
WATSON-MARLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OGÓLNE 
WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG 
STYCZEŃ 2019 

1. Definicje 

“Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień (poza sobotą, niedzielą lub innym dniem ustawowo 
wolnym od pracy), w którym banki w Polsce prowadzą działalność bankową. 
“Nabywca” oznacza kontrahenta Sprzedawcy. 

“Warunki” oznaczają niniejsze Ogólne warunki sprzedaży Towarów i świadczenia Usług. 
“Umowa” oznacza umowę sprzedaży Towarów lub umowę świadczenia Usług zawartą przez 
Sprzedawcę i Nabywcę. 
“Wezwania alarmowe” oznacza usługę wezwania pomocy w przypadku poważnej awarii 
zakładu lub instalacji Nabywcy dostarczonych przez Sprzedawcę Nabywcy zgodnie z niniejszymi 
Warunkami w wykonaniu zawartej Umowy o świadczenie Usług. 
“Zdarzenie siły wyższej” oznacza zdarzenie znajdujące poza kontrolą Sprzedawcy, w 
szczególności takie jak strajk, lokaut lub inne spory branżowe (bez względu na to czy bierze w 
nich udział personel Sprzedawcy czy personel podwykonawców lub dostawców Sprzedawcy), 
braki w dostawie mediów, zakłócenia w transporcie, wojna, zamieszki, akty terroryzmu, 
zniszczenia, wandalizm, stany wyjątkowe, zmiany przepisów, nakazy władzy, orzeczenia lub 
decyzje, awaria zakładu lub parku maszynowego, pożar, powódź, deszcze nawalne, inne 
nietypowe zjawiska atmosferyczne lub przyrodnicze, naruszenia umów przez dostawców lub 
podwykonawców, brak dostawy lub opóźnione dostawy, w szczególności w wyniku kryzysu 
energetycznego lub kryzysu na rynku surowców lub gdy nabycie surowców nie jest możliwe na 
ekonomicznie uzasadnionych warunkach w odniesieniu do cen lub ilości, jeżeli zdarzenie takie 
nie zostało przewidziane przez Sprzedawcę w czasie, w którym nastąpiło zawarcie Umowy, lub z 
jakikolwiek inny powód nie leżący po stronie Sprzedawcy. 
“Towar” oznacza towar, jaki ma zostać sprzedany przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy w 
sposób określony w Potwierdzeniu Zamówienia. 
“Prawa Własności Intelektualnej” oznacza wszelkie prawa autorskie, prawa do baz danych, 
prawa do wzorów użytkowych, prawa do wzorów przemysłowych, znaki towarowe, oznaczenia 
geograficzne, nazwy handlowe, patenty, nazwy domen i wszelkie inne prawa własności 
intelektualnej o podobnym charakterze (zarejestrowane lub niezarejestrowane) istniejące lub 
wykonywane w dowolnym miejscu na świecie. 
“Szkoda” oznacza: 
(a) szkodę, w tym stratę i utracone zyski lub 

(b) utratę danych lub innego sprzętu lub mienia, lub 

(c) jakiekolwiek pośrednie, specjalne lub wynikowe straty lub szkody lub 

(d) ponoszenia odpowiedzialności za straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione przez 
osoby trzecie (w tym w każdym przypadku szkody przypadkowe i retorsyjne) lub 

(e) wszelką utratę faktycznego lub przewidywanego zysku, odsetek, przychodów, 
przewidywanych oszczędności lub działalności lub utratę wartości firmy. 

“Sprzęt Niestandardowy” oznacza jakikolwiek standardowy sprzęt, do którego wprowadzono 
modyfikacje zgodnie z indywidualnymi wymogami Nabywcy lub jakikolwiek sprzęt 
zaprojektowany lub wyprodukowany na indywidualne zamówienie Nabywcy. 
“Potwierdzenie Zamówienia” zostało zdefiniowane w Postanowieniu 3(d). 
“Zamówienie” zostało zdefiniowane w Postanowieniu 3(c). 
“Sprzedawca” oznacza Watson-Marlow spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000440840. 
“Usługi” oznacza usługi, jakie mają być świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy 
zgodnie z Potwierdzeniem Zamówienia. 
“Specyfikacja Towarów” oznacza specyfikację Towarów uzgodnioną na piśmie przez 
Sprzedawcę i Nabywcę. 



“Specyfikacja Usług” oznacza specyfikację Usług uzgodnioną na piśmie przez Sprzedawcę i 
Nabywcę. 

1. Interpretacja Umowy, wybór prawa, właściwość sądów 

(a) Strony wyłączają zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach 
międzynarodowej sprzedaży towarów. Międzynarodowe Reguły Handlu (Incoterms) 
Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) mają zastosowanie wyłącznie, jeżeli odniesienie do nich 
zostało zamieszczone w Ofercie lub późniejszych pisemnych ustaleniach stron. 

(b) Do wszelkich sporów wynikających z lub w związanych z jakąkolwiek Umową lub niniejszymi 
Warunkami lub wynikających z lub w związanych z wykonaniem lub ważnością stosunku 
prawnego wynikającego z jakiejkolwiek Umowy lub niniejszych Warunków stosuje się wyłącznie 
prawo polskie. 

(c) Wszelkie spory wynikające z lub związane z jakąkolwiek Umową lub niniejszymi Warunkami 
lub wynikające z lub związane z wykonaniem lub ważnością stosunku prawnego wynikającego z 
jakiejkolwiek Umowy lub niniejszych Warunków podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów 
powszechnych z siedzibą w Warszawie. 

(d) Pełna lub częściowa nieważność lub niewykonalność któregokolwiek postanowienia Umowy 
lub niniejszych Warunków w żaden sposób nie wpływa na ważność lub wykonalność pozostałych 
postanowień Umowy lub Warunków. Wszelkie takie postanowienia uważa się za zmienione w 
minimalnym zakresie niezbędnym do tego, aby stały się one ważne lub wykonalne. Jeżeli taka 
zmiana nie jest możliwa, postanowienie takie zostanie uznane za niezastrzeżone, zaś pozostałe 
postanowienia zostaną odpowiednio zmienione. 

(e) Nagłówki umieszczone w Warunkach mają charakter wyłącznie porządkujący i nie należy ich 
uwzględniać przy interpretacji Warunków. 

(f) Słowa użyte w liczbie pojedynczej oznaczają również liczbę mnogą i odwrotnie. 

(g) Odniesienia do Postanowień oznaczają Postanowienia niniejszych warunków, chyba że z 
kontekstu wynika inaczej. 

1. Zawarcie Umowy i zastosowanie Warunków 

(a) Niniejsze Warunki stosuje się do wszelkich Umów zawieranych przez Sprzedawcę z 
przedsiębiorcami. Ogólne warunki umów, jakie mogą być stosowane przez Nabywców zostają 
wyłączone w odniesieniu do Umów zawieranych ze Sprzedawcą. 

(b) Żadna modyfikacja niniejszych Warunków nie będzie skuteczna, o ile nie została wyraźnie 
uzgodniona na piśmie i podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Sprzedawcy; żadna 
modyfikacja Umowy nie będzie skuteczna, o ile nie została wyraźnie uzgodniona na piśmie i 
podpisana przez Sprzedawcę i Nabywcę (lub ich upoważnionych przedstawicieli). 

(c) Potencjalny Nabywca jest zobowiązany do przekazania Sprzedawcy wszystkich informacji 
niezbędnych do złożenia prawidłowej oferty przez Sprzedawcę ("Oferta"). W szczególności 
Nabywca jest zobowiązany do przekazania wszelkich informacji wskazanych przez Sprzedawcę 
przed sformułowaniem Oferty. Nabywca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie 
niewłaściwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd informacje przekazane Sprzedawcy; w 
szczególności Nabywca musi zapewnić aby opis zamawianych Towarów lub Usług zawarty w 
jego Zamówieniu oraz wszelkie mające zastosowanie specyfikacje były kompletne i dokładne. 
Wszelkie takie informacje zostaną zawarte w standardowym formularzu zamówienia Sprzedawcy 
("Zamówienie"). 

(d) O ile w Ofercie nie przewidziano inaczej, Oferta obowiązuje przez okres wskazany w Ofercie. 
Oferta może zostać przyjęta wyłącznie bez zastrzeżeń. Umowa zostaje zawarta z chwilą 
otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Nabywcy o przyjęciu Oferty. Oświadczenie o 
przyjęciu Oferty może zostać złożone pocztą elektroniczną, faksem lub w formie pisemnej. 



Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą zostaje zawarta w czasie i miejscu, w którym 
Sprzedawca otrzymał oświadczenie Nabywcy o przyjęciu Oferty bez zastrzeżeń. 

(e) Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą i Nabywca 
oświadcza, że nie opierał się na żadnym stwierdzeniu, obietnicy lub oświadczeniu złożonym lub 
udzielonym przez Sprzedawcę lub w jego imieniu, które nie zostało zawarte w Umowie. 

1. Cenniki i Zamówienia 

(a) Wszelkie cenniki Sprzedawcy udostępnione przed otrzymaniem Zamówienia nie stanowią 
Oferty, lecz wyłącznie materiały reklamowe i zostają one udostępnione z zastrzeżeniem, że do 
zawarcia Umowy nie 

 

dojdzie do skutku do czasu złożenia przez Sprzedawcę Oferty na podstawie Zamówienia i 
przyjęcia tej Oferty bez zastrzeżeń przez Nabywcę. 

(b) Ceny wskazane w cennikach i Ofertach Sprzedawcy są cenami netto i zawierają wszelkie 
rabaty, jakie zostały uzgodnione pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą. 

(c) Wszystkie Zamówienia złożone przez Nabywcę będą składane drogą elektroniczną, faksem 
lub na piśmie. 

SPRZEDAŻ TOWARÓW 

1. Towary 

(a) Towary są opisane w Specyfikacji Towarów załączanych do Oferty. Towary będą w istotnych 
aspektach zgodne ze Specyfikacją Towarów. Wszelkie wymiary lub masy wskazane w 
Specyfikacji Towarów stanowią jedynie wartość szacunkową; jeżeli Specyfikacja Towarów 
wskazuje ilość, jest ona również wartością szacunkową. W związku z powyższym, rękojmia 
odnośnie do wymiarów, wagi lub ilości Towarów jest wyłączona. 

(b) Wszystkie dane dotyczące wydajności, opisy (inne niż opisy określone w Specyfikacji 
towarów, z zastrzeżeniem Postanowienia 5 (a)), rysunki i próbki Towarów mają jedynie charakter 
orientacyjny i mają służyć jedynie jako wskazówki. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za 
ich dokładność i nie stanowią one części Umowy. Przekazane próbki nie stanowią części Umowy 
i nie mogą wpływać na jej intepretację. W związku z powyższym, rękojmia odnośnie do 
wydajności, opisów, rysunków, próbek itp. jest wyłączona. 

(c) Sprzedawca może zmienić Specyfikację Towarów: 

(i) w celu wprowadzenia zmian w Towarach, jeżeli zmiany takie stanowią ulepszenie Towarów i 
może rozsądnie założyć, że zostaną uznane za ulepszenie także przez Nabywcę lub 

(ii) jeżeli jest to wymagane przez mające zastosowanie przepisy lub inne obowiązujące wymogi. 

(d) Sprzedawca może podwyższyć cenę Towaru poprzez pisemne powiadomienie Nabywcy w 
dowolnym momencie przed dostawą, w celu odzwierciedlenia jakiegokolwiek wzrostu kosztów 
Towarów po stronie Sprzedawcy, który wynika z: 

(i) jakichkolwiek czynników pozostających poza kontrolą Sprzedawcy (w tym wahania kursów 
walutowych, podwyżki podatków i ceł oraz wzrost kosztów nabycia lub wytworzenia Towarów) 
lub 

(ii) wniosku Nabywcy o zmianę terminu(ów) dostawy, ilości lub rodzaju zamówionych Towarów 
lub Specyfikacji Towarów lub 

(iii) jakiegokolwiek opóźnienia spowodowanego instrukcjami Nabywcy odnośnie do Towarów lub 
nieudzieleniem przez Nabywcę adekwatnych lub rzetelnych informacji lub instrukcji odnośnie do 
Towarów. 



(e) Wszelkie rysunki, projekty i cenniki odnoszące się do Towarów, które nie zostaną następnie 
zamówione przez Nabywcę, pozostają własnością Sprzedawcy i winny być traktowane przez 
Nabywcę jako informacje poufne, zaś Nabywca nie może ich w żaden sposób wykorzystywać. 
Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności odnośnie do takich rysunków, projektów lub 
cenników. 

1. Wysyłka i dostawa 

(a) Na potrzeby niniejszego Postanowienia 6, “Towar” oznacza całość Towaru, jeżeli dostawa 
odbywa się jednorazowo lub każdą z transz Towaru, jeżeli gdy dostawa następuje w transzach. 

(b) O ile Sprzedawca nie wyraził innej zgody na piśmie, dostawa Towaru odbywa się w miejscu 
wskazanym przez Sprzedawcę w Ofercie ("Miejsce Dostawy"). 

(c) Podana data dostawy jest datą szacunkową, a strony potwierdzają, że czas dostawy nie jest 
istotnym warunkiem umownym. Sprzedawca dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby 
dotrzymać ustalonego terminu dostawy. Jeżeli nie określono terminu dostawy, dostawa powinna 
nastąpić w rozsądnym terminie. 

(d) W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA POLSKIEGO 
ZAKRESIE, STRONY WYŁĄCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA 
JAKIEKOLWIEK SZKODY (ZGODNIE Z WW. DEFINICJĄ) SPOWODOWANE BEZPOŚREDNIO 
LUB POŚREDNIO PRZEZ JAKIEKOLWIEK OPÓŹNIENIE W DOSTARCZENIU TOWARÓW, W 
TYM TAKŻE W PRZYPADKU NIEDBALSTWA LUB RAŻACEGO NIEDBALSTWA 
SPRZEDAWCY. 

(e) ŻADNE OPÓŹNIENIE ANI ZWŁOKA W DOSTAWIE TOWARÓW NIE UPOWAŻNIA 
NABYWCY DO ROZWIĄNIA ANI ODSTĄPIENIA OD UMOWY, CHYBA ŻE TAKIE OPÓŹNIENIE 
LUB ZWŁOKA PRZEKRACZA 180 DNI. 

(f) Zobowiązanie Sprzedawcy do dostawy w uzgodnionym terminie jest wyraźnie uzależnione od 
terminowego wykonania przez Nabywcę (i) wszystkich zobowiązań płatniczych Nabywcy oraz (ii) 
wszelkich innych zobowiązań określonych w Umowie w zakresie, w jakim niewłaściwe 
wykonanie tych zobowiązań utrudnia lub uniemożliwia dokonanie dostawy przez Sprzedawcę w 
umówionym terminie. 

(g) Dostawę Towarów uważa się za dokonaną z chwilą dostarczenia Towaru do Miejsca 
Dostawy. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Nabywcę z chwilą 
dostarczenia Towaru do Miejsca Dostawy. Rozładunek Towaru odbywa się na ryzyko Nabywcy. 

(h) Z wyjątkiem przypadków, gdy Umowa wyraźnie stanowi inaczej, Sprzedawca może wybrać 
sposób dostawy i obciążyć Nabywcę kosztami dostawy, w tym przewozu. Cena za standardowy 
sposób przewozu jest określona w Ofercie. Jeżeli Towar ma zostać dostarczony na żądanie 
Nabywcy środkami specjalnymi lub ekspresowymi, Sprzedawca obciąży Nabywcę pełnymi 
kosztami takiej dostawy, w tym przewozu. W przypadku, gdy wymagane jest specjalne 
opakowanie (na życzenie Nabywcy lub ze względu na fakt, że Sprzedawca uważa, że konieczne 
jest opakowanie specjalne), Sprzedawca obciąży Nabywcę pełnym kosztem takiego 
opakowania. 

(i) Przy zawieraniu umowy przewozu lub ubezpieczenia Towaru w ramach dostawy, Sprzedawca 
działa wyłącznie jako przedstawiciel Nabywcy i w jego imieniu. 

(j) Nabywca ma obowiązek: 

(i) zbadać Towar niezwłocznie po dostarczeniu pod względem jakości oraz ilości, a w przypadku 
jakiegokolwiek niedoboru lub uszkodzenia wezwać przewoźnika do sporządzenia protokołu 
szkody, zaś w przypadku odmowy przewoźnika sporządzenia protokołu szkody, opisania tej 
odmowy w sporządzonym przez siebie protokole szkody; Nabywca jest zobowiązany do 
niezwłocznego doręczenia kopii protokołu szkody Sprzedawcy oraz 



(ii) powiadomić Sprzedawcę i każdego z przewoźników na piśmie o niedoborze lub uszkodzeniu 
w terminie czterech (4) Dni Roboczych od daty dostawy, a w przypadku niedostarczenia Towaru, 
w terminie dziesięciu (10) Dni Roboczych od dnia, w którym Towar powinien zostać dostarczony 
w normalnym toku dostawy, oraz 

(iii) w przypadku niedoboru lub uszkodzenia, niezwłocznie umożliwić Sprzedawcy zbadanie 
Towarów, 

a w przeciwnym wypadku, domniemuje się, że Towar został zaakceptowany przez Nabywcę i 
Nabywca traci w takim wypadku uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie z art. 563 §1 polskiego 
Kodeksu cywilnego. 

(k) WSZELKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA NIEWŁAŚCIWĄ DOSTAWĘ 
TOWARU OGRANICZA SIĘ DO OBOWIĄZKU DOSTARCZENIA TOWARU W ROZSĄDNYM 
TERMINIE ALBO DORĘCZENIA FAKTURY KORYGUJĄCEJ WYSTAWIONEJ 
PROPORCJONALNIE DO ILOŚCI PRAWIDŁOWO DOSTARCZONEGO TOWARU. 

(l) Sprzedawca może dostarczyć Towary w transzach, a każda transza będzie uważana wtedy za 
dostawę stanowiącą odrębną Umowę. Nie ograniczając innych postanowień niniejszych 
Warunków, żadna niewłaściwa dostawa odnośnie do jakiejkolwiek Umowy lub transzy Towaru 
nie upoważnia Nabywcy do rozwiązania lub odstąpienia od innej Umowy lub transzy Towaru. 

(m) Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Nabywca nie przyjmie dostawy któregokolwiek z Towarów w 
ciągu dwóch (2) Dni Roboczych od otrzymania od Sprzedawcy zawiadomienia, że Towar jest 
gotowy lub jeżeli Sprzedawca nie może dostarczyć Towaru na czas, ponieważ Nabywca nie 
dostarczył odpowiednich instrukcji, dokumentów, licencji lub innych dokumentów lub informacji 
dla Towarów, gdy są one oferowane przez Sprzedawcę do dostarczenia, z wyjątkiem 
przypadków, gdy takie niepowodzenie jest spowodowane przez Zdarzenie Siły Wyższej: 

(i) dostawa Towarów zostanie uznana za dokonaną o godzinie 9.00 drugiego (2) Dnia 
Roboczego po dniu, w którym Sprzedawca powiadomił Nabywcę o gotowości dostawy Towaru; 

(ii) ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Nabywcę z chwilą, z jaką 
dostawa została uznana za dokonaną, a 

(iii) Sprzedawca może przechowywać Towary do momentu faktycznej dostawy, przy czym 
Nabywca będzie odpowiedzialny za wszystkie związane z tym koszty i wydatki (w tym, bez 
ograniczeń, opłaty za przechowywanie i ubezpieczenie). Nabywca ponosi odpowiedzialność za 
wszelkie Szkody 

 

poniesione przez Sprzedawcę w związku z nieprzyjęciem przez nabywcę dostawy Towaru. 

(n) Jeżeli w terminie dziesięciu (10) Dni Roboczych od dnia, w którym Sprzedawca powiadomił 
Nabywcę, że Towar jest gotowy, Nabywca nie przyjmie dostawy Towaru, Sprzedawca może 
rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, z zachowaniem wszelkich roszczeń wynikających z 
Umowy lub innych roszczeń o odszkodowanie, a także może zbyć lub w inny sposób 
rozporządzić częścią lub całością Towaru. 

1. Zastrzeżenie własności 

Własność dostarczonych Towarów nie przechodzi na Nabywcę do chwili otrzymania przez 
Sprzedawcę zapłaty w całości (w tym zapłaty odsetek za opóźnienie) za: 

(i) Towary oraz 

(ii) wszelkie inne towary lub usługi, które Sprzedający dostarczył Nabywcy, a w odniesieniu, do 
których płatność jest wymagalna. 

1. Rękojmia 



(a) Z zastrzeżeniem Postanowienia 8 (b), Sprzedawca oświadcza, że w czasie dostawy oraz 
przez okres dwunastu (12) miesięcy, Towary będą: (i) zgodne ze Specyfikacją Towarów, z 
zastrzeżeniem Postanowień 5 (a) i 5 (b) powyżej oraz 

(ii) wolne od istotnych wad materiałowych lub wykonawczych. 

(b) Z zastrzeżeniem pozostałej części niniejszego Postanowienia 8, Sprzedawca oświadcza, że 
jeśli Nabywcy zwróci Towar w czasie obowiązywania rękojmi zgodnie z Postanowieniem 8a, to 
jeżeli po zbadaniu Towaru przez Sprzedawcę okaże się on faktycznie wadliwy pod względem 
materiałowym lub wykonawczym lub co do zgodności ze Specyfikacją Towarów, Sprzedawca 
powiadomi Nabywcę, że Towar ten jest wadliwy pod względem materiałowym lub wykonawczym 
lub pod względem zgodności z odpowiednią Specyfikacją Towarów. 

(c) Rękojmia jest wyłączona odnośnie do materiałów zużywajacych się, o oczekiwanej 
ograniczonej trwałości, w szczególności materiałów wskazanych w DTR (dokumentacji 
techniczno-ruchowej) dla poszczególnych Towarów. 

(d) Odpowiedzialność tytułu rękojmi powstaje, z wyjątkiem przypadków, gdy wada Towaru: 

(i) została spowodowana w całości lub w części przez uszkodzenie Towarów w trakcie przewozu; 

(ii) została spowodowana, po przejściu ryzyka przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru na 
Nabywcę przez: 

(aa) niedbalstwo lub lekkomyślność Nabywcy lub jego pracowników, agentów, konsultantów lub 
podwykonawców; 

(bb) wypadek; 

(cc) nieprzestrzeganie przez Nabywcę instrukcji Sprzedawcy związanych z przechowywaniem, 
użytkowaniem, instalacją, uruchomieniem lub konserwacją Towaru; 

(dd) niewywiązanie się Nabywcę z dobrej praktyki handlowej; 

(ee) modyfikacje lub naprawy Towaru przez Nabywcę bez pisemnej zgody Sprzedawcy; 

(ff) normalne zużycie, niedbalstwo lub jakichkolwiek nietypowe warunki, takich jak w 
szczególności korozja lub nadmierne zabrudzenie w systemie lub awaria zasilania 
elektrycznego. 

(e) Z wyjątkiem przypadków określonych w Postanowieniu 8, Sprzedawca nie ponosi wobec 
Nabywcy żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek wad Towaru. 

(f) Roszczenia gwarancyjne Nabywcy są ograniczone do naprawy lub wymiany Towaru. Prawo 
Nabywcy do odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny jest zatem wyłączone. 

(g) Postanowienia niniejszych Warunków mają zastosowanie do wszelkich naprawionych lub 
wymienionych Towarów dostarczonych przez Sprzedawcę zgodnie z Postanowieniem 8 (f). 
Okres rękojmi na naprawione Towary zostanie przedłużony o czas naprawy, a okres rękojmi na 
wymienione Towary biegnie się od początku. 

(h) Sprzedający udziela odrębnej gwarancji na Towar na okres i na warunkach ustalonych w 
gwarancji dostępnej na stronie WWW Sprzedawcy. 

1. Zwroty 

(a) Jeżeli Nabywca zwróci Towar (lub jego część), Sprzedawca nie będzie zobowiązany do 
zwrotu Nabywcy żadnych zapłaconych przez Nabywcę kwot, chyba że zwrot nastąpił za 
wcześniejszą pisemną zgodą Sprzedawcy. W przypadku udzielenia takiej zgody, Nabywca 
zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy opłatę manipulacyjną w wysokości minimum 30% wartości 
faktury brutto. 



(b) W przypadku uzgodnionego zwrotu, Towar musi być odpowiednio zapakowany, aby chronić 
go przed uszkodzeniem podczas transportu i zostać odebrany przez Sprzedawcę, w ciągu 
dwudziestu dwóch (22) Dni Roboczych od dnia dostawy do Nabywcy, w stanie umożliwiającym 
Sprzedawcy dalszą sprzedaż, w szczególności bez żadnych uszkodzeń, w oryginalnym 
opakowaniu i wraz z wszelkimi dotyczącymi Towaru dokumentami, takimi jak przekazane 
Nabywcy instrukcje, oświadczenia itd. Termin "Towar" w ramach niniejszego Postanowienia 9 (b) 
ma znaczenie określone w Postanowieniu 6 (a). 

1. Instrukcje oraz bezpieczeństwo i higiena pracy 

(a) Nabywca jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania zapisów instrukcji Sprzedawcy 
dotyczących użytkowania i stosowania Towaru wraz z ich wszelkimi zmianami i zapewnia, że 
każda osoba inna niż Nabywca, która nabędzie lub będzie miała dostęp do Towaru, otrzyma i 
będzie przestrzegać takich instrukcji. 

(b) Nabywca ponosi wyłączną odpowiedzialność i zobowiązuje się do zabezpieczenia 
Sprzedawcy przed wszelkimi Szkodami poniesionymi przez Sprzedawcę lub osoby trzecie w 
związku z każdym użyciem Towarów: 

(i) inne niż ściśle zgodne z instrukcjami Sprzedawcy co do montażu, eksploatacji i konserwacji 
lub 

(ii) w celu, który nie został zatwierdzony na piśmie przez Sprzedawcę lub 

(iii) jako składnik lub surowiec dla produktu zaprojektowanego lub wytworzonego w sposób 
wadliwy lub 

(iv) w warunkach fizycznych innych niż określone w Specyfikacji Towaru. 

1. Okres świadczenia Usług 

(a) O ile w Ofercie nie określono inaczej, umowa o świadczenie Usług będzie zawarta na czas 
określony jednego (1) roku od daty otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o przyjęciu 
Oferty bez zastrzeżeń przez Nabywcę ("Okres świadczenia usług"). 

(b) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do podwyższenia wynagrodzenia za Usługi w dowolnym 
czasie w Okresie świadczenia Usług. Sprzedawca może wypowiedzieć na piśmie wysokość 
dotychczasowego wynagrodzenia za co najmniej 8-tygodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli takie 
podwyższenie wynagrodzenia nie zostanie zaakceptowane przez Nabywcę, ma on obowiązek 
powiadomić o tym Sprzedawcę nie później niż w terminie dwóch (2) tygodni od dnia otrzymania 
wypowiedzenia, zaś Sprzedawca będzie wówczas uprawniony, bez ograniczenia innych swoich 
praw lub środków, do rozwiązania Umowy na piśmie z zachowaniem cztero- (4) tygodniowego 
wypowiedzenia. 

1. Świadczenie usług 

(a) Sprzedawca zobowiązuje się świadczyć Usługi pod wszelkimi istotnymi względami zgodnie 
ze Specyfikacją Usług oraz dostarczać w razie potrzeby części zapasowe lub zamienne 
materiały eksploatacyjne do zakładu Nabywcy lub instalacji, w miejscach szczegółowo 
określonych w Ofercie Sprzedawcy. 

(b) Jeżeli Sprzedawca wyrazi zgodę na dostarczenie części zapasowych lub zamiennych lub 
materiałów eksploatacyjnych, dostawa taka będzie podlegała niniejszym Warunkom. 

(c) Podana data wykonania jest datą szacunkową, a strony potwierdzają, że czas realizacji 
Usługi nie jest istotnym warunkiem umownym. Sprzedawca dołoży wszelkich uzasadnionych 
starań, aby dotrzymać ustalonego terminu wykonania. Jeżeli nie określono terminu wykonania, 
wykonanie Usług powinno nastąpić w rozsądnym terminie. 



(d) W NAJSZERSZYM DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA POLSKIEGO ZAKRESIE, 
STRONY WYŁĄCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY 
(ZGODNIE Z WW. DEFINICJĄ) SPOWODOWANE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ 
JAKIEKOLWIEK OPÓŹNIENIE W WYKONANIU USŁUGI, TAKŻE W PRZYPADKU 
NIEDBALSTWA LUB RAŻĄCEGO NIEDBALSTWA SPRZEDAWCY. 

 

(e) Z ZASTRZEŻENIEM POSTANOWIENIA 13 (G), ŻADNE OPÓŹNIENIE ANI ZWŁOKA W 
WYKONANIU USŁUGI NIE UPOWAŻNIA NABYWCY DO ROZWIĄNIA ANI ODSTĄPIENIA OD 
UMOWY, CHYBA ŻE TAKIE OPÓŹNIENIE LUB ZWŁOKA PRZEKRACZA 180 DNI. 

(f) Z ZASTRZEŻENIEM POSTANOWIENIA 13 (G), WSZELKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
SPRZEDAWCY ZA NIEWŁAŚCIWĄ WYKONANIE USŁUG OGRANICZA SIĘ DO OBOWIĄZKU 
WYKONANIA USŁUG W ROZSĄDNYM TERMINIE ALBO DORĘCZENIA FAKTURY 
KORYGUJĄCEJ WYSTAWIONEJ PROPORCJONALNIE DO ILOŚCI PRAWIDŁOWO 
WYKONANYCH USŁUG. 

(g) Jeżeli wykonanie Usługi przez Sprzedawcę zostanie uniemożliwione lub opóźnione przez 
Nabywcę lub przez brak realizacji przez Nabywcę któregokolwiek z jego zobowiązań 
wynikających z Umowy ("Naruszenie Nabywcy"), na podstawie doręczonego Nabywcy 
zawiadomienia o Naruszeniu Nabywcy: 

(i) Sprzedawca, bez ograniczenia jego innych praw lub środków, ma prawo do wstrzymania 
świadczenia Usług do czasu usunięcia przez Nabywcę Naruszenia Nabywcy oraz może żądać 
aby Nabywca zwolnił go z wykonania jego zobowiązań w zakresie, w jakim Nabywca 
uniemożliwił lub opóźnił świadczenie Usług przez Sprzedawcę; 

(ii) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne Szkody poniesione przez Nabywcę, 
wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niewykonania lub opóźnienia w wykonaniu Usług przez 
Sprzedawcę i 

(iii) Nabywca naprawi na żądanie Sprzedawcy wszystkie Szkody poniesione przez Sprzedawcę 
wynikające bezpośrednio lub pośrednio z Naruszenia Nabywcy. 

(f) Sprzedawca zastrzega sobie prawo, wedle uznania Sprzedawcy, do zatrudniania 
podwykonawców do wykonywania wszystkich lub dowolnej części Usług (w tym między innymi 
do zlecania, instalowania, konserwacji lub naprawy jakichkolwiek części lub wyposażenia) w 
imieniu Sprzedawcy. 

(g) Sprzedawca gwarantuje, że świadcząc Usługi, będzie postępować z należytą starannością i 
będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji. Jednakże, 
odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona w odniesieniu do jakichkolwiek Szkód 
spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z jakiegokolwiek uszkodzenia lub zmniejszenia 
wydajności zakładu lub instalacji Nabywcy spowodowanych przez zakład lub instalację lub 
dowolną ich część: 

(i) używaną lub obsługiwaną w inny sposób niż zgodnie z wszelkimi obowiązującymi instrukcjami 
dotyczącymi instalacji, konserwacji lub obsługi lub 

(ii) używaną lub obsługiwaną w inny sposób niż zgodnie z instrukcjami lub zaleceniami 
Sprzedawcy, lub 

(iii) dostosowaną, zmodyfikowaną lub zmienioną w jakikolwiek sposób przez Nabywcę lub osobę 
trzecią po dniu zainstalowania lub oddania do użytku zakładu lub instalacji lub daty bezpośrednio 
poprzedzającej wizytę pracownika lub podwykonawcę Sprzedawcy. 

(h) W celu wywiązania się ze swoich zobowiązań w zakresie świadczenia Usług zgodnie ze 
specyfikacją określoną w Ofercie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo żądania zastąpienia na 
koszt Nabywcy zakładu lub instalacji Nabywcy lub jakiejkolwiek ich części, które, według 
rozsądnego uznania Sprzedawcy, są nieużyteczne lub nieefektywne. 



(i) Alternatywnie, Sprzedawca może obciążyć Nabywcę za naprawę dowolnej części zakładu lub 
instalacji Nabywcy, która w uzasadnionej opinii Sprzedawcy nie może zostać naprawiona w 
sposób odpowiedni lub ekonomiczny na miejscu. Sprzedawca dostarczy Nabywcy oszacowanie 
kosztów modernizacji każdego z elementów i jeśli Nabywca nie wyrazi zgody na modernizuję, 
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu Usług według swojego uznania. W takim 
wypadku, Sprzedawca będzie mógł w szczególności wypowiedzieć wysokość wynagrodzenia 
zgodnie z Postanowieniem 11 (b). 

1. Dostęp do zakładu Nabywcy 

(a) Nabywca ma obowiązek współpracy ze Sprzedawcą we wszystkich sprawach związanych z 
Usługami i przekaże Sprzedawcy wszystkie takie informacje, jakich Sprzedawca może rozsądnie 
wymagać w celu świadczenia Usług. Nabywca zapewnia, że takie informacje będą dokładne we 
wszystkich istotnych aspektach. 

(b) Nabywca uzyska przed datą rozpoczęcia świadczenia Usług i będzie utrzymywać wszelkie 
niezbędne licencje, zezwolenia i zgody, jakie mogą być wymagane dla prawidłowego 
świadczenia Usług. 

(c) Nabywca ma obowiązek zezwolić Sprzedawcy, jego pracownikom, przedstawicielom, 
konsultantom i podwykonawcom na pełny i bezpłatny dostęp do zakładu Nabywcy oraz do 
instalacji i sprzętu Nabywcy, który jest przedmiotem Umowy, z tym zastrzeżeniem, ze 
Sprzedawca, jego pracownicy, przedstawiciele, konsultanci i podwykonawcy będą spełnić 
spełniających uzasadnione wymagania Nabywcy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony obiektów. 
Jeżeli w czasie jakiejkolwiek ustalonej wizyty pracownicy, przedstawiciele, konsultanci i 
podwykonawcy Sprzedawcy nie będą mogli uzyskać dostępu do zakładu lub instalacji lub 
urządzeń Nabywcy w celu świadczenia Usług, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia 
Nabywcy za czas spędzony w zakładzie Nabywcy oraz za koszt przeprowadzenia następnej 
wizyty. 

(d) Jeżeli jest to zasadnie wymagane przez Sprzedawcę, Nabywca ma obowiązek udostępnić 
Sprzedawcy bezpieczne miejsce przechowywania w zakładzie (zakładach) Nabywcy sprzętu 
Sprzedawcy oraz przechować wszystkie materiały, sprzęt, dokumenty i inne mienie Sprzedawcy 
("Sprzęt serwisowy Sprzedawcy") w odpowiednio zabezpieczonym miejscu na ryzyko Nabywcy. 
Nabywca nie może korzystać z Urządzeń serwisowych Sprzedawcy w sposób inny niż zgodnie z 
pisemnymi instrukcjami Sprzedawcy. 

(e) Przed każdą wizytą pracowników, przedstawicieli, konsultantów lub podwykonawców 
Sprzedawcy, Nabywca ma obowiązek: 

(i) odciąć wszystkie media doprowadzone do instalacji; 

(ii) dostarczyć i wznieść odpowiednie rusztowania (jeśli jest to wymagane), aby umożliwić 
pracującym dostęp do instalacji i urządzeń Nabywcy i 

(iii) dostarczyć niezbędny sprzęt do transportu pionowego oraz zapewnić odpowiednich 
operatorów tego sprzętu. 

(f) Po każdej wizycie pracowników, przedstawicieli, konsultantów lub podwykonawców 
Sprzedawcy, Nabywca będzie odpowiedzialny za przywrócenie wszelkich elementów instalacji i 
dostępu mediów i demontaż wszelkich wzniesionych rusztowań. 

(g) Nabywca zapewni pracownikom, przedstawicielom, konsultantom i podwykonawcom 
Sprzedawcy wszelką specjalistyczną odzież lub sprzęt ochronny, jaki może być niezbędny, aby 
spełnić wymagania BHP i ochrony środowiska (z wyjątkiem kasków, okularów ochronnych, 
kombinezonu i butów ochronnych, które będą dostarczane przez Sprzedawcę). 

(h) Nabywca ma obowiązek ubezpieczenia pracowników, przedstawicieli, konsultantów i 
podwykonawców Sprzedawcy od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż trzy 
miliony funtów (3.000.000 GBP) za zdarzenie, podczas gdy tacy pracownicy lub podwykonawcy 
itp. znajdują się w zakładzie Nabywcy. 



(i) Wezwania alarmowe są przeznaczone dla sytuacji rzeczywistej poważnej awarii zakładu lub 
instalacji Nabywcy będących przedmiotem Umowy i będą powodować obciążenie Nabywcy 
przez Sprzedawcę wynagrodzeniem według odpowiedniej stawki dziennej określonej w Ofercie. 
Wynagrodzenie za każde wezwanie alarmowe będzie obliczane jako jeden (1) dodatkowy dzień 
świadczenia Usług powyżej liczby dni określonej w Ofercie na świadczenie Usług. 

(j) Nabywca przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Sprzedawca w żadnym momencie nie jest 
właścicielem ani posiadaczem, nie kontroluje (lub nie jest uważany za kontrolującego) żadnej 
części zakładu (zakładów) Nabywcy oraz nie obciążają go żadne obowiązki ani zobowiązania z 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ani ochrony środowiska lub innych przepisów w 
odniesieniu do jakiejkolwiek części zakładu (zakładów) Nabywcy. 

1. Płatności 

(a) O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, w odniesieniu do Towarów, z zastrzeżeniem 
Postanowienia 14 (c), Sprzedawca wystawi na rzecz Nabywcy fakturę na zaliczkę w kwocie 30 
% wynagrodzenia w dowolnym momencie po otrzymaniu oświadczenia o przyjęciu Oferty 
Sprzedawcy; w przypadku nieterminowego uregulowania faktury, Sprzedawca może zawiesić 
wszelkie swoje działania, a wszystkie terminy zostaną odpowiednio przedłużone. O ile nie 
postanowiono inaczej w Umowie, w odniesieniu do Towarów, z zastrzeżeniem Postanowienia 14 
(c), Sprzedawca wystawi na rzecz Nabywcy fakturę na pełną cenę zakupu Towarów w dowolnym 
czasie po zakończeniu dostawy Towarów. 

(b) O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, w odniesieniu do Usług, Sprzedawca będzie 
wystawiać na rzecz Nabywcy co miesiąc faktury za świadczone w danym miesiącu Usługi. 

(c) Sprzedawca może, wedle własnego uznania, wyrazić zgodę na piśmie na zapłacenie za 
Towar w ratach lub wyrazić zgodę na piśmie na wydłużenie terminu płatności. W przypadku, gdy 
Sprzedawca zgadza się na płatność w ratach lub na wydłużenie terminu płatności za Towary, 
Sprzedawca wystawi faktury miesięczne zgodnie z uzgodnionym planem płatności ratalnych. 
Sprzedawca może, według własnego uznania, cofnąć ze skutkiem natychmiastowym zgodę na 
płatność w ratach lub na wydłużenie terminu płatności. 

(d) Nabywca zapłaci każdą fakturę wystawioną przez Sprzedawcę: 

(i) w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury lub w innym terminie ustalonym w Umowie, 

(ii) w złotych polskich (PLN) (lub innej walucie, na jaką Sprzedawca może od czasu do czasu 
wyrazić na piśmie) na rachunek bankowy wskazany na piśmie przez Sprzedawcę. 

(e) Strony potwierdzają, że termin płatności stanowi istotny warunek umowny. 

(f) W przypadku, gdy sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT), 
Nabywca, po otrzymaniu prawidłowej faktury VAT od Sprzedawcy, zapłaci Sprzedawcy kwotę 
podatku VAT należną od sprzedaży Usługi lub Towaru łącznie z ceną netto za świadczenie 
Usług lub dostawę Towarów. 

(g) Nabywca dokona wszystkich płatności należnych zgodnie z Umową w całości, bez żadnych 
odliczeń czy to w drodze potrącenia, czy też roszczenia wzajemnego, rabatu, obniżki lub w 
innego odliczenia, chyba że takie odliczenie będzie wymagane przez prawo. 

(h) Dniem płatności jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

(i) Bez względu na inne postanowienia, wszelkie płatności należne Sprzedawcy na podstawie 
Umowy stają się wymagalne niezwłocznie po jej rozwiązaniu. 

(j) Jeżeli Nabywca nie zapłaci Sprzedawcy jakiejkolwiek kwoty należnej zgodnie z Umową w 
terminie jej wymagalności: 

(i) Nabywca będzie zobowiązany do zapłacenia Sprzedawcy odsetek ustawowych za opóźnienia 
w transakcjach handlowych oraz 



(ii) Sprzedawca może, według własnego uznania i bez ponoszenia odpowiedzialności wobec 
Nabywcy, zawiesić wykonywanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy oraz z niektórych 
innych lub wszystkich innych Umów pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą lub rozwiązać Umowę 
oraz niektóre inne lub wszystkie inne Umowy zawarte pomiędzy Sprzedawcą i Nabywcą ze 
skutkiem natychmiastowym. 

(k) Jeżeli Nabywca płaci Sprzedającemu jakąś kwotę bez wskazania długu, jaki zaspakaja, 
Sprzedawca może zaliczyć tę płatność na dług lub długi według własnego uznania. Sprzedawca 
może zaliczyć całą kwotę na poczet jednego lub więcej długów, a nie na poczet wszystkich 
długów proporcjonalnie. 

1. Rozwiązanie Umowy 

(a) Nabywca nie może rozwiązać żadnej Umowy bez pisemnej zgody Sprzedawcy, chyba że co 
innego wynika z Umowy lub niniejszych Warunków. 

(b) Jeżeli Sprzedawca wyrazi zgodę na rozwiązanie całości lub części Umowy, Sprzedawca 
może, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych uprawnień względem Nabywcy, żądać od 
Nabywcy wynagrodzenia za rozwiązanie Umowy. Wynagrodzenie za rozwiązanie Umowy będzie 
odpowiednie do rodzaju rozwiązywanej Umowy. Umowy odnoszące się do Sprzętu 
Niestandardowego po wysłaniu potwierdzenia Zamówienia mogą być rozwiązywane za 
wynagrodzeniem w wysokości 100% ceny wynikającej z Umowy. 

(c) Jeżeli Sprzedawca wyrazi zgodę na rozwiązanie Umowy w zakresie dostawy Towarów lub 
Usług (lub obu), które zostały zamówione w celu spełnienia specjalnych wymagań Nabywcy, 
oprócz zapłaty wynagrodzenia za rozwiązanie zgodnie z Postanowieniem 15 (b), Nabywca 
ponosi odpowiedzialność także za wszystkie koszty poniesione przez Sprzedawcę do czasu 
rozwiązania Umowy. 

1. Własność intelektualna 

(a) Nabywca potwierdza, że: 

(i) Prawa Własności Intelektualnej do Towaru i wszelkie materiały przygotowane przez 
Sprzedawcę lub w jego imieniu, które odnoszą się do Towaru i jego tworzenia (w tym, między 
innymi, rysunki, projekty, próbki, modele i podobne przedmioty) ("Materiały dotyczące Towarów 
") stanowią własność Sprzedawcy lub odpowiednio zewnętrznych producentów Towarów; 

(ii) nic w niniejszych Warunkach ani w Umowie nie będzie interpretowane jako przyznające 
jakiekolwiek licencje lub przyznające jakiekolwiek prawa Nabywcy odnośnie do Praw Własności 
Intelektualnej do Towaru lub Materiałów dotyczących Towarów. Nabywca może odsprzedać 
Towary z zastrzeżeniem prawa Sprzedawcy do kontrolowania używania jego znaków 
towarowych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego; Nabywca będzie pomagał 
Sprzedawcy w zakresie niezbędnym do uniemożliwienia importerom równoległym osłabienia 
praw Sprzedawcy oraz 

(iii) wartość firmy w odniesieniu do jakichkolwiek znaków towarowych umieszczonych lub 
zastosowanych odnośnie do Towarów będzie stanowić wyłączną korzyść Sprzedawcy lub 
odpowiednio innego uprawnionego ze znaków towarowych. 

(b) Nabywcy nie wolno przepakowywać Towarów w celu ukrycia znaków towarowych ani 
pozwalać bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy na to, aby znaki towarowe Sprzedawcy 
lub inne słowa lub oznaczenia użyte odnośnie do Towaru zostały zatarte, zasłonięte lub 
pominięte lub dodane zostały dodatkowe oznaczenia lub słowa. 

(c) Nabywcy nie wolno używać (inaczej niż zgodnie z niniejszymi Warunkami lub z Umową) ani 
starać się zarejestrować żadnego znaku towarowego lub nazwy handlowej (w tym żadnej nazwy 
firmy), która jest identyczna, łudząco podobna lub obejmująca dowolny znak towarowy lub nazwę 
handlową, do których Sprzedawca posiada prawa w dowolnym miejscu na świecie. 



(d) Jeżeli w dowolnym czasie zostanie podniesiony zarzut, że Towary naruszają prawa 
jakiejkolwiek strony trzeciej lub jeżeli, w uzasadnionej opinii Sprzedawcy, prawdopodobne jest, 
że taki zarzut zostanie podniesiony, Sprzedawca może według własnego wyboru i na własny 
koszt: 

(i) modyfikować lub zastępować Towary w celu uniknięcia naruszenia lub 

(ii) uzyskać dla Nabywcy prawo do dalszego korzystania z Towarów lub 

(iii) odkupić Towar po cenie zapłaconej przez Nabywcę, pomniejszonej o amortyzację według 
stawki, którą Sprzedawca stosuje do własnego sprzętu. 

(e) Nabywca niezwłocznie powiadomi Sprzedawcę o: 

(i) wszelkim faktycznym, zagrażającym lub podejrzewanym naruszeniu któregokolwiek z Praw 
Własności Intelektualnej do Towarów lub Materiałów dotyczących Towarów (lub obu), o których 
Nabywca poweźmie wiadomość oraz 

(ii) wszelkich roszczeniach osób trzecich odnoszących się do sprzedaży lub reklamy Towarów 
lub użycia Materiałów dotyczących Towarów (lub obu) jako naruszających prawa jakiejkolwiek 
osoby, o których Nabywca poweźmie wiadomość. 

(f) Nabywca wyraża zgodę (na żądanie i na koszt Sprzedawcy) na dokonanie wszelkich 
czynności, które mogą być zasadnie wymagane, aby pomóc Sprzedawcy we wszczęciu lub 
uczestniczeniu w jakiegokolwiek postępowaniu w związku z jakimkolwiek naruszeniem lub 
roszczeniem, o których mowa w Postanowienie16 (e), a Nabywcy nie wolno składać żadnych 
oświadczeń dotyczących takich roszczeń ani w inny sposób narażać na szwank takich roszczeń, 
chyba że za uprzednią pisemną zgodą Sprzedawcy. 

(g) W przypadku jakiegokolwiek roszczenia, postępowania lub powództwa osoby trzeciej 
przeciwko Nabywcy zarzucającego naruszenie praw tej osoby przez którekolwiek z Praw 
Własności Intelektualnej do Towarów lub Materiałów dotyczących Towarów (lub obu), 
Sprzedawca przystąpi do postępowania po stronie Nabywcy i będzie czynnie uczestniczyć 
postępowaniu na swój koszt, pod warunkiem że: 

(i) Nabywca niezwłocznie powiadomi Sprzedawcę na piśmie o każdym takim roszczeniu, 
postępowaniu lub powództwie oraz 

(ii) umożliwi Sprzedawcy wyłączną kontrolę nad roszczeniem, postępowaniem lub powództwem, 

oraz z zastrzeżeniem, że Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności i nie będzie 
zobowiązany do obrony przed roszczeniem, w postępowaniu ani przed powództwem w zakresie, 
w jakim naruszenia te powstały w związku z modyfikacjami Towarów lub Materiałów dotyczących 
Towarów (lub obu) dokonanych przez kogokolwiek poza Sprzedawcą lub jego upoważnionym 
przedstawicielem, lub z użycia lub połączenia Towarów lub Materiałów dotyczących Towarów 
(lub obu) z produktami lub materiałami osób trzecich bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy 
lub gdy roszczenie, postępowanie lub powództwo powstanie w wyniku wprowadzenia przez 
Sprzedawcę żądanych przez Nabywcę zmian w Specyfikacji Towarów lub z związku 

 

naruszeniem praw w związku z rzeczami pochodzącymi od Nabywcy, przez niego 
zaprojektowanymi lub wybranymi. 

(h) Sprzedawca zwróci Nabywcy kwotę, jaką Nabywca będzie zobowiązany zapłacić na 
podstawie prawomocnego wyroku w związku z naruszeniem określonym w Postanowieniu 17 
(g). 

(i) Wszelkie Prawa Własności Intelektualnej do lub wynikające z lub w związku z Usługami 
pozostają własnością Sprzedawcy. 



(j) Wszelkie Prawa Własności Intelektualnej odnośnie do materiałów, wyposażenia, dokumentów 
i innych rzeczy będących własnością Sprzedawcy pozostają wyłączną własnością Sprzedawcy 
lub jego licencjodawców i muszą być zwrócone Sprzedawcy na jego żądanie. 

1. Zakaz handlu 

(a) Nabywca zobowiązuje się wobec Sprzedawcy, że Nabywca nie będzie odsprzedawać lub w 
inny sposób dostarczać Towaru osobie trzeciej, która jest podmiotem zakazu handlu ze Stanów 
Zjednoczonych Ameryki lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej ("Strona objęta 
sankcjami"). 

(b) Niezależnie od Postanowienia 17 (a), jeżeli Sprzedawca poweźmie wiadomość lub powstaną 
uzasadnione podstawy, aby sądzić, że Nabywca zamierza odsprzedać lub w inny sposób 
dostarczyć Towar Stronie objętej sankcjami, Sprzedawca może na piśmie odmówić dostarczenia 
całości lub części Towarów Nabywcy i nie ponosi odpowiedzialności wobec Nabywcy za taką 
odmowę. 

1. Ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności 

(a) ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY Z WSZELKICH TYTUŁÓW, W TYM Z CZYNÓW 
NIEDOZWOLONYCH, JEST OGRANIOCZONA DO CENY NETTO OKREŚLONEGO TOWARU 
WSKAZANEJ W FAKTURZE WYSTAWIONEJ PRZEZ SPRZEDAWCĘ. Ograniczenie 
odpowiedzialności nie ma zastosowania, jeżeli szkoda została spowodowana umyślnie przez 
Sprzedawcę. 

(b) Niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków, Sprzedawca nie ogranicza ani nie 
wyklucza swojej odpowiedzialności za oszustwo lub podstępne wprowadzenie w błąd lub za 
śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z jego zaniedbania lub zaniedbania ze strony swoich 
pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców. 

(c) Nabywca przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że ograniczenie rękojmi oraz wszelkie 
ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności Sprzedawcy określone w niniejszych Warunkach są 
uzasadnione i znajdują odpowiednie odzwierciedlenie w cenie Towarów lub Usług, a Nabywca 
akceptuje wynikające z nich ryzyka lub odpowiednio się od tych ryzyk ubezpieczy. 

(d) Z ZASTRZEŻENIEM POSTANOWIEŃ 18 (A) I (B) ORAZ INNYCH POSTANOWIEŃ 
NINIEJSZYCH WARUNKÓW, SPRZEDAWCA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC 
NABYWCY (ANI KONTRAKTOWEJ, ANI DELIKTOWEJ (ŁĄCZNIE Z NIEDBALSTWEM), ANI ZA 
NARUSZENIE OBOWIĄZKU PRAWNEGO, ANI INNEJ) ODNOŚNIE DO JAKICHOLWIEK 
SZKÓD WYNIKAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO LUB W ZWIĄZKU Z 
JAKĄKOLWIEK UMOWĄ O DOSTAWĘ TOWARU, W TYM TAKŻE W RAMACH UMÓW O 
DOSTAWĘ TOWARÓW I USŁUG. 

(E) Z ZASTRZEŻENIEM POSTANOWIEŃ 18 (A) I (B) ORAZ INNYCH POSTANOWIEŃ 
NINIEJSZYCH WARUNKÓW: 

(I) SPRZEDAWCA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC NABYWCY (ANI 
KONTRAKTOWEJ, ANI DELIKTOWEJ (ŁĄCZNIE Z NIEDBALSTWEM I RAŻACYM 
NIEDBALSTWEM), ANI ZA NARUSZENIE OBOWIĄZKU PRAWNEGO, ANI INNEJ) ODNOŚNIE 
DO JAKICHKOWLIEK BEZPOŚREDNICH LUB POSREDNICH UTRACONYCH ZYSKÓW LUB 
INNYCH SZKÓD LUB STRAT POSREDNICH ODNOŚNIE DO JAKICHOLWIEK UMÓW O 
DOSTAWĘ TOWARU, W TYM TAKŻE W RAMACH UMÓW O DOSTAWĘ TOWARÓW I USŁUG 
ORAZ 

(II) ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY WOBEC NABYWCY W ODNIESIENIU DO 
WSZYSTKICH INNYCH SZKÓD WYNIKAJĄCYCH LUB ZWIĄZANYCH Z JAKICHOLWIEK 
UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG, W TYM TAKŻE W RAMACH UMÓW O ŚWIADCZENIE 
TOWARÓW I USŁUG, WYNIKAJACYCH Z ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ, 
DELIKTOWEJ (ŁĄCZNIE Z NIEDBALSTWEM I RAŻACYM NIEDBALSTWEM), ZA 



NARUSZENIE OBOWIĄZKU PRAWNEGO LUB INNEJ) W ŻADNYM WYPADKU NIE 
PRZEKROCZY WARTOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG, CHYBA ŻE INACZEJ WSKAZANO W 
OFERCIE. 

(f) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Szkody poniesione przez Nabywcę w 
przypadku, gdy jakiekolwiek informacje zawarte w Ofercie lub innym dokumencie zostaną 
zastosowane w związku z produktami innymi niż Towary i Usługi. 

(g) Odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona za wszelkie szkody wynikające bezpośrednio 
lub pośrednio z jakiegokolwiek uszkodzenia lub zmniejszenia wydajności zakładów lub urządzeń 
Nabywcy spowodowanych przez urządzenia lub sprzęt, lub jakąkolwiek ich część: 

(i) używaną lub obsługiwaną w inny sposób niż zgodnie z wszelkimi obowiązującymi instrukcjami 
dotyczącymi instalacji, konserwacji lub obsługi; lub 

(ii) używaną lub obsługiwaną w inny sposób niż zgodnie z instrukcjami lub zaleceniami 
Sprzedawcy; lub 

(iii) dostosowaną, zmodyfikowaną lub zmienioną w jakikolwiek sposób przez Nabywcę lub osobę 
trzecią po dniu zainstalowania lub oddania do użytku zakładu lub instalacji lub daty bezpośrednio 
poprzedzającej wizytę pracownika lub podwykonawcę Sprzedawcy. 

(h) Niniejsze Postanowienie 18 pozostaje w mocy po rozwiązaniu Umowy. 

1. Siła wyższa 

(a) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Nabywcy z powodu opóźnienia lub 
niewykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy w wyniku Zdarzenia Siły Wyższej. 

(b) Jeżeli Zdarzenie Siły Wyższej uniemożliwia Sprzedawcy świadczenie Usług lub dostawę 
Towarów przez ponad czterdzieści cztery (44) Dni Robocze, Sprzedawca, bez ograniczania 
swoich innych praw lub środków, ma prawo do rozwiązania Umowa z Nabywcą niezwłocznie, z 
pisemnym powiadomieniem Nabywcy. 

1. Naruszenia 

(a) Sprzedawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, powiadamiając 
Nabywcę na piśmie, jeżeli: 

(i) Nabywca nie zapłaci jakiejkolwiek kwoty należnej z tytułu Umowy w terminie jej wymagalności 
lub 

(ii) Nabywca w inny sposób narusza Umowę, a naruszenie, o jest możliwe do naprawienia i 
zostało uprzednio zgłoszone na piśmie Nabywcy, nie zostanie naprawione w ciągu pięciu (5) Dni 
Roboczych od otrzymania zgłoszenia przez Nabywcę lub 

(iii) Sprzedający rozwiąże jakąkolwiek inną Umowę zawartą z Nabywcą lub 

(iv) Nabywca rozpocznie negocjacje z wszystkimi lub niektórymi kategoriami swoich wierzycieli w 
celu zmiany harmonogramu spłaty któregokolwiek ze swoich długów lub składa propozycję lub 
zawiera ugody lub porozumienia z wierzycielami, zastrzeżeniem art. 225 ustawy Prawo 
restrukturyzacyjne; 

(v) złożono wniosek, zawiadomienie, podjęto uchwałę, wydano orzeczenie lub podjęto inna 
czynność rozpoczynające likwidację lub rozwiązanie Nabywcy, z zastrzeżeniem art. 83 ustawy 
Prawo upadłościowe; 

(vi) wszczęto postępowanie egzekucyjne w stosunku do Nabywcy odnośnie do zobowiązań, 
których rodzaj lub kwota mogą wpłynąć na zdolność Nabywcy do wykonywania Umowy; 

(vii) Nabywca nie posiada właściwego składu zarządu lub dla Nabywcy został ustanowiony 
kurator lub został złożony uzasadniony wniosek o ustanowienie takiego kuratora; 



(viii) zastawnik uprawniony z zastawu rejestrowego przejął na własność lub zażądał sprzedaży w 
drodze przetargu publicznego przedmiotu zastawu, którego rodzaj może wpłynąć na zdolność 
nabywcy do wykonywania Umowy; 

(ix) Nabywcy zawiesza, grozi zawieszeniem, zaprzestaniem lub groźbą zaprzestania 
wykonywania całości lub istotnej części swojej działalności; 

(x) sytuacja finansowa Nabywcy pogarsza się do tego stopnia, że w uzasadnionej opinii 
Sprzedającego zdolność Nabywcy do odpowiedniego wywiązania się z obowiązków 
wynikających z Umowy została zagrożona; 

(xi) nastąpi inna czynność lub zdarzenie w innej jurysdykcji, o skutku równoważnym lub 
podobnym do któregokolwiek z wydarzeń wymienionych w którymkolwiek z czynności lub 
zdarzeń określonych w niniejszym Postanowieniu 20 (a); 

(b) Jeżeli Sprzedawca rozwiąże Umowę zgodnie z Postanowieniem 20 (a), Sprzedawca może 
(według własnego uznania i bez uszczerbku dla jego innych uprawnień wynikających z 
niniejszych Warunków lub z innych źródeł) za pisemnym powiadomieniem Nabywcy o tym fakcie 
w zakresie, w jakim te uprawnienia nie są ze sobą sprzeczne: 

(i) zawiesić wszelkie dostawy Towarów, które mają być wykonane na podstawie jakiejkolwiek 
Umowy z Nabywcą; 

 

(ii) zażądać od Nabywcy uregulowania wszelkich płatności, nawet jeśli nie są one jeszcze 
wymagalne zgodnie z treścią Umowy lub jeżeli udzielił Nabywcy zwłoki; w takim przypadku 
uzgodnione rabaty stają się nieważne, a Sprzedawca jest uprawniony do żądania pełnej kwoty 
wynikającej z faktur(y) bez jakichkolwiek potrąceń; 

(iii) cofnąć jakiekolwiek wyraźne lub dorozumiane upoważnienie do sprzedaży lub używania 
jakichkolwiek Towarów, co do których prawo własności nie przeszło jeszcze na Nabywcę 
("Towary Zastrzeżone "); 

(iii) zażądać zwrotu przez Nabywcę wszelkich Towarów Zastrzeżonych, do czego Nabywca 
będzie w takim wypadku natychmiast zobowiązany. 

1. Poufność 

Zarówno Sprzedawca, jak i Nabywca ("Strona Otrzymująca") są zobowiązani do zachowania w 
ścisłej poufności wszelkich technicznych lub handlowych know-how, specyfikacji, wynalazków, 
procesów lub pomysłów, które mają charakter poufny i zostały ujawnione Stronie Otrzymującej 
przez drugą stronę ("Strona Ujawniająca"), jej pracowników, przedstawicieli lub 
podwykonawców, a także wszelkich innych poufnych informacji dotyczących działalności Strony 
Ujawniającej, jej produktów i usług, które Strona Otrzymująca może uzyskać. Strona 
Otrzymująca może ujawnić takie poufne informacje tylko tym swoim pracownikom, 
przedstawicielom i podwykonawcom, którzy muszą mieć do nich dostęp w celu wywiązania się z 
zobowiązań Strony Otrzymującej wynikających z Umowy, a także zapewni, że tacy pracownicy, 
przedstawiciele i podwykonawcy będą przestrzegać zobowiązań określonych w niniejszym 
Postanowieniu 21, tak jakby były stroną Umowy. Strona Otrzymująca może również ujawnić takie 
informacje poufne dotyczące Strony Ujawniającej, które muszą być ujawnione na podstawie 
przepisu prawa, orzeczenia jakiegokolwiek organu rządowy lub samorządowego lub przez 
właściwego sądu. Nadaje Postanowienie 21 pozostaje w mocy po rozwiązaniu Umowy. 

1. Postanowienia Ogólne 

(a) Uprawnienia Sprzedawcy określone w niniejszych Warunkach stanowią uprawnienia 
dodatkowe w stosunku do uprawnień, jakie mogą wynikać z przepisów prawa lub innych źródeł. 



(b) Jeżeli Nabywcę stanowią dwa lub więcej podmiotów, ich odpowiedzialność wobec 
Sprzedawcy jest solidarna. 

(c) Nabywca nie będzie cedować, przenosić, zastawiać, obciążać, podzlecać lub w inny sposób 
rozporządzać lub zajmować się żadną Umową lub jakimikolwiek prawami lub obowiązkami w 
całości lub w części bez uprzedniej zgody Sprzedawcy udzielonej na piśmie. Wszelkie tego typu 
działania podjęte przez Nabywcę bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy są nieważne. 

(d) Sprzedawca może w dowolnym czasie dokonać cesji, przeniesienia, ustanowienia hipoteki, 
obciążenia, podwykonawstwa lub w inny sposób rozporządzać lub realizować swoje prawa lub 
obowiązki na mocy dowolnej Umowy lub jakiejkolwiek części na rzecz dowolnej osoby tzreciej. 

(e) Jakiekolwiek zrzeczenie się prawa lub uprawnienia wynikającego z Umowy lub przepisów 
prawa przez Sprzedawcę musi być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku 
niewykonania lub opóźnionego wykonania jakichkolwiek praw lub środków zaradczych 
wynikających z Umowy lub przepisów prawa nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub środka 
zaradczego. Żadne pojedyncze działalnie Sprzedawcy nie ma wpływu na dalsze korzystanie z 
tego lub innego prawa lub środka zaradczego. 

(f) Jakiekolwiek zrzeczenie się przez Sprzedawcę jakiegokolwiek naruszenia lub niewykonania 
jakiegokolwiek postanowienia umowy przez Nabywcę nie będzie uważane za zrzeczenie się 
jakiegokolwiek późniejszego naruszenia lub niewykonania zobowiązania i nie będzie miało 
żadnego wpływu na pozostałe warunki Umowy. 

(g) Żadna ze stron nie będzie: 

(i) uciekać się do oszukańczych praktyk związanych z pozyskiwaniem lub wykonywaniem 
Umowy, w szczególności podstępem, dotyczącym charakteru, jakości lub ilości Towarów lub 
Usług, które zostały dostarczone lub będą dostarczane, lub zastosowane metody lub procesy 
produkcji; 

(ii) oferować udzielenia lub zgody na przekazanie pracownikowi drugiej strony, jakiegokolwiek 
prezentu lub jakiegokolwiek rodzaju wynagrodzenia jako zachęty lub nagrody za wykonanie lub 
zaniechanie lub zaniechanie jakiegokolwiek działania w związku z uzyskanie lub wykonanie 
umowy; i 

(iii) popełnić każde przestępstwo: 

(aa) zgodnie z jakimkolwiek prawem powodującym przestępstwa związane z przekupstwem 
korupcji; 

(bb) zgodnie z jakimkolwiek prawem powodującym przestępstwa w związku z oszukańczymi 
działaniami; 

(cc) oszustwa, próby oszustwa lub spiskowania w celu oszustwa. 

W przypadku, gdy jakakolwiek strona naruszy postanowienia niniejszego warunku 22 (h), druga 
strona będzie uprawniona do rozwiązania umowy na piśmie ze skutkiem natychmiastowym. 

1. Korespondencja 

Wszelka korespondencja wynikająca z lub związana z niniejszymi Warunkami lub jakąkolwiek 
Umową winna być sporządzona na piśmie i doręczona listem poleconym lub osobiście na adres 
siedziby drugiej ze stron lub na inny adres, o jakim strona powiadomiła na piśmie w czasie lub po 
zawarciu Umowy. 

24.Przepisy odnoszące się do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
Sprzedawca i Nabywca są zobowiązani do przestrzegania przepisów dyrektywy oraz ustawy 
dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nabywca zobowiązuje się 
zapewnić, że wszystkie zużyte Towary będą prawidłowo zbierane, przetwarzane, odzyskiwane i 
unieszkodliwiane w sposób przyjazny dla środowiska. Nabywca pokryje wszelkie koszty 



transportu i inne koszty, wydatki i opłaty poniesione w związku z przekazaniem Towaru do 
podmiotu uprawnionego do zbierania zużytego sprzętu 

 


