OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
1.- DEFINICJE
1.- W niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży (zwanych dalej OWS) następujące terminy będą
miały niżej podany zakres znaczeniowy:
„Sprzedawca”: jakikolwiek podmiot należący do grupy Gorlan Team, figurujący w ofercie Sprzedawcy
lub we wszelkich innych dokumentach wynikających z zastosowania niniejszych OWS. „Nabywca”: Jakakolwiek osoba fizyczna lub prawna, prowadząca we własnym imieniu działalność
gospodarczą lub zawodową, z którą Sprzedawca zawrze umowę lub której sprzeda „Produkty”;
„Produkt(y)” : oznacza produkty lub ich część, stanowiące przedmiot umowy zgodnie z opisem
zawartym w niniejszych OWS, a w niektórych przypadkach również w potwierdzeniu zamówienia
dokonanym przez Sprzedawcę. „Dostawa”: realizacja dostawy i udostępnienie produktów na wcześniej uzgodnionych warunkach
(Na przykład: Ex works, koszt i fracht itp.).
2.- POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Wszystkie Produkty sprzedane przez Sprzedawcę podlegają niniejszym OWS w przypadku
zawierania z Nabywcą, o ile nie uzgodniono inaczej. Warunki sprzedaży zawieranej z
konsumentami zostały uregulowane w odrębnym dokumencie. Żadne inne warunki lub
uzgodnienia, na które Sprzedawca nie udzielił wcześniej pisemnej zgody, nie będą miały mocy ani
skutków prawnych.
2. Podpisanie wszelkich zamówień, porozumień i umów oznacza, że Nabywca zrzeka się swoich
własnych ogólnych warunków kupna i wszelkich innych uzgodnień oraz akceptuje niniejsze OWS.
3. Wszystkie zamówienia muszą być składane na piśmie i podlegają zatwierdzeniu przez
Sprzedawcę.
4. Uznaje się, że niniejsze OWS zostały przekazane Nabywcy w momencie otrzymania przez
Nabywcę oferty od Sprzedawcy z załączonymi niniejszymi OWS. Ewentualnie, niniejsze OWS
zostaną uznane za dostarczone, jeżeli Nabywca otrzymał je wcześniej od Sprzedawcy w toku
relacji handlowej ze Sprzedawca – w takim przypadku uznaje się, że Nabywca zaakceptował je do
wszystkich celów w momencie złożenia zamówienia.
5. Jeżeli właściwy sąd uzna jakiekolwiek postanowienia zawarte w niniejszych OWS za nieważne,
powyższe nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień zawartych w niniejszych OWS, które
pozostaną w mocy. W takim przypadku strony podejmą negocjacje i postarają się uzgodnić tekst
alternatywnego ustępu, który zastąpi nieważne postanowienie, a którego zamysł i treść będą jak
najbardziej zbliżone do unieważnionego postanowienia, zgodne z treścią orzeczenia sądu.
3.- TERMIN DOSTAWY
1. Sprzedawca dołoży ogólnie wymaganych starań, by zrealizować dostawę Produktów w
ustalonym terminie. Terminy podane przez Sprzedawcę będą miały charakter orientacyjny i
niewiążący, zaś Sprzedawca w żadnym wypadku nie będzie gwarantował dotrzymania ww.
terminów.
2. Za wyjątkiem przypadków, w których niedotrzymanie terminu dostawy nastąpi z powodu
poważnego zaniedbania lub umyślnego działania Sprzedawcy, upływ terminu dostawy nie daje
Nabywcy prawa do żądania odszkodowania, nieprzyjęcia dostawy Produktów lub zaniechania
wypełniania wszelkich zobowiązań, w szczególności obowiązku zapłaty, lub nawet do zażądania
zniesienia tych zobowiązań.
3. Termin dostawy będzie liczony od daty zatwierdzenia transakcji przez Sprzedawcę i wypełnienia
przez Nabywcę wszystkich spoczywających na nim obowiązków wynikających z zawartej umowy
Terminy dostawy uznaje się za przedłużone pod warunkiem zaistnienia przyczyn, które spowodują
wstrzymanie lub opóźnienie prac, i/lub okoliczności związanych z Nabywca i/lub Stronami
Trzecimi, w tym: przekroczenia terminu zapłaty lub niewypełnienia innych zobowiązań – w takich
przypadkach termin dostawy zostanie wydłużony o okres równy czasowi trwania przyczyn, które
spowodowały opóźnienie, o czym Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Nabywcę.

4.- SPOSÓB DOSTAWY
1. Dniem dostarczenia Produktów jest data ich wydania Nabywcy.
2. Nabywca dokona sprawdzenia ilościowego wyrobów w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od
momentu ich dostawy i w tym czasie ma prawo złożyć reklamację ilościową w formie pisemnej,
przesłaną faxem lub e-mailem.
3. W przypadku, gdy Nabywca zlecił Sprzedawcy dostarczenie Produktów, Sprzedawca
upoważniony jest do wyboru środku transportu oraz przewoźnika. Na pisemne żądanie Nabywcy,
Sprzedawca prześle wyroby na koszt i ryzyko Nabywcy zgodnie z jego wskazówkami.
4. Za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w czasie od jej przyjęcia do przewozu przez
przewoźnika aż do wydania Nabywcy odpowiada przewoźnik na zasadach określonych
przepisami prawa.
5. Jeżeli dostarczona transportem własnym Sprzedawcy przesyłka ma ślady uszkodzenia Kupujący
zobowiązany jest w obecności kierowcy pojazdu w przypadku dostarczenia wyrobów transportem
własnym Sprzedawcy dokonać oględzin wyrobów i spisać protokół, a następnie niezwłocznie
powiadomić Sprzedawcę, przekazując mu sporządzony protokół. Brak dopełnienia tych
formalności przez Kupującego zwalnia Sprzedawcę z obowiązku uwzględnienia takiej reklamacji.
6. W przypadku odbioru wyrobów przez Nabywcę (po wcześniejszym powiadomieniu Sprzedawcy)
jego własnym transportem, ryzyko i koszty transportu obciążają Nabywcę.
7. Koszty i ryzyko rozładunku wyrobów oraz jego organizacji ponosi Nabywca.
8. Sprzedawca upoważniony jest, po uzgodnieniu z Nabywcą, do dokonywania dostaw częściowych
wyrobów.
9. Uzupełnienia dostaw wynikające z winy Sprzedawcy (pomyłka lub brak dostępności wyrobów na
chwilę dostawy) realizowane będą na koszt Sprzedawcy nawet, jeśli wartość netto w cenach
transakcyjnych wysyłki będzie niższa niż określona w pkt 6 ust. 5 niniejszych OWS.
Zwrot wyrobów przez Kupującego możliwy jest tylko w przypadku uprzedniej pisemnej zgody
Sprzedawcy. W takim przypadku Nabywcę obciążają wszelkie koszty z tym związane, Nabywca
ponosi również odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie wyrobów do momentu przekazania
ich do magazynu Sprzedawcy
5.- PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI I RYZYKO
1. O ile nie zostanie to sprecyzowane inaczej, dostawy zawsze będą realizowane na warunkach ExWorks Sprzedawcy (Incoterms 2010).
2. Po zawarciu umowy, Sprzedawca powiadomi Nabywcę o tym, że produkty są gotowe do
załadunku przed upływem terminu dostawy. Nabywca przekaże nazwę przewoźnika i warunki
załadunku przed przewidzianą datą dostawy. Jeżeli Nabywca nie wypełni powyższych uzgodnień,
ponosi ryzyko od dnia, w którym Produkty będą gotowe do wysłania, a (i) Sprzedawca będzie
upoważniony do przechowywania produktów na koszt i ryzyko Nabywcy i będzie mógł obciążyć
Nabywcę kosztami magazynowania. Po upływie jednego (1) miesiąca od dnia zapłaty ceny,
Sprzedawca będzie mógł dysponować Produktami bez konieczności dodatkowego wezwania
Nabywcy celem odzyskania poniesionych wydatków i ewentualnych strat.
3. Sprzedawca zastrzega, że własność Produktów przechodzi na Nabywcę w chwili zapłaty ceny w
pełnej wysokości. Jeżeli w stosunku do Nabywcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe,
egzekucyjne, albo podobne postępowanie, zanim dokona zapłaty ceny, Nabywca zobowiązuje się
do poinformowania o takiej okoliczności Sprzedawcę.
4. Nabywca zobowiązuje się do powiadomienia o zastrzeżeniu określonym w pkt. 3 niniejszego
ustępu do prawa własności wszelkie zainteresowane strony w każdym stosownym przypadku.
Nabywca jest zobowiązany do przechowywania Produktów z należyta ostrożnością i starannością
oraz do ubezpieczenia ich na koszt własny od wszelkiego ryzyka.
5. W związku z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. 3 Nabywca nie będzie prowadził żadnych
działań w zakresie rozporządzania, cesji lub zastawu (na jakiejkolwiek podstawie) wobec towarów
w razie niezapłacenia jakiejkolwiek części ceny.
6.- CENA
1. Wszystkie ceny podane przez Sprzedawcę są wartością netto i nie uwzględniają żadnych
podatków, VAT-u, taryf lub opłat, które zostaną doliczone później i uwzględnione w wystawionej
fakturze VAT wg obowiązujących stawek. O ile nie zostanie to sprecyzowane inaczej na piśmie,
wszystkie ceny są podane na warunkach Ex works.
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Okres ważności oferty wynosi jeden (1) miesiąc, chyba, że zostanie to sprecyzowane inaczej w
samej ofercie.
W przypadku uzasadnionego okolicznościami zwiększenia kosztów związanych z wykorzystanymi
materiałami lub poniesionymi innymi kosztami, po dniu złożenia zamówienia przez Nabywcę,
Sprzedawca będzie mógł obciążyć Nabywcę tymi kosztami, po uprzednim zawiadomieniu
Nabywcy. W takim przypadku Nabywca może anulować zlecenie w ciągu siedmiu (7) dni od
otrzymania ww. powiadomienia i powyższe nie skutkuje jakąkolwiek odpowiedzialnością dla
którejkolwiek ze stron w stosunku do drugiej strony. W przypadku, gdy Nabywca nie zawiadomi
Sprzedawcy o braku akceptacji zmiany ceny w terminie siedmiu (7) dni od zawiadomienia, uznaje
się, że obydwie strony zaakceptowały nowa cenę do wszelkich celów.
Sprzedawca w ramach odrębnej umowy z Nabywcą może zaproponować ceny indywidualne
rozumiane jako:
a) ceny netto stałe, od których nie jest udzielany żaden dodatkowy rabat.
b) ceny rabatowe powstałe w wyniku udzielenia rabatu cenowego
Jeżeli wartość zakupionych wyrobów przekracza kwotę 1500 zł (tysiąc pięćset złotych) netto w
cenach transakcyjnych, Sprzedawca nie pobiera dodatkowych opłat za ich opakowania,
wystawienie i obsługę zlecenia sprzedaży oraz zapewnia bezpłatną dostawę w granicach
Rzeczpospolitej Polskiej.
W przypadku, gdy wartość zamówienia nie przekracza kwoty 100 zł (sto złotych) netto w cenach
transakcyjnych Sprzedawca ma prawo do naliczenia dodatkowej opłaty w wysokości 20 zł
(dwadzieścia złotych) za opakowanie wyrobów, a także za złożenie i obsługę zlecenia sprzedaży.
Dostawa wyrobów realizowana będzie na koszt Nabywcy z uwzględnieniem zastrzeżeń ust. 4
niniejszych OWS.
W przypadku, gdy wartość zamówienia przekracza kwotę 100 zł (sto złotych), a nie przekracza
kwoty 1500 zł (tysiąc pięćset złotych) netto w cenach transakcyjnych Sprzedawca ma prawo do
naliczenia dodatkowej opłaty w wysokości 10 zł (dziesięć złotych) za opakowania Produktów, a
także za złożenie i obsługę zlecenia sprzedaży. Dostawa wyrobów realizowana będzie na koszt
Nabywcy z uwzględnieniem zastrzeżeń ust. 4 niniejszych OWS.

8. Sprzedawca może naliczyć koszty transportu, za dostawę towaru, do wysokości 19 zł

(dziewiętnaście) brutto za karton oraz do 160zł (sto sześćdziesiąt) brutto za paletę. Sprzedawca
zastrzega sobie prawo do korekty powyższych opłat wraz ze zmianą cen spedycyjnych.
7.- WARUNKI PŁATNOŚCI
1. O ile w umowie pomiędzy stronami nie ustalono inaczej, zapłata za wszystkie złożone zamówienia
będzie uiszczana z góry.
2. Wszystkie faktury wystawione przez Sprzedawcę uznaje się za zatwierdzone i zaakceptowane,
chyba, że Nabywca zakwestionuje dana fakturę na piśmie wysłanym Sprzedawcy w ciągu siedmiu
(7) dni od otrzymania faktury.
3. W razie dostaw częściowych Sprzedawca jest upoważniony do fakturowania i żądania płatności
za każdą dostawę częściową, jak również do wystawiana faktur częściowych, a Nabywca będzie
zobowiązany do zapłaty tych faktur zgodnie z niniejszymi OWS.
4. Datą płatności będzie dzień, w którym Sprzedawca faktycznie otrzyma zapłatę.
5. Jeżeli należność nie zostanie uiszczona w uzgodnionym terminie zapłaty, Sprzedawca zastrzega
sobie prawo do naliczania miesięcznych odsetek w stosownej wysokości zgodnie z
postanowieniami ustawy z dnia 8 marca 2013r. O terminach zapłaty w transakcjach handlowych
(Dz. U. Z 2013r. Poz. 403 ze zm.), od daty ustalonej, jako termin zapłaty do daty, w której
Sprzedawca otrzyma zapłatę w całości, bez uszczerbku dla wszelkich innych praw
przysługujących Sprzedawcy włącznie z prawem odzyskania wszelkich kosztów sądowych i/lub
pozasądowych poniesionych w celu odzyskania należnych kwot.
6. Spełnianie przez Nabywcę spoczywających na nim zobowiązań w zakresie zapłaty ceny, stanowi
dla Sprzedawcy kluczową kwestię. W związku z powyższym, całkowite lub częściowe
niespełnienie tych zobowiązań upoważnia Sprzedawcę do anulowania lub rozwiązania
przedmiotowego zamówienia, porozumienia lub umowy, o ile Nabywca nie spełni świadczenia w
ciągu 15 (piętnastu) dni od otrzymania pisemnego wezwania skierowanego przez Sprzedawcę, w
którym podane będzie, na czym polegało niewypełnienie zobowiązań przez Nabywcę. Spełnienie
świadczenia po terminie zapłaty nie skutkuje zrzeczeniem się innych roszczeń Sprzedawcy w
stosunku do Nabywcy w zakresie naprawienia szkody.

8.- ROZWIĄZANIE
1. Sprzedawca będzie miał prawo (I) do rozwiązania Zamówień, Porozumień lub Umów zawartych z
Nabywcą i (II) do odzyskania Produktów w takim samym stanie, w jakim zostały one dostarczone,
w przypadku niewypełnienia przez Nabywcę w całości lub części jakichkolwiek zobowiązań
zawartych w niniejszych OWS, lub podjęcia działań, które mogłyby wpłynąć negatywnie na relacje
handlowe między Stronami, nie skutkuje zrzeczeniem się innych roszczeń Sprzedawcy w
stosunku do Nabywcy w zakresie naprawienia szkody.
2. Rozwiązanie wszelkich Zamówień, Porozumień lub Umów przez Nabywcę z powodów
nieleżących po stronie Sprzedawcy w żadnym wypadku nie zwalnia Nabywcy z obowiązku
wypełnienia w całości wszelkich zobowiązań zaciągniętych wobec Sprzedawcy. W szczególności
Sprzedawca ma prawo obciążyć Nabywcę kosztami poniesionymi już z na realizację zamówienia i
przygotowania wysyłki w kwocie do 100% wartości zamówienia.
9.- WYMIARY I WIELKOŚCI
1. Wszelkie wymiary lub wielkości ustalone przez Sprzedawcę podano w przybliżeniu, chyba, że
Nabywca zażąda na piśmie podania określonych konkretnych wymiarów.
10.- WADY WIDOCZNE
1. W ciągu 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od momentu dostawy Nabywca powiadomi Sprzedawcę o
stwierdzeniu widocznych wad.
2. Za wady widoczne uznaje się wady w zakresie brakujących części Produktu, lub wad
jakościowych albo dotyczących stanu Produktu, których istnienie można stwierdzić naocznie lub
za pomocą zwyczajowo przyjętej kontroli w momencie otrzymania produktów przez Nabywcę.
3. Jeżeli reklamacja nie zostanie złożona w ww. terminie, uznaje się, że towary zostały otrzymane w
stanie bez wad.
11.- GWARANCJA
1. Sprzedawca udziela 24-miesiecznej (dwudziestoczteromiesięcznej) gwarancji na wszystkie
dostarczone Produkty od daty prawidłowo wystawionej faktury, pod warunkiem, że reklamacja
zostanie przedłożona na piśmie Sprzedawcy w ciągu 48 godzin od stwierdzenia wad lub od
momentu, kiedy ww. wady powinny zostać stwierdzone i tylko w ww. terminach. Nabywca będzie
musiał udowodnić, że usterki lub wady wystąpiły wyłącznie bezpośrednio na skutek błędów lub
braku należytej staranności ze strony Sprzedawcy.
2. Ww. gwarancja polega tylko i wyłącznie na naprawie lub wymianie w rozsądnym terminie (wg
uznania Sprzedawcy) Produktów uznanych za wadliwe z powodu wad materiałowych lub
fabrycznych. Naprawa może zostać dokonana w fabryce Sprzedawcy lub Nabywcy, zaś Nabywca
poniesie koszty związane z demontażem, montażem, załadunkiem, przewozem, opłatami celnymi
i innymi itp., wynikające z faktu dostarczenia wadliwych materiałów do fabryki Sprzedawcy.
Nabywca zobowiązuje się do zaakceptowania wymienionych lub naprawionych Produktów, a
Sprzedawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec Nabywcy tytułem wszelkich
strat i szkód poniesionych na skutek pierwotnej dostawy lub z powodu opóźnień w dostawie
wymienionych lub naprawionych produktów.
3. Sprzedawca w żadnym wypadku nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Nabywcy lub osób
trzecich tytułem jakichkolwiek strat lub szkód bezpośrednich, pośrednich lub następczych
wynikających lub powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, włącznie z wypadkami z
udziałem osób, uszkodzeniami mienia niebędącego przedmiotem umowy, utratą zysków i utratą
wizerunku. Wszelkie zobowiązania i obowiązki Nabywcy wynikające z gwarancji udzielonych
przez Nabywcę jego klientom, które wykraczają poza wyżej określony zakres gwarancji i które nie
zostały zaakceptowane przez Sprzedawcę na piśmie, obciążają wyłącznie Nabywcę.
4. Naprawa lub wymiana wadliwego elementu nie oznacza zmiany daty rozpoczęcia okresu
gwarancji dostarczonych Produktów. Wymienione lub naprawione Produkty będą objęte okresem
gwarancyjnym od momentu naprawy lub wymiany równym okresowi, jaki obowiązywał dla
wadliwego lub wymienionego produktu do upływu terminów określonych w niniejszych OWS.
5. Wyjątkiem od sytuacji wskazanej w pkt. 4 powyżej jest sytuacja, w której dostarczone Produkty nie
zostały wyprodukowane przez Sprzedawcę – wówczas Sprzedawca udzieli Nabywcy takiej samej
gwarancji, jakiej udzielił Sprzedawcy stosowny producent Produktów, za wyjątkiem gwarancji na

to, że ich użycie nie stanowi naruszenia żadnego prawa lub patentu w ramach ochrony prawa
własności intelektualnej lub przemysłowej osób trzecich,
6. Niniejsza gwarancja nie obejmuje (I) naprawy i wymiany części w Produktach wskutek zużycia
wynikającego ze zwykłego użycia Produktów, (II), szkód i uszkodzeń w Produktach w skutek
niewłaściwego użycia, zaniedbania lub podobnych przyczyn leżących po stronie Nabywcy, (III),
napraw, modyfikacji lub zmian wprowadzonych do Produktów przez pracowników
nieupoważnionych przez Sprzedawcę lub niewypełniania wytycznych i zaleceń w zakresie
działania udostępnionych przez Sprzedawcę oraz (IV) wszelkich uszkodzeń Produktów lub ich
utraty z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy, w szczególności:
- Klęski żywiołowe, wybuchy, powodzie, burze, pożary lub wypadki;
- Wojna lub zagrożenie wybuchem wojny, sabotaż, powstania, zamieszki;
- Akty prawne, ograniczenia, regulaminy, rozporządzenia, zakazy lub wszelkiego rodzaju działania
podjęte przez jakikolwiek rząd;
- wprowadzone przepisy w zakresie importu i eksportu oraz embarga.
- Strajki, lokauty lub inne działania związane ze sporami pracowniczymi (w których uczestniczą
pracownicy Sprzedawcy lub stron trzecich).
12.- ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody bezpośrednie, pośrednie
lub następcze wynikające lub powiązane z przedmiotem niniejszej umowy, nawet spowodowane
wobec pracowników i/lub mienia osób trzecich, włącznie z Nabywca, jego pracownikami.
2. Sprzedawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie lub
następcze, które mogą wystąpić w skutek dostawy, w szczególności straty produkcji, strata
zysków, koszty przestojów, awarii w Produktach lub innych częściach w urządzeniach
niebędących Produktami, należących do Nabywcy lub stron trzecich, wypadki przy pracy lub
wypadki, którym uległy osoby trzecie, wypadki i wykroczenia przeciwko środowisku itp.
3. Całkowity zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wynikający z dostawy wszelkich przedmiotów
zrealizowanej wszelkimi środkami ogranicza się do wartości dostawy, która stanowi podstawę do
reklamacji.
13.- POUFNE INFORMACJE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Własność intelektualna i/lub przemysłowa marki Sprzedawcy, oferty, informacji w niej zawartych,
Produktów i/lub dostaw jak również elementów, projektów, rysunków, oprogramowania itp.
stanowiących ich cześć lub powiązanych z nimi przysługuje Sprzedawcy, w związku z czym
obowiązuje zakaz ich używania przez Nabywcę do innych celów niezwiązanych z realizacją
zamówienia oraz zakaz powielania ich w części lub w całości i zakaz udzielania koncesji na ich
użycie stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.
2. Wszelkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej wynikające i/lub powiązane z danymi i/lub
dokumentami dostarczonymi lub opracowanymi przez Sprzedawcę pozostają własnością
Sprzedawcy, chyba, że umowa stanowi inaczej, co oznacza, że Nabywcy nie udziela się żadnych
praw lub licencji w związku z przekazanymi informacjami lub materiałami.
3. Nabywca nie będzie mógł wprowadzać modyfikacji, zmieniać, zakrywać lub pomijać znaków
towarowych lub nazw handlowych na Produktach bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody od
Sprzedawcy.
14.- PROJEKT NABYWCY
1. Jeżeli Nabywca przedstawi na piśmie konkretny projekt, dane lub sposób produkowania
Produktów, Sprzedawca zastosuje się do tych zaleceń pod warunkiem zaakceptowania ich na
piśmie przez Sprzedawcę. W innych przypadkach Sprzedawca będzie mógł zmienić projekt
Produktów pod warunkiem, że ww. zmiany nie będą istotne, lub że istotne modyfikacje zostały
uzgodnione z Nabywcą – w tym przypadku modyfikacje nie będą oznaczały niewykonania
zobowiązań umownych przez Sprzedawcę, a Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności w
związku z powyższym.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uchybienia w realizacji lub wadliwe
wykonanie Produktów, jeżeli powyższe nastąpiło w skutek błędów, niekompetencji lub innych
nieścisłości w danych i/lub informacjach dostarczonych przez Nabywcę lub w jego imieniu.

3. Weryfikacja ww. danych / informacji przez Sprzedawcę nie ogranicza w żadnym wypadku zakresu
odpowiedzialności Nabywcy, chyba, że Sprzedawca przyjmie taką odpowiedzialność na piśmie.
4. Nabywca wypłaci odszkodowanie Sprzedawcy za wszelkie koszty, szkody i straty wszelkiego
rodzaju powstałe w skutek wyprodukowania Produktu zgodnie z danymi technicznymi lub
informacjami dostarczonymi przez Nabywcę, lub w przypadku, kiedy dojdzie do naruszenia
patentu, znaków handlowych lub wzorów użytkowych podlegających prawom własności
przemysłowej i intelektualnej.
15.- DANE TECHNICZNE
1. Zakres dostawy i właściwości Produktów zostaną określone w potwierdzeniu zamówienia.
2. Wagi, rozmiary, pojemności, specyfikacje techniczne, właściwości i konfiguracje dotyczące
produktów Sprzedawcy wymienione w katalogach, folderach, prospektach i literaturze technicznej
maja charakter orientacyjny i niewiążący za wyjątkiem przypadków, w których zostały wyraźnie
zaakceptowane przez Sprzedawcę.
16.- UŻYCIE PRODUKTU PRZEZ NABYWCĘ
1. Nabywca ponosi wyłączną odpowiedzialność za używanie Produktów w sposób niezgodny z
zaleceniami udostępnionymi przez Sprzedawcę lub w innych celach niż te, do których je
dostarczono.
2. Nabywca gwarantuje Sprzedawcy, że: będzie spełniał wszelkie wymogi lub wymagania prawne,
lub postanowienia zezwoleń organów publicznych dotyczących Produktów i zastosowań, do
których przeznaczone będą Produkty, - Nabywca będzie spełniał te wymogi, dopóki Produkty
będą w jego posiadaniu lub pod jego kontrolą, - z należytą starannością zobowiąże kolejnych
nabywców, by również spełniali te wymogi. Nabywca ponosi odpowiedzialność wobec
Sprzedawcy za niespełnianie ww. wymogów.
17.- CESJA LUB PRZENIESIENIE
1. Sprzedawca jest upoważniony do zlecenia wykonania części lub całości Produktów
podwykonawcom oraz może przenieść swoje prawa i zobowiązania w całości lub w części, a
nawet wyznaczyć podmiot trzeci, który go zastąpi w spełnianiu jego obowiązków wynikających z
zawartej umowy
2. Nabywca nie jest upoważniony do przenoszenia praw i/lub obowiązków z niej wynikających na
strony trzecie bez uzyskania pisemnej zgody od Sprzedawcy.
18.- NIEWYPŁACALNOŚĆ
1. W przypadku, gdyby wobec Nabywcy wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości, zawarto
układ z wierzycielami, wszczęto postępowanie egzekucyjne lub rozpoczęto podobną procedurę,
także rozwiązanie, likwidację lub przeniesienie całości lub części swoich aktywów, Sprzedawca
może przystąpić do rozwiązania i zakończenia wszelkich umów poprzez dostarczenie w formie
pisemnego oświadczenia woli, bez uszczerbku dla innych praw przysługujących Sprzedawcy
takich, jak roszczenia odszkodowawcze i roszczenia związane z dochodzeniem wszelkich
należności lub innych kwot zaległych, które zostaną uznane za wymagalne.
19.- OGRANICZENIA W ZAKRESIE EKSPORTU
1. Jeżeli któryś z Produktów dostarczonych przez Sprzedawcę podlegałby regulacjom w zakresie
kontroli eksportu, Nabywca nie będzie eksportował tych Produktów bezpośrednio lub pośrednio
bez uzyskania wcześniejszej zgody od Sprzedawcy oraz będzie zobowiązany do powiadomienia
Sprzedawcy o wszelkich transakcjach sprzedaży lub rynkach zbytu, na które ww. regulacje
mogłyby mieć zasadny wpływ.
20.- SIŁA WYŻSZA
1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe spełnienie lub niespełnienie zobowiązań
wynikających z umów zawartych z Nabywcą z powodu siły wyższej.

2. Za siłę wyższą uznaje się wszelkie okoliczności pozostające poza kontrolą Sprzedawcy, które
uniemożliwią tymczasowo lub na stałe spełnianie wszystkich lub niektórych ze zobowiązań
Sprzedawcy wobec Nabywcy, nieżalenie od tego, czy przewidziano dane okoliczności w
momencie podpisania zamówienia, zawarcia umowy, kontraktu itp., takie jak w szczególności::
działania rządowe, cofniecie lub unieważnienie pozwoleń, lokaut, przymusowe zakończenie
działalności w całości lub części wojna lub zagrożenie wybuchem wojny, pożar, problemy z
przewozem, wypadki, zamieszki w zakładzie pracy, brak zasobów kadrowych, embarga,
tymczasowy lub stały brak dostawy próbek, nieświadczenie usług przez strony trzecie bez
względu na przyczyny tego stanu rzeczy, wady i/lub usterki dotyczące materiałów, maszyn,
systemów i/lub oprogramowania i sprzętu komputerowego lub brak materiałów, z których
produkowane są Produkty.
3. Jeżeli Sprzedawca nie będzie w stanie zrealizować dostawy na skutek wystąpienia siły wyższej,
będzie mógł – wg własnego uznania – przedłużyć termin dostawy o czas trwania okoliczności siły
wyższej lub rozwiązać Umowę oraz zadąć zapłaty za zrealizowaną dostawę częściowa, nie będąc
zobowiązanym do zapłaty za wszelkie powstałe szkody lub do wypłaty odszkodowania Nabywcy.
21.- POWIADOMIENIA
1. Wszelkie powiadomienia związane z niniejsza umową będą sporządzane na piśmie w języku, w
którym została sporządzona umowa i staną się skuteczne po upływie 24 godzin od momentu
nadania powiadomienia listem poleconym na adres wskazany, jako siedziba Nabywcy.
22.- JURYSDYKCJA I WŁAŚCIWE SĄDY
1. Wszelkie porozumienia wynikające z tych OWS oraz wszelkie różnice lub spory, które mogą
wyniknąć miedzy stronami podlegają wyłącznie jurysdykcji sadów właściwych miejscowo dla
siedziby Sprzedawcy, bez uszczerbku dla przysługującego Sprzedawcy prawa do wszczynania
wszelkich postępowań sadowych wg każdej innej właściwej jurysdykcji.
2. Prawem właściwym będzie prawo państwa, w którym Sprzedawca będzie miał siedzibę w
momencie zawarcia umowy.

