UNIVAR POLAND sp. z o.o.
Warunki Zakupu
1.

Postanowienia ogólne

1.1

W niniejszych warunkach („Warunki”) „Kupujący” 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 „Sprzedający” oznacza osobę, firmę lub spółkę
(przedsiębiorców), u których Kupujący złożył Zamówienie. Termin „Umowa” oznacza
Zamówienie dotyczące dostawy Produktów złożone przez Kupującego i
zaakceptowane przez Sprzedającego. „Zamówienie” oznacza pisemne zlecenie
dostawy Produktów złożone przez Kupującego, obejmujące niniejsze Warunki.
„Produkty” oznaczają Produkty uzgodnione w Umowie, które mają zostać zakupione
przez Kupującego od Sprzedającego (w tym jakąkolwiek ich część lub części). W
najszerszym możliwym zakresie Zamówienie będzie stanowić ofertę kupna w
rozumieniu prawa cywilnego.

1.2

Niniejsze Warunki oraz wzór oferty kupna dostępne są na stronie internetowej
Kupującego: www.univar.pl

1.3

Poprzez przyjęcie Zamówienia, Sprzedający potwierdza, że zapoznał się z
niniejszymi Warunkami, o których mowa w formularzu zamówienia, dostępnymi
również na stronie internetowej Kupującego i je akceptuje.

1.4

Jakakolwiek zmiana niniejszych Warunków będzie ważna wyłącznie jeżeli została
wyraźnie potwierdzona przez Kupującego na piśmie i wyłącznie w zakresie objętym
takim potwierdzeniem Kupującego.

2.

Zastosoawnie Warunków
Niniejsze Warunki stanowią wyłączne warunki, zgodnie z którymi Kupujący jest gotów
zawierać transakcje ze Sprzedającym i mają one zastosowanie do wszystkich umów
pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, jak również wykluczają zastosowanie
jakichkolwiek innych warunków. W szczególności, żadne warunki zatwierdzone,
dostarczone wraz z lub zawarte w ofercie cenowej Sprzedającego, potwierdzeniu lub
przyjęciu zamówienia, specyfikacji lub podobnym dokumencie nie będą stanowić
części Umowy, a Sprzedający zrzeka się wszelkich praw, jakie mogłyby mu w
przeciwnym wypadku przysługiwać w związku z takimi warunkami, z zastrzeżeniem,
że w przypadku gdy w Zamówieniu zaznaczono, że zastosowanie mają warunki
Kupującego dotyczące produkcji z materiałów powierzonych, warunki takie będą mieć
pierwszeństwo. W przypadku gdy Sprzedający nie przekazał uprzednio Kupującemu
swojej akceptacji Warunków, świadczenie usług lub dostawa Produktów przez
Sprzedającego zgodnie z Zamówieniem będą uważane za ich przyjęcie.
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3.

Zamówienia

3.1

Wszystkie Zamówienia, w tym Zamówienia dotyczące dostaw bezpośrednich, będą
potwierdzane przez Sprzedającego przed wysyłką lub w terminie 5 dni roboczych od
otrzymania Zamówienia przez Sprzedającego, w zależności od tego, które z
powyższych nastąpi wcześniej, z potwierdzeniem ilości i specyfikacji produktów, ceny
i daty dostawy.

3.2

Jeżeli Zamówienie Kupującego nie zostanie potwierdzone przez Sprzedającego na
piśmie w terminie wskazanym w punkcie 3.1, lub dostawa nie zostanie zrealizowana
w terminie określonym w odpowiedzi na Zamówienie, Zamówienie przestanie być dla
Kupującego wiążące. Jakakolwiek zmiana przyjęcia Zamówienia Kupującego przez
Sprzedającego wymaga formy pisemnej. W takim przypadku Umowa stanie się
skuteczna wyłącznie po pisemnej akceptacji takich zmian przez Kupującego.

4.

Dostawa i ilość

4.1

W przypadku braku umowy zawierającej postanowienia odmienne, Produkty będą
dostarczane przez Sprzedającego i na jego koszt, do pomieszczeń Kupującego
określonych w Umowie („Miejsce Dostawy”) w uzgodnionym dniu i czasie. Termin
dostawy stanowi istotny warunek Umowy, a Kupujący zastrzega sobie prawo do
odwołania Zamówienia, albo w całości albo w niezrealizowanej części, bez
odszkodowania ze strony Sprzedającego, w przypadku gdy dostawa nie zostanie
zrealizowana w terminie wskazanym w Zamówieniu. Jeżeli Kupujący otrzyma
Produkty w ilości przekraczającej ilość wskazaną w Zamówieniu, Kupujący nie będzie
zobowiązany do zapłaty za taką nadwyżkę, a Sprzedający będzie ponosił ryzyko
związane z nadwyżką Produktów, która będzie podlegała zwrotowi na koszt
Sprzedającego.

4.2

Produkty będą uważane za przyjęte przez Kupującego po upływie 5 dni roboczych od
daty dostawy, przeznaczonych na kontrolę Produktów przez Kupującego.
Kupującemu będzie również przysługiwać prawo do odmowy przyjęcia Produktów, tak
jak gdyby nie zostały przyjęte w terminie 5 dni roboczych, w przypadku ujawnienia
wad ukrytych Produktów.

4.3

W przypadku, gdy Sprzedający będzie odpowiedzialny za dostawę lub
zorganizowanie dostawy Produktów do Miejsca Dostawy, Sprzedający będzie
odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone w Produktach lub majątku
Kupującego przez niego lub jego przewoźnika podczas realizowania dostawy. W
przypadku, gdy Produkty zostaną dostarczone przed terminem wskazanym w
Zamówieniu, Kupujący będzie wedle własnego uznania uprawniony do odmowy
przyjęcia dostawy lub do naliczenia kosztów ubezpieczenia i przechowywania
Produktów do czasu zakontraktowanej daty dostawy.

4.4

W przypadku Produktów dostarczanych spoza terytorium Polski, Sprzedający
zapewni, by Kupujący otrzymał właściwą informację na temat kraju pochodzenia
Produktów oraz będzie odpowiedzialny wobec Kupującego w związku z wszelkimi
dodatkowymi cłami lub podatkami, do zapłaty których Kupujący może być
zobowiązany w przypadku, gdy kraj pochodzenia okaże sie być inny niż wskazany
przez Sprzedającego. O ile w Zamówieniu nie zostanie zaznaczone inaczej,
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Sprzedający będzie odpowiedzialny na uzyskanie wszelkich licencji eksportowych i
importowych dla Produktów oraz będzie odpowiedzialny za opóźnienia wynikające z
braku takich licencji w wymaganym czasie.
4.5

Dostawy muszą być zapowiadane, w odpowiednim Miejscu Dostawy, co najmniej 24
godziny przed dostawą, chyba że w Zamówieniu wskazano inaczej.

5.

Dowód dostawy
W przypadku, gdy Kupujący zażąda dostawy przez Sprzedającego bezpośrednio do
klienta Kupującego, do zakładu Kupującego, z którego zostało złożone zamówienie
należy dostarczyć podpisany dowód dostawy (P.O.D.) (zawierający wszystkie
informacje, w tym wyraźnie zapisane drukowanymi literami imię i nazwisko osoby
kwitującej dostawę w imieniu klienta Kupującego). Dowód dostawy musi zawierać
numer Zamówienia Kupującego, ilość i opis dostarczonych Produktów i powinien
zostać dostarczony bezpłatnie do zakładu Kupującego w terminie 3 dni roboczych od
daty dostawy Produktów.

6.

Certyfikaty Analiz
Certyfikaty Analiz oraz Karty Charakterystyki dla wszystkich produktów chemicznych
będą dostarczane bezpłatnie wraz ze wszystkimi dostawami lub przesyłane faksem
przed dostawą, chyba że strony uzgodniły inaczej na piśmie. Dokumenty te muszą
zawierać numer partii oraz numer zamówienia Kupującego.

7.

Jakość

7.1.

Produkty będą w najlepszym dostępnym wzornictwie, najlepszej jakości, wykonane z
zastosowaniem najlepszych materiałów i robocizny, pozbawione wad i zgodne we
wszystkich aspektach z Zamówieniem oraz wszelkimi specyfikacjami dostarczonymi
lub wskazanymi Sprzedającemu przez Kupującego. Prawa Kupującego wynikające z
niniejszych Warunków nie wykluczają, ale zostają dodane do uprawnień Kupującego
przysługujących mu zgodnie z obowiązującym prawem. Sprzedający zapewnia,
oświadcza i zobowiązuje się wobec Kupującego, że:
7.1.1. Produkty dostarczane są zgodnie ze specyfikacjami uzgodnionymi przez
strony i poddawane przez Sprzedającego odpowiednim testom;
7.1.2. Produkty są dobrej jakości, wolne od wad i usterek i odpowiednie dla ich
przeznaczenia;
7.1.3. wszystkie informacje przekazywane przez Sprzedającego Kupującemu w
związku z Produktami są prawdziwe i rzetelne we wszystkich istotnych
aspektach; oraz
7.1.4. przekazał Kupującemu wszystkie informacje produktowe i techniczne
wymagane zgodnie z polskim prawem.

8.

Opłata przestojowa
Opłata przestojowa będzie uznawana wyłącznie po upływie standardowego czasu 3
godzin od uzgodnionego czasu dostawy. Jeżeli Sprzedający nie dotrzyma czasu
dostawy opłata przestojowa nie będzie należna.
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9.

Kontrola

9.1

Kupujący zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Produktów lub robót, co do
których kontrola wykaże są one wadliwe w zakresie jakości lub budowy, niewłaściwej
jakości lub nieodpowiednie dla celu, w jakim zostały dostarczone lub że są niezgodne
z Zamówieniem lub uzgodnioną specyfikacją. Sprzedający zobowiązuje się na
żądanie Kupującego wymienić takie Produkty, których przyjęcia Kupujący odmówił, w
możliwie najkrótszym terminie. Kupujący nie będzie zobowiązany do przyjęcia takich
wymienionych Produktów. Wszelkie kwoty zapłacone Sprzedającemu z tytułu
dostawy Produktów, których przyjęcia Kupujący odmówił, zostaną na żądanie
Kupującego niezwłocznie zwrócone przez Sprzedającego. Kupujący zastrzega sobie
prawo do odmowy przyjęcia Produktów niezależnie od tego, czy jakakolwiek część
Produktów została przez Kupującego zaakceptowana.

9.2

Kupujący nie jest zobowiązany do przeprowadzenia szczegółowej kontroli Produktów
po ich dostawie. Sprzedający jest zobowiązany do poddania wszystkich Produktów,
które na podstawie Umowy mają zostać dostarczone Kupującemu lub osobom
trzecim, kontroli końcowej.

10.

Tytuł do Produktów i ryzyko
O ile w Zamówieniu nie wskazano inaczej, ryzyko przypadkowej utraty lub
uszkodzenia Produktów przechodzi na Kupującego po zrealizowaniu dostawy w
miejscu określonym w Zamówieniu. Tytuł prawny do Produktów lub ich części
przechodzi na Kupującego z chwilą dostawy Produktów lub dokonania wcześniejszej
płatności, w zależności od tego, które z powyższych nastąpi wcześniej, ale żadne
postanowienie niniejszych Warunków nie ma wpływu na prawa Kupującego do
odmowy przyjęcia Produktów.

11.

Cena
Należną ceną będzie cena podana w Zamówieniu i o ile Kupujący nie zaznaczy
inaczej na piśmie, cena nie zawiera podatku VAT, ale obejmuje wszelkie inne opłaty,
w tym miedzy innymi, z tytułu dostawy Produktów oraz należne cła i podatki. Faktura
wystawiana będzie w walucie podanej w Zamówieniu.

12.

Płatność
Do wszystkich Zamówień, o ile strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, zastosowanie
będzie mieć standardowy termin płatności Kupującego wynoszący 60 dni od końca
miesiąca, w którym zostały dostarczone Produkty (pod warunkiem, że Kupujący
terminowo otrzymał należycie wystawioną fakturę). Termin płatności nie będzie
istotnym postanowieniem Umowy.

13.

Faktury
Wszystkie faktury będą wystawiane zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego
prawa i przesyłane do „Księgowości” ["Accounts Office"] Kupującego, na adres
wskazany przez Kupującego, z podaniem, w szczególności, odpowiedniego numeru
zamówienia Kupującego. Jeżeli powyższe warunki nie zostaną spełnione Kupujący
nie będzie mógł zrealizować płatności. Płatności z tytułu faktur wymagających noty
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kredytowej ze strony Sprzedającego będą dokonywane dopiero po otrzymaniu takiej
prawidłowej noty kredytowej. Nota kredytowa musi zawierać numer zamówienia
Kupującego.
14.

Potrącenie
Kupujący może dokonać potrącenia kwot pieniężnych należnych mu ze strony
Sprzedającego z kwotami należnymi ze strony Kupującego na rzecz Sprzedającego,
niezależnie od ich wymagalności.

15.

Zwolnienie z odpowiedzialności
Sprzedający zabezpieczy Kupującego przed wszelkimi stratami, powództwami,
kosztami, roszczeniami, żądaniami i odpowiedzialnością wynikającymi lub
zgłoszonymi wobec Kupującego, zarówno na gruncie odpowiedzialności umownej,
jak i deliktowej, bezpośrednio lub pośrednio w związku z:

15.1

niedostarczeniem przez Sprzedającego Produktów o odpowiedniej jakości,
spełniających wszystkie wymagania uzgodnionej specyfikacji, odpowiednich dla ich
przeznaczenia i zgodnych z przepisami obowiązującymi w chwili dostawy;

15.2

przekazaniem przez Sprzedającego niewystarczających i/lub niewłaściwych i/lub
niekompletnych informacji;

15.3

nieprzekazaniem przez Sprzedającego odpowiedniego pisemnego zawiadomienia o
jakiejkolwiek zmianie w specyfikacji produktu; oraz

15.4

wszelkimi roszczeniami wniesionymi przeciwko Kupującemu, wynikającymi z działań
lub
zaniechań
Sprzedającego,
jego
pracowników,
przedstawicieli
lub
podwykonawców.

16.

Wymogi ustawowe

16.1

W niniejszym artykule "Przepisy" oznaczają wszelkie źródła prawa obowiązującego
na terytorium Polski, określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w
szczególności w tzw. Rozporządzeniu REACH (WE 1907/2006) (“Rozporządzenie
REACH”) oraz Ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach
chemicznych. "Wymogi Prawne" oznaczają Przepisy oraz samodzielne akty prawne,
jak również decyzje i zarządzenia organów w Polsce mające zastosowanie do
Produktów.

16.2

Produkty będą dostarczane przez Sprzedającego zgodnie ze wszystkimi Wymogami
Prawnymi oraz właściwymi kodeksami, wskazówkami oraz innymi wymogami
odpowiednich urzędów państwowych. W zakresie w jakim jakiekolwiek kodeksy,
wskazówki i/lub inne wymogi mają charakter rekomendacyjny, a nie bezwzględnie
obowiązujący, Sprzedający będzie działał zgodnie ze standardem zgodności
odpowiadającym najlepszej praktyce branżowej. We wszelkich przypadkach koszty
zapewnienia zgodności będzie ponosić Sprzedający.

16.3

Charakter, materiał i jakość wszystkich dostarczanych Produktów będą zgodne z
opisanymi przez Sprzedającego oraz określonymi w punkcie 7 powyżej oraz będą
zgodne ze wszystkimi stosownymi Wymogami Prawnymi. W szczególności, wszystkie
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Produkty dostarczane w celach spożywczych będą zgodne z właściwymi Wymogami
Prawnymi dotyczącymi produktów spożywczych.
17.

Zdrowie i bezpieczeństwo
Sprzedający będzie wykonywał obowiązki nałożone na niego przepisami prawa
dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy itp., jak również przestrzegał
wszelkich innych przepisów ustawowych, regulaminów, zasad i regulacji dotyczących
wszelkich artykułów i substancji mających z mocy prawa zastosowanie do Produktów.

17.1

Dla uniknięcia wątpliwości, Sprzedający jest w pełni i wyłącznie odpowiedzialny za
wszelkie szkody na mieniu lub osobie spowodowane przez dostarczone Produkty (lub
ich elementy), niezależnie od tego czy roszczenia zostały wniesione bezpośrednio
przeciwko Kupującemu, Sprzedającemu lub im obydwu, oraz niezależnie czy
Sprzedający dopuścił się zaniedbania czy też nie. Zatem Sprzedający ponosi pełną i
wyłączną odpowiedzialność w związku ze wszelkimi roszczeniami z tytułu
odpowiedzialności za produkt, jak również Sprzedający zwolni Kupującego z
odpowiedzialności i zabezpieczy go przed wszelkimi kosztami i szkodami
poniesionymi w związku z powyższym.

18.

Rozporządzenie REACH

18.1

Sprzedający będzie terminowo dostarczał Kupującemu wszelkie stosowne informacje
dotyczące Produktów zgodnie z Rozporządzeniem REACH, w szczególności
informacje konieczne w celu wykonania obowiązków Kupującego wynikających z
Rozporządzenia REACH.

18.2

W przypadku, gdy Sprzedający ma siedzibę poza Unią Europejską, a Produkty
podlegają wymogowi rejestracji wstępnej i/lub rejestracji zgodnie z Rozporządzeniem
REACH, Kupujący i Sprzedający uzgodnią kto będzie podmiotem rejestrującym.

18.3

W przypadku, gdy podmiotem rejestrującym będzie Sprzedający, dokona on
rejestracji wstępnej i rejestracji Produktów na koszt własny, w terminach wynikających
z Rozporządzenia REACH. Niewykonanie powyższego obowiązku będzie stanowić
istotne naruszenie uprawniające Kupującego do rozwiązania Umowy zgodnie z
punktem 23 niniejszych Warunków.

18.4

W przypadku, gdy podmiotem rejestrującym będzie Kupujący, Sprzedający dostarczy
na koszt własny wszelkie stosowne informacje i będzie w pełni współpracował z
Kupującym w celu dokonania rejestracji wstępnej i rejestracji Produktów w terminach
wynikających z Rozporządzenia REACH. Ponadto, Sprzedający zobowiązuje się
zwrócić Kupującemu, wszelkie koszty poniesione przez Kupującego oraz zwolnić
Kupującego ze wszystkich zobowiązań zaciągniętych przez Kupującego w celu
wykonania obowiązków wynikających z Rozporządzenia REACH. Niewykonanie
przez Sprzedającego powyższych zobowiązań będzie stanowić podstawę do
rozwiązania Umowy przez Kupującego zgodnie z punktem 23 niniejszych Warunków.

18.5

Sprzedający zapewni, by wszystkie Karty Charakterystyki dotyczące Produktów były
aktualizowane oraz w możliwie najkrótszym terminie będzie przekazywał Kupującemu
wszelkie uzyskane przez siebie informacje dotyczące niebezpiecznych właściwości
Produktów lub środków zarządzania ryzykiem.
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19.

Zmiany w produktach, procesach lub zakładzie produkcyjnym
Sprzedający będzie zawiadamiał Kupującego na piśmie w odpowiednim czasie o
swoich zamiarach wprowadzenia zmian do produktów i/lub procesów, modyfikacji
specyfikacji/ metod analitycznych, zakładu produkcyjnego lub o innych istotnych
zmianach dotyczących Produktów. W przypadku, gdy Sprzedający nie zawiadomi
Kupującego o takich zmianach co najmniej 30 dni przed ich wprowadzeniem,
Kupujący będzie uprawniony do niezwłocznego odstąpienia od Umowy.

20.

Podwykonawcy
Zamówienia nie mogą być cedowane ani podzlecane, ani w całości, ani w części, bez
uprzedniej pisemnej zgody Kupującego.

21.

Własność intelektualna
Sprzedający zapewnia, że projekt, budowa, jakość i dostawa Produktów
wymienionych w Zamówieniu nie będą naruszać żadnych patentów, znaków
towarowych, znaków usługowych, zarejestrowanych wzorów, know-how, informacji
poufnych, praw wynikających z licencji lub praw autorskich lub innych praw o takim
samym lub podobnym skutku lub charakterze w jakimkolwiek miejscu na świecie oraz
zwolni Kupującego z odpowiedzialności z tytułu wszelkich powództw, roszczeń,
żądań, kosztów, opłat i wydatków (w tym kosztów prawnych) wynikających z lub
poniesionych w powodu naruszenia powyższego zapewnienia. Postanowienia
niniejszego punktu będą obowiązywać również po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

22.

Poufność
Bez zgody Kupującego Sprzedający nie ujawni ani nie wykorzysta informacji
zawartych w specyfikacji produktów lub recepturach Kupującego, ani żadnych innych
informacji, co do których Kupujący wyraźnie poinformuje Sprzedającego, że mają one
charakter poufny lub co do których można racjonalnie dorozumiewać, że są one
poufne, w celach innych niż realizacja Zamówienia Kupującego, przy czym
Sprzedający ograniczy ujawnienie takich informacji poufnych do swoich pracowników,
przedstawicieli lub podwykonawców, którzy potrzebują takich informacji w celu
wykonania zobowiązań Sprzedającego wobec Kupującego oraz zapewni, że tacy
pracownicy, przedstawiciele lub podwykonawcy będą podlegać takim samym
zobowiązaniom do zachowania poufności jak Sprzedający. Postanowienia niniejszego
punktu będą obowiązywać również po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

23.

Rozwiązanie Umowy

23.1

Bez uszczerbku dla innych praw Kupującego, Kupujący będzie uprawniony do
odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym jeżeli:
23.1.1 Sprzedający dopuści się istotnego naruszenia jakiegokolwiek warunku
Umowy; lub
23.1.2 jakikolwiek składnik majątku Sprzedającego stanie się przedmiotem zajęcia
sądowego, egzekucji lub innego postępowania; lub
23.1.3 Sprzedający zawrze porozumienie lub układ z wierzycielami lub skorzysta z
innych dostępnych w danym czasie środków ustawowych mających na celu
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pomoc niewypłacalnym dłużnikom, lub (w przypadku Sprzedającego
będącego osobą prawną) zwoła zgromadzenie wierzycieli (formalne lub
nieformalne) lub rozpocznie likwidację (dobrowolną lub przymusową), za
wyjątkiem dobrowolnej likwidacji w warunkach wypłacalności, prowadzonej
wyłącznie w celu restrukturyzacji lub połączenia, lub dla przedsiębiorstwa
Sprzedającego lub jego części zostanie powołany syndyk lub nadzorca
sądowy, zarządca lub zarządca komisaryczny, lub zostaną złożone w sądzie
dokumenty dotyczące powołania zarządcy dla Sprzedającego lub Sprzedający
lub jego zarząd lub posiadacz kwalifikowanego obciążenia zmiennego
[qualifying floating charge holder] przekaże zawiadomienie o zamiarze
powołania zarządcy, lub zostanie podjęta uchwała lub zostanie złożony
wniosek do sądu o rozwiązanie Sprzedającego lub o wydanie zarządzenia
administracyjnego w stosunku do Sprzedającego, lub zostanie wszczęte
postępowanie dotyczące niewypłacalności lub możliwej niewypłacalności
Sprzedającego; lub
23.1.4 Sprzedający zaprzestanie prowadzenia swojej działalność lub pojawi się
groźba takiego zaprzestania działalności; lub
23.1.5 sytuacja finansowa Sprzedającego ulegnie pogorszeniu w takim stopniu, że w
opinii Kupującego zdolność Sprzedającego do należytego wykonania
zobowiązań z tytułu Umowy będzie zagrożona.
23.2

Kupujący będzie mieć prawo do rozwiązania Umowy w dowolnym czasie i z dowolnej
przyczyny, w całości lub w części, w drodze pisemnego wypowiedzenia, po
doręczeniu którego wszelkie prace wynikające z Umowy zostaną przerwane, a
Kupujący zapłaci na rzecz Sprzedającego godziwe i racjonalne wynagrodzenie za
prace będące w toku w chwili wypowiedzenia Umowy, z zastrzeżeniem że
wynagrodzenie takie nie będzie obejmować strat z tytułu utraconych zysków ani strat
pośrednich. Rozwiązanie Umowy, niezależnie od jego przyczyny, pozostanie bez
uszczerbku dla praw i obowiązków Kupującego nabytych przed rozwiązaniem
Umowy. Warunki, które mają być skuteczne, albo wprost albo w sposób dorozumiany,
po rozwiązaniu Umowy będą w dalszym ciągu wykonalne, niezależnie od rozwiązania
Umowy.

24.

Ubezpieczenie
Sprzedający zapewni sobie odpowiednią ochronę ubezpieczeniową renomowanego
ubezpieczyciela w celu pokrycia roszczeń wynikających z Umowy lub innych
roszczeń lub żądań, które mogą zostać wniesione lub zgłoszone wobec
Sprzedającego przez jakąkolwiek osobę, która w związku z Umową poniosła
krzywdę, szkodę lub stratę, w tym między innymi, (a) Ubezpieczenie z tytułu
Odpowiedzialności za Produkt do kwoty dziesięciu (10) milionów euro z tytułu
jednego roszczenia (lub równowartości powyższej kwoty w lokalnej walucie), (b)
Ubezpieczenie z tytułu Odpowiedzialności Pracodawcy do kwoty pięciu (5) milionów
euro z tytułu jednego roszczenia (lub równowartości powyższej kwoty w lokalnej
walucie). Na żądanie Kupującego, Sprzedający okaże Kupującemu swoją polisę lub
polisy ubezpieczeniowe, wraz z dowodem zapłaty ostatniej składki z tytułu każdej
polisy.
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25.

Siła wyższa

25.1

W przypadku wystąpienia siły wyższej po stronie Sprzedającego, Sprzedający
niezwłocznie powiadomi Kupującego o takim zdarzeniu przedstawiając odpowiednie
dowody wystąpienia przypadku siły wyższej, wraz ze szczegółowymi analizami
dotyczącymi przewidywanych skutków i okresu utrzymywania się takiego przypadku
siły wyższej, jak również warunków i środków, jakie należy wdrożyć w celu uniknięcia
lub złagodzenia skutków takiego zdarzenia. Po otrzymaniu takiego zawiadomienia i
do czasu aż Sprzedający poinformuje o przywróceniu wykonywania Umowy w
normalnych warunkach, Kupujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od lub
rozwiązania trwającej Umowy.

25.2

Kupujący zastrzega sobie prawo do odroczenia daty dostawy lub płatności, lub do
anulowania Zamówienia lub zmniejszenia ilości Zamówionych Produktów w
przypadku, gdy nie będzie on miał możliwości prowadzenia swojej działalności lub
działalność ta będzie opóźniona na skutek okoliczności poza racjonalną kontrolą
Kupującego w tym, między innymi, na skutek katastrof naturalnych, działań organów
państwowych, wojny lub stanu nadzwyczajnego w państwie, zamieszek, niepokojów
społecznych, pożarów, wybuchów, powodzi, epidemii, lokautów, strajków lub innych
sporów pracowniczych (niezależnie czy będą związane z pracownikami którejkolwiek
strony) lub ograniczeń lub opóźnień mających wpływ na przewoźników lub
powodujących brak możliwości lub opóźnienia w uzyskaniu dostaw odpowiednich
materiałów.

26.

Postanowienia ogólne
Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane przez jakikolwiek sąd,
trybunał lub organ administracyjny w odpowiedniej jurysdykcji za całkowicie lub
częściowo niezgodne z prawem, nieważne, nieobowiązujące, podlegające
unieważnieniu, niewykonalne lub nieracjonalne, pozostanie to bez wpływu na moc
obowiązującą i skuteczność pozostałych postanowień Umowy.

27.

Ochrona konsumentów

27.1

Sprzedający zapewnia, że wszystkie Produkty dostarczane Kupującemu wraz ze
wszystkimi koniecznymi instrukcjami, informacjami i ostrzeżeniami będą
projektowane i produkowane w sposób zapewniający, że w żadnych okolicznościach
nie zostaną one uznane za wadliwe zgodnie ze wszelkimi obowiązującymi przepisami
prawa w zakresie ochrony konsumentów.

27.2

Jeżeli Sprzedający uzyska w jakimkolwiek czasie wiedzę o jakichkolwiek wypadkach,
zdarzeniach lub odkryciach w jakikolwiek sposób mających znaczenie dla
bezpieczeństwa korzystania z dostarczonych wcześniej Produktów, niezwłocznie
przekaże on Kupującemu odnośne informacje w drodze pisemnego zawiadomienia.

27.3

Sprzedający zwolni Kupującego z odpowiedzialności, zwróci mu koszty i
zrekompensuje mu wszelkie straty i szkody (w tym koszty, wydatki i opłaty związane z
postępowaniem prawnym, w które może być zaangażowany Kupujący), jakie
Kupujący może ponieść lub być zmuszony ponieść na skutek roszczenia lub
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roszczeń wynikających z uznania Produktów za wadliwe zgodnie ze wszelkimi
obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony konsumentów.
27.4

Sprzedający zobowiązuje się utrzymywać odpowiednią ochronę ubezpieczeniową
(renomowanego ubezpieczyciela) w zakresie odpowiedzialności wynikającej z
obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów oraz na żądanie
Kupującego niezwłocznie okazywać kopię lub kopie odnośnej polisy lub polis
ubezpieczeniowych.

28.

Bezpieczeństwo i wycofanie produktu

28.1

Sprzedający niezwłocznie powiadomi Kupującego (oraz w przypadku powiadomienia
ustnego, potwierdzi je w możliwie najkrótszym terminie na piśmie) w przypadku, gdy
Sprzedający będzie miał jakikolwiek powód uważać lub przypuszczać, że Produkty
posiadają jakąkolwiek wadę, która może czynić je niebezpiecznymi dla ich nabywcy
lub użytkownika lub stwarzać nieakceptowalne ryzyko dla konsumentów, albo że w
instrukcjach użytkowania i/lub montażu Produktów są błędy lub braki, które narażają
lub mogą narazić konsumentów na ryzyko śmierci, obrażeń lub uszkodzenia mienia,
przy czym Sprzedający niezwłocznie przekaże Kupującemu wszelkie odnośne
szczegółowe informacje (których Kupujący może racjonalnie zażądać) dotyczące
okoliczności stanowiących podstawę zawiadomienia.

28.2

Bez uszczerbku dla zobowiązań Sprzedającego dotyczących bezpieczeństwa
produktu wynikających z obowiązujących przepisów prawa, Sprzedający na własny
koszt:
28.2.1 dołoży racjonalnych starań mających na celu podjęcie z Kupującym
współpracy w celu zminimalizowania wpływu wad Produktów, w tym między
innymi, sporządzenie uzgodnionych zawiadomień właściwych organów oraz
pisemne zawiadomienie klientów Kupującego o sposobie postępowania z
Produktami;
28.2.2 wycofa Produkty sprzedane już przez Kupującego jego klientom;
28.2.3 odbierze wycofane Produkty lub Produkty wadliwe znajdujące się w
posiadaniu Kupującego;
28.2.4 odpowiednio zniszczy i zutylizuje wycofane Produkty;
28.2.5 wykona wszelkie racjonalne polecenia Kupującego dotyczące Produktów (w
tym, między innymi, wszelkie żądania Kupującego dotyczące oznakowania
Produktów w sposób jaki Kupujący uzna za stosowny w celu odpowiedniego
ostrzeżenia konsumentów); oraz
28.2.6 wykona wszelkie inne uzgodnienia stron dotyczące Produktów.

28.3

Sprzedający zwolni Kupującego z odpowiedzialności z tytułu wszelkich kosztów,
roszczeń, zobowiązań, postępowań i wydatków poniesionych przez Kupującego w
związku z jakimikolwiek działaniami lub zaniechaniami Sprzedającego lub
popełnionym przez Sprzedającego naruszeniem warunków Umowy, powodującym
wadliwość lub brak bezpieczeństwa korzystania z Produktów. Powyższe obejmuje
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również zobowiązanie Sprzedającego do zwrócenia Kupującemu ceny Produktów
zakupionych, a następnie wycofanych z obrotu.
29.

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

30.

Prawo właściwe
Niniejsze warunki, jak również umowa pomiędzy stronami podlegają i powinny być
interpretowane 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 Kupującego.
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