportu produktów do Kupującego. W przypadku, gdy
Sprzedający poinformował Kupującego, że opakowanie podlega zwrotowi do
Sprzedającego, Kupujący zwróci je Sprzedającemu w dobrym stanie w terminie 2
miesięcy, na własny koszt, a Sprzedający uwzględni taki zwrot opakowania przez
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Kupującego przy rozliczeniu następnego rachunku. Stawki opłat i rozliczeń z tytułu
opakowań będą podawane okresowo. Wszystkie opakowania zwrotne, które nie
zostaną zwrócone Sprzedającemu zgodnie z niniejszym postanowieniem lub zostaną
zwrócone niekompletne lub w złym stanie, a za które nie pobrano wcześniej opłaty,
zostaną zafakturowane według standardowej stawki, a płatność z tytułu takiej faktury
będzie należna zgodnie z postanowieniami punktu 5(3).
6.2

W przypadku, gdy Kupujący będzie korzystał ze zbiorników SAFE-TAINERTM,
Kupujący zawiadomi Sprzedającego niezwłocznie po tym, jak opróżnione zbiorniki
SAFE-TAINERTM będą gotowe do odbioru, a Sprzedający zorganizuje odbiór takich
zbiorników od Kupującego. Kupujący będzie uprawniony do korzystania ze
zbiorników SAFE-TAINERTM bezpłatnie przez okres 56 dni od daty dostawy takiego
zbiornika („Okres Bezpłatny”). Jeżeli jakikolwiek zbiornik SAFE-TAINERTM nie
zostanie udostępniony do odbioru w Okresie Bezpłatnym, Sprzedający wystawi z
tego tytułu fakturę według standardowej stawki dziennej, przy czym płatność z tytułu
takiej faktury będzie należna zgodnie z punktem 5(3).

7.

Kredyt
Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania, w dowolnym czasie, wszystkich
instrumentów kredytowych udostępnionych Kupującemu lub ograniczenia kwoty lub
okresu kredytu udzielonego Kupującemu.

8.

Rękojmia

8.1

O ile w niniejszych Warunkach nie zaznaczono inaczej, ustawowa rękojmia za wady
(art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego), gwarancja jakości oraz wszelkie inne gwarancje
i warunki przewidziane prawem zostają, w możliwie najszerszym zakresie
dopuszczalnym prawem, wyłączone z Umowy, a roszczenia wnoszone zgodnie z
niniejszym artykułem stanowią jedyny środek prawny dostępny Kupującemu w
przypadku niezgodności towarów.

8.2

Produkty dostarczane przez Sprzedającego będą zgodne ze specyfikacją
dostarczoną przez Sprzedającego (o ile taka istnieje) oraz będą odpowiedniej jakości,
jednak nie są one testowane pod kątem ani sprzedawane jako odpowiednie dla
określonego użytku, chyba że Sprzedający zaznaczył tak wprost na piśmie. Usługi
będą również zgodne ze specyfikacją dostarczoną przez Sprzedającego (o ile taka
istnieje) i będą wykonywane z wszelką racjonalną dbałością i umiejętnościami.

8.3

Po dostarczeniu towarów do miejsca ich przeznaczenia, Kupujący niezwłocznie
przeprowadzi kontrolę zgodności towarów z Umową. W przypadku niezgodności,
roszczenia mogą być wnoszone wyłącznie na piśmie oraz:
(i)

przed rozpoczęciem użytkowania produktów, ale nie później niż w terminie 7
dni od daty dostawy, jeżeli możliwe jest przeprowadzenie podstawowej kontroli
nieprawidłowości;

(ii)

w terminie 3 miesięcy od daty dostawy w przypadku towarów posiadających
wady ukryte. Po upływie wyżej wskazanego terminu, produkty będą uważane
za należycie dostarczone zgodnie z zamówieniem. Jeżeli dostarczone towary
są niezgodne z Umową, Kupujący może zwrócić się do Sprzedającego o ich
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naprawę lub dostarczenie odpowiednich towarów lub usług zastępczych, a
Sprzedający będzie w takim przypadku uprawniony wedle własnego uznania,
do naprawy lub dostarczenia odpowiednich towarów lub usług zastępczych
bezpłatnie i w racjonalnym terminie lub do zwrotu ceny takich towarów lub
usług, których dotyczyła reklamacja (art. 365 Kodeksu cywilnego,
zobowiązanie przemienne). Warunkiem naprawy i/lub dostawy towarów
zastępczych przez Sprzedającego może być uprzednie podpisanie przez
Kupującego i dostarczenie Sprzedającemu odpowiedniej faktury korygującej.
8.4

Jeżeli Sprzedający dokona naprawy lub dostarczy odpowiedni produkt lub usługę
zastępczą lub dokona zwrotu ceny zgodnie z pkt. 5(4), Kupujący będzie zobowiązany
do przyjęcia takiego naprawionego lub wymienionego towaru lub usługi lub zwrotu
ceny, a Sprzedający nie będzie ponosił dalszej odpowiedzialności z tytułu
jakichkolwiek strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju związanych z takimi towarami lub
usługami.

8.5

Ponadto, Kupujący zobowiązuje się wykonywać wszystkie swoje zobowiązania
wynikające z Rozporządzenia REACH WE (WE 1907/2006) („Rozporządzenie
REACH”) oraz innych odnośnych regulacji, w tym Ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o
substancjach i preparatach chemicznych. W szczególności, ale nie wyłącznie,
Kupujący będzie terminowo dostarczał Sprzedającemu wszystkie stosowne nowe
informacje
o
niebezpiecznych
właściwościach
produktów,
zgodnie
z
Rozporządzeniem REACH, zapewniające skuteczne wykonywanie obowiązków w
łańcuchu dostaw. Kupujący będzie działał zgodnie z wszelkimi informacjami
dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonych mu produktów, będzie współpracował ze
Sprzedającym w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania produktów i
zapewnienia, że jego klienci otrzymają wszelkie wymagane do bezpiecznego
użytkowania ich produktów.

8.6

Sprzedający jest odpowiedzialny za utratę tytułu prawnego do towarów zgodnie z
odnośnymi przepisami prawa cywilnego.

9.

Odpowiedzialność

9.1

Sprzedający lub producenci lub dostawcy Sprzedającego dostarczą pisemne
instrukcje i/lub wskazówki dla Kupującego dotyczące bezpiecznego użytkowania
produktów i pojemników Sprzedającego (takich jak skrzynki, beczki, pudła, butle) lub
innych opakowań (większa liczba egzemplarzy dostępna na żądanie). Sprzedający
nie ponosi odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek strat, kosztów lub roszczeń
powstałych na skutek korzystania przez Kupującego z opakowań własnych lub
powstałych na skutek korzystania przez Kupującego z produktów, pojemników lub
innych opakowań w sposób niezgodny z pisemnymi instrukcjami i/lub wskazówkami
dotyczącymi bezpieczeństwa.

9.2

W przypadku, gdy Sprzedający dostarcza produkty i pojemniki/opakowania do
Kupującego, miejscem dostawy będzie miejsce obok samochodu dostawczego, a
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, koszty ani
roszczenia związane z przeniesieniem produktów oraz pojemników/ opakowań z
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miejsca obok pojazdu do miejsca ich przechowywania przez Kupującego (chwila
przejścia ryzyka przypadkowego uszkodzenia lub utraty produktów).
9.3

W przypadku, gdy Kupujący otrzyma produkty za pośrednictwem systemu dostawy
“Power Take Off”, Kupujący będzie odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie
instrukcje i procedury dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa są przestrzegane w
miejscu dostawy, a Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za żadne roszczenia,
straty, koszty lub szkody spowodowane w lub od miejsca przekazania produktów do
instalacji Kupującego.

9.4

W przypadku, gdy produkty dostarczane są Kupującemu przez Sprzedającego,
Sprzedający zapewni, by wszystkie opakowania w formie skrzynek, beczek, pudeł,
butli itp. były odpowiednie do zapewnienia ochrony produktów przed uszkodzeniem w
trakcie dostawy. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenia
spowodowane w przypadku, gdy opakowanie będzie wykorzystywane w celu
dalszego transportu produktów lub innych niepowiązanych towarów, a Kupujący musi
upewnić się, że produkty są bezpiecznie zapakowane do takiego transportu.

9.5

W przypadku, gdy produkty odbierane są przez Kupującego od Sprzedającego,
pomimo że Sprzedający może przeprowadzić kontrolę pojazdu dostawczego
użytkowanego przez Kupującego, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek straty poniesione lub roszczenia zgłoszone wobec Kupującego na skutek
nieodpowiedniości takiego pojazdu pod jakimkolwiek względem.

9.6

Jeżeli Sprzedający nie potwierdzi wyraźnie Kupującemu, że produkty nadają się do
łączenia z innymi produktami, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w
przypadku domieszania innych substancji do produktów, a Kupujący będzie wyłącznie
i całkowicie odpowiedzialny za zapewnienie, że dane produkty i stosowane do nich
pojemniki są w pełni odpowiednie dla celów wykonania takiej mieszanki i/lub jej
przenoszenia.

9.7

Całkowita maksymalna odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu lub w związku z
Umową, zarówno z tytułu nienależytego wykonania Umowy, jak i wynikająca z innych
podstaw, w żadnym razie nie przekroczy ceny produktów lub usług przewidzianych w
danej Umowie. Zgodnie z niniejszymi warunkami, jakikolwiek zbieg odpowiedzialności
umownej Sprzedającego z jego odpowiedzialnością deliktową wynikający z
naruszenia zobowiązań z tytułu Umowy jest wyłączony.

9.8

W żadnych okolicznościach Sprzedający nie będzie ponosić odpowiedzialności z
tytułu Umowy, czynu zabronionego (w tym z tytułu zaniedbania lub naruszenia
obowiązków ustawowych) lub na innej podstawie za jakąkolwiek utratę (zarówno
bezpośrednio, jak i pośrednio) zysków, dobrego imienia lub możliwości biznesowych,
ani za jakiekolwiek inne straty pośrednie, szczególne lub wtórne (niezależnie czy
mogły być one racjonalnie przewidziane i nawet jeżeli Sprzedający został uprzedzony
o możliwości ich poniesienia przez Kupującego) wynikające z lub z związku z
Umową, za wyjątkiem szkód spowodowanych przez Sprzedającego umyślnie.

10.

Własność intelektualna
Wszystkie znaki towarowe, zarejestrowane lub niezarejestrowane prawa do wzorów,
prawa autorskie, informacje poufne, takie jak schematy kolorystyczne, know-how i
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inne prawa własności intelektualnej jakiegokolwiek rodzaju („Własność Intelektualna”)
dotyczące wszelkich produktów lub usług dostarczanych przez Sprzedającego
stanowią własność Sprzedającego i/lub jego dostawców. Sprzedający zastrzega
sobie prawo do żądania w każdym czasie natychmiastowego zaprzestania używana
przez Kupującego w jakikolwiek sposób takich znaków towarowych lub Własności
Intelektualnej.
11.

Ryzyko
Sprzedający ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktów do czasu
ich dostawy przez Sprzedającego lub do czasu ich odbioru przez Kupującego lub
zapłaty przez Kupującego za produkty, w zależności od tego, które z powyższych
nastąpi wcześniej. Z chwilą zaistnienia jednego z powyższych zdarzeń ryzyko
przechodzi na Kupującego.

12.

Zastrzeżenie tytułu

12.1

Tytuł prawny do produktów przechodzi na Kupującego wyłącznie jeżeli Kupujący
zapłacił na rzecz Sprzedającego wszystkie kwoty (w tym odsetki za zwłokę) należne z
jego strony Sprzedającemu z tytułu Umowy oraz z tytułu wszelkich innych umów
pomiędzy Sprzedającym a Kupującym (w tym wszelkie kwoty należne z tytułu umów
zawartych później niż niniejsza Umowa), niezależnie od tego czy są one płatne
natychmiastowo czy też nie.

12.2

Sprzedający może odebrać produkty, do których tytuł nie przeszedł jeszcze na
Kupującego w każdym czasie do czasu zapłaty przez Kupującego na rzecz
Sprzedającego wszystkich kwot należnych zgodnie z punktem 12(1).

12.3

Do czasu, aż tytuł do produktów przejdzie na Kupującego zgodnie z niniejszymi
Warunkami, Kupujący będzie je posiadał w charakterze przechowawcy zgodne z art.
835-844 Kodeksu cywilnego. Kupującemu nie przysługuje wynagrodzenie za
przechowywanie produktów. Kupujący będzie przechowywał produkty osobno od
innych produktów i zapewni ich wyraźne oznaczenie jako stanowiących własność
Sprzedającego. W okresie posiadania produktów przez Kupującego za zgodą
Sprzedającego, Kupujący działający jako nieprawidłowy przechowawca zgodnie z art.
845 Kodeksu cywilnego może w ramach normalnego toku działalności sprzedać lub
wynająć produkty, jednakże wyłącznie w sposób niepowodujący powstania
jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedającego wobec osoby zawierającej transakcję
z Kupującym. Wszystkie artykuły i punkty niniejszych warunków są postanowieniami
odrębnymi i rozłącznymi.

13.

Produkty na składzie
Produkty na składzie oferowane są do sprzedaży, pod warunkiem że nie zostały
wcześniej sprzedane innemu odbiorcy przed otrzymaniem ostatecznej akceptacji
wyceny Sprzedającego.

14.

Zmiany
Wszelkie zmiany do Umowy wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej
opatrzonej podpisem przedstawiciela Sprzedającego działającego w jego imieniu.
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15.

Cesja
Umowa zostaje zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym jako zleceniodawcą i
bez zgody Sprzedającego nie może być przedmiotem cesji.

16.

Rozwiązanie
Sprzedający będzie uprawniony do niezwłocznego odstąpienia od każdej Umowy z
Kupującym w drodze pisemnego wypowiedzenia w przypadku, gdy Kupujący nie
dokona zapłaty z tytułu jakiejkolwiek faktury zgodnie z niniejszymi Warunkami, lub w
okresie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana podmiotu kontrolującego Kupującego,
lub Kupujący dopuści się uporczywego lub istotnego naruszenia niniejszych
warunków sprzedaży, lub zawrze układ z wierzycielami lub jakikolwiek składnik
majątku Kupującego stanie się przedmiotem zajęcia sądowego lub egzekucji, lub
Kupujący zostanie rozwiązany (dobrowolnie albo przymusowo), lub w stosunku do
jakiegokolwiek składnika majątku Kupującego zostanie ustanowiony syndyk lub
zarządca, lub Kupujący zaprzestanie prowadzenia swojej działalności lub pojawi się
groźba takiego zaprzestania działalności.

17.

Zmiana Warunków
Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym
czasie, o czym Kupujący zostanie zawiadomiony z 2-miesiecznym wyprzedzeniem. O
ile nie zostanie ustalone inaczej, zmienione Warunki będą mieć zastosowanie do
wszystkich Ofert Kupna złożonych po dacie wejście w życie Warunków i nowych cen.

18.

Siła wyższa
Sprzedający będzie uprawniony do odwołania lub opóźnienia wykonywania usług lub
dostaw produktów w przypadku, gdy nie będzie on miał możliwości prowadzenia
swojej działalności związanej z produkcją lub dostawą produktów lub usług (lub ich
części) lub działalność ta będzie opóźniona na skutek okoliczności poza racjonalną
kontrolą Sprzedającego, w tym, między innymi, na skutek wojen, zamieszek,
rekwizycji państwowej jakiegokolwiek rodzaju, zawieszenia lub utraty środków
transportu, strajków, lokautów, sporów pracowniczych, pożarów, wybuchów, powodzi,
wypadków, niezrealizowania dostawy na rzecz Sprzedającego przez osobę trzecią,
awarii maszyn lub jakiegokolwiek innego zdarzenia mającego bezpośredni lub
pośredni wpływ na produkty lub usługi (w tym miedzy innymi związanego z cenami,
dostawcami surowców, usług lub innych towarów związanych z umową) lub
produkcję, dostawę, wysyłkę, odbiór lub dostawę produktów. W okresie takiego
odwołania wykonywania usług lub dostaw, Kupujący będzie miał prawo dokonywać
zakupów takiej ilości produktów i usług jakie mogą okazać się konieczne u innego
podmiotu, na własne ryzyko i koszt.

19.

Prawo właściwe
Umowa podlega i powinna być interpretowana zgodnie z prawem polskim. Konwencja
Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11
kwietnia 1980 r. nie będzie mieć zastosowania. Wszelkie spory wynikające z Umowy
i/lub interpretacji niniejszych Warunków będą rozstrzygane wyłącznie przez polski sąd
właściwy dla siedziby Sprzedającego.
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20.

Rozdzielność postanowień
Jeżeli jakiekolwiek z niniejszych warunków, artykułów lub punktów zostaną uznane
przez jakikolwiek sąd lub organ administracyjny w odpowiedniej jurysdykcji za
nieważne lub niewykonalne, pozostanie to bez wpływu na inne postanowienia
niniejszych warunków, które pozostaną w pełni obowiązujące.

21.

Poufność
Kupujący zobowiązuje się nie dokonywać żadnego nieuprawnionego ujawnienia
jakichkolwiek informacji poufnych dotyczących produktów lub usług dostarczanych
przez Sprzedającego ani Umowy. Informacje poufne oznaczają wszelkie informacje
techniczne, handlowe i inne, zarówno pisemne jak i ustne, z wyłączeniem informacji,
które są lub staną się powszechnie znane lub wejdą do domeny publicznej w
jakikolwiek sposób inny niż w drodze naruszenia przez Kupującego zobowiązania do
zachowania poufności. Kupujący zapewnia, że pracownicy Kupującego nie ujawnią
informacji poufnych osobom trzecim. Kupujący zapewni, by pracownicy, którzy mogą
uzyskać dostęp do informacji poufnych zobowiązali się do zachowania poufności
takich informacji w takim samym stopniu, do jakiego zobowiązany jest Kupujący
zgodnie z jego zobowiązaniem do zachowania poufności.
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