1. Zakres
1.1. Poniższe warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży zawieranych
przez spółką pod firmą ELKOM TRADE S.A i pełnią rolę nadrzędną wobec warunków zakupu
Kupującego. Wszystkie stawki i oferty podlegają niniejszym warunkom, a przyjęcie
zamówienia oznacza ich akceptację. Wszelkie zmiany i korekty niniejszych warunków
wymagają pisemnej zgody Sprzedawcy pod rygorem nieważności. W wypadku sprzeczności
lub różnic pomiędzy niniejszymi warunkami a szczególnymi warunkami podanymi w innych
dokumentach Sprzedawcy zaadresowanych do Kupującego obowiązują warunki szczególne.
1.2. "Sprzedający" oznacza spółkę pod firmą ELKOM TRADE S.A. sprzedającą Produkty
"Kupującemu".
1.3. "Kupujący" oznacza klienta Sprzedającego. Każdy z wymienionych podmiotów zwany jest dalej
z osobna "Stroną" oraz łącznie "Stronami".
1.4. "Warunki" oznaczają niniejsze warunki sprzedaży.
1.5. "Produkty" oznaczają wszelkie wyroby lub towary lub wszelkie części lub komponenty lub
usługi sprzedawane Kupującemu przez Sprzedającego.
1.6. Wyłącznie niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszelkiej sprzedaży Produktów
Kupującemu przez Sprzedającego. Wszelkie zmiany w niniejszych Warunkach dla swej
ważności wymagać będą pisemnej zgody obydwu Stron w odpowiednim terminie, podpisanej
przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
1.7. Zamówienie złożone przez Kupującemu na ręce Sprzedającego uznawać się będzie za
bezwarunkową akceptację niniejszych Warunków.
1.8. Z uwzględnieniem powyższego punktu 1.6, Warunki będą stanowić nieodłączną części
wszelkich umów i uzgodnień dotyczących sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedającym i
Kupującym.
1.9. Z uwzględnieniem powyższego punktu 1.6, zmiany w niniejszych Warunkach proponowane
przez Kupującego i zaakceptowane przez Sprzedającego będą zawsze wprowadzane na ryzyko
i na odpowiedzialność Kupującego, a wszelkie koszty takich zmian poniesie Kupujący.
2. Produkty i Próbki
2.1.

Wszelkie oświadczenia, informacje techniczne i zalecenia dotyczące Produktów
sprzedawanych oraz próbek przekazywanych przez Sprzedającego oparte są na testach
uznawanych za rzetelne, jednak nie stanowią one gwarancji ani zapewnienia. Strony
niniejszym uznają, że wszystkie Produkty są sprzedawane i/lub próbki są dostarczane pod
warunkiem, że wyłącznie Kupujący jest odpowiedzialny za określenie, przed rozpoczęciem
korzystania z produktów, że produkty są odpowiednie do celów wyznaczonych przez
Kupującego.

2.2. Próbki dostarczane Kupującemu są dostarczane wyłącznie do celów informacyjnych i nie
stanowią żadnej, wyraźnej ani dorozumianej, gwarancji ani zapewnienia dotyczącego ich
zgodności z wymaganiami, jakości, opisu, przydatności do celu ani jakości handlowej. Uznaje
się, że Kupujący dopilnował i jest usatysfakcjonowany w powyższym zakresie przed
zamówieniem Produktów.
3. Dostawa
3.1. Dostawa podlega Międzynarodowym Regułom Handlu (Incoterms) Międzynarodowej Izby
Handlu (International Chamber of Commerce (ICC)) obowiązującym w danym dniu wysyłki.
3.2 O ile szczególne inne warunki Incoterms oraz miejsce przeznaczenia nie zostaną uzgodnione,
dostawy z ostatecznym miejscem przeznaczenia w Unii Europejskiej ("UE") są realizowane na
warunkach ‘’…oznaczone miejsce’’ ( Free Carrier - dalej zwane w skrócie "FCA") do finalnego
miejsca przeznaczenia w UE, po przygotowaniu wyceny kosztów dostawy przez Sprzedającego
i jej akceptacji przez Kupującego.
3.3. O ile szczególne inne warunki Incoterms oraz miejsce przeznaczenia nie zostaną uzgodnione,
dostawy z finalnym miejscem przeznaczenia poza UE (eksport) są realizowane na warunkach
z zakładu, ‘’…oznaczone miejsce’’ (ex-works – dalej zwane w skrócie ‘’ExW") do finalnego
miejsca przeznaczenia poza UE, po przygotowaniu wyceny kosztów dostawy przez
Sprzedającego i jej akceptacji przez Kupującego.
3.4. Wszystkie zmiany podlegają postanowieniom powyższego paragrafu 1.6.
3.5. Kupujący może samodzielnie dokonać odbioru Produktów, jednakże w takim przypadku odbiór
Produktów powinien nastąpić w przeciągu maksymalnie 5 dni roboczych od wskazanej
Kupującemu przez Sprzedającego daty gotowości do odbioru Produktów.
W przypadku gdy Kupujący nie odbierze Produktów w określonym powyżej terminie,
Sprzedający ma prawo obciążenia Kupującego dodatkową opłatą za magazynowanie
Produktów, według rynkowych cen stawek wynajmu powierzchni magazynowej w centrach
logistycznych, lub do wysyłki Produktów na warunkach Incoterms wskazanych powyżej.
3.6. Terminy dostaw określone w jakichkolwiek ofertach lub na formularzu akceptacji zamówienia
lub innym nośniku są terminami przybliżonymi i nie stanowią w żądnym razie wiążącego
zobowiązania Sprzedającego wobec Kupującego.
4. Odchylenia
Niewielkie odchylenia pod względem jakości, symetrii, formatu, koloru, twardości i wykończenia
połyskowego nie będą stanowić podstawy do odrzucenia Produktów. Przy ocenianiu, czy odchylenie w
dostawie wykracza poza dopuszczalne granice, należy wziąć pod uwagę średnią z dostawy, aby
odrzucenie nie miało miejsca na podstawie niewielkiej liczby próbek.

5. Opłaty za opakowanie
5.1. Produkty będą pakowane i znakowane zgodnie z wymaganiami standardowymi dla danego
środka transportu. Wszelkie opłaty dotyczące opakowania będą naliczane według stawek
Sprzedającego obowiązujących w chwili wysyłki. Zamówienia wymagające dostawy za granicę
muszą być obciążone kosztem wymaganego specjalnego pakowania oraz wszelkimi opłatami
za fracht, ubezpieczenie i innymi kosztami i wydatkami ponoszonymi przez Sprzedającego.
5.2. Sprzedający może używać palet zwrotnych (zamiennych) będących własnością Sprzedającego,
które pozostaną własnością Sprzedającego i będą zwracane lub odbierane zgodnie z
instrukcjami Sprzedającego.
6. Oferty
6.1. Oferta Sprzedającego nie stanowi nieodwołalnej oferty. Sprzedający zastrzega sobie prawo do
wycofania się z takiej oferty oraz jej zmiany w każdej chwili przed potwierdzeniem zamówienia
przez Kupującego.
6.2. Gdy Sprzedający składa ofertę, Sprzedający ma prawo, o ile nie zostanie określone inaczej na
piśmie, odwołać ofertę w ciągu dziesięciu (10) dni od dnia, w którym Sprzedający otrzymał
akceptację Kupującego dla takiej oferty.
6.3. Jeśli Kupujący dostarcza dane, rysunki, wielkości, itd. Sprzedającemu, Sprzedający uznawał
będzie je za prawidłowe i kompletne i będzie mógł opierać na nich swoją ofertę.
7. Ceny
7.1. Żadne ceny nie zawierają podatku VAT ani pozostałych podatków, ceł ani opłat, chyba że
zostanie wyraźnie uzgodnione inaczej na piśmie. Za zapłatę wyżej wspomnianych podatków,
ceł i/lub opłat odpowiada Kupujący.
7.2. W przypadku gdy Sprzedający korzysta z cennika dla sprzedawanych Produktów, ceny należne
za Produkty będą cenami cennikowymi Sprzedającego w chwili dokonywania wysyłki.
7.3. Sprzedający będzie miał prawo w każdej chwili do zmiany cennika i/lub uzgodnionych cen tak,
aby uwzględniały one inflację i wzrost kosztów, w tym, między innymi, koszty nabycia
Produktów lub materiałów, transportu, robocizny i innych narzutów, zwiększenie
jakichkolwiek nakładanych podatków, ceł i/lub innych opłat i/lub wszelkie wahania kursów
wymiany.
8. Warunki płatności
8.1. Z uwzględnieniem powyższego punktu 1.6, płatność za faktury będzie realizowana (i) w walucie
określonej na fakturze, (ii) na rachunek bankowy określony na fakturze i (iii) w terminie

trzydziestu (30) dni od daty faktury w wysokości przed zastosowaniem rozliczenia należności
oraz zniżek.
8.2. Sprzedający będzie w każdej chwili miał prawo do żądania płatności zaliczkowej lub
gotówkowej z chwilą dostawy Produktów lub żądać dostarczenia zabezpieczenia w formie
zaaprobowanej przez upoważnionego przedstawiciela Sprzedającego, aby zapewnić, że
zapłacono cenę zakupu za Produkty.
8.3. Jeśli Kupujący nie stosuje się do zobowiązań określonych w niniejszych Warunkach, w tym,
między innymi, zobowiązania do zapłaty ceny zakupu, natychmiast zostanie uznany
odpowiedzialnego za naruszenie postanowień Umowy, ze skutkiem natychmiastowym i bez
potrzeby wnoszenia sprawy do sądu. W takim przypadku: (i) Sprzedający będzie miał prawo
do zawieszenia realizacji swoich obowiązków określonych w niniejszych Warunkach, w tym,
między innymi, będzie miał prawo zawiesić dostarczanie Produktów bez zwalniania
Kupującego z jego obowiązków, oraz (ii) wszelkie kwoty i odsetki płatne wobec Kupującego
staną się natychmiastowo należne Sprzedającemu.
8.4. Wszelki kredyt udzielony Kupującemu może zostać zmieniony lub odebrany w każdej chwili.
8.5. W przypadku zwłoki w płatności ze strony Kupującego, Sprzedający będzie miał prawo do
naliczania odsetek w wysokości jeden i pół procent (1,5%) miesięcznie lub, jeśli takowe odsetki
są wyższe, odsetek ustawowych zgodnie z przepisami prawa kraju zamieszkania Kupującego
naliczanych od kwoty zaległej; część miesiąca będzie uznawana za cały miesiąc. Wszelkie
koszty, adwokackie i inne, ponoszone przez Sprzedającego w odniesieniu do naruszenia
wszelkich obowiązków Kupującego będzie pokrywał Kupujący. Koszty inne niż adwokackie
będą wynosić minimum dziesięć procent (10%) wszelkich zaległych kwot.
8.6. Sprzedający będzie miał prawo zawsze i według swojego własnego uznania i ze skutkiem
natychmiastowym kompensować wszelkie kwoty i/lub opłaty należne ze strony Kupującego z
kwotami należnymi ze strony Sprzedającego wobec Kupującego.
9. Tytuł własności
9.1. Pomimo dostawy i przeniesienia ryzyka oraz zastąpienia stosownego warunku Incoterms,
Produkty pozostają własnością Sprzedającego i mogą być przeniesione na Kupującego tylko w
przypadku, gdy Kupujący wypełnił wszystkie swoje obowiązki zawarte w niniejszych
warunkach lub wynikające z nich i z wszelkich umów związanych ze sprzedażą zawartych
między Sprzedającym a Kupującym.
9.2. Jeśli Kupujący nie wypełni jakiegokolwiek ze swoich obowiązków wynikających z niniejszych
warunków i wszelkich umów związanych ze sprzedażą zawartych między Sprzedającym a
Kupującym, Sprzedający będzie miał prawo do przejęcia w dowolnym momencie Produktów,
do których prawo jest zastrzeżone, gdziekolwiek się one znajdują, bez szkody dla prawa
Sprzedającego do rekompensaty od Kupującego w zawiązku z niedopełnieniem obowiązków
Kupującego.

9.3. Kupujący niniejszym udziela Sprzedającemu oraz jego pracownikom i agentom prawa i licencji
do wstępu i wjazdu na teren firmy Kupującego w normalnych godzinach pracy, w celu inspekcji
i/lub odbioru Produktów, do których zachował prawo. Niniejsze prawo i licencja będą miały
moc obowiązywania bez względu na zakończenie z jakiegokolwiek powodu sprzedaży zgodnie
z niniejszymi Warunkami lub jakąkolwiek umową związana ze sprzedażą. Takie prawo i licencja
będą trwać bez względu na wypowiedzenie z jakiegokolwiek powodu jakiejkolwiek transakcji
sprzedaży zgodnie z niniejszymi Warunkami lub jakiejkolwiek umowy związanej ze sprzedażą
pomiędzy Sprzedającym i Kupującym.
9.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odebrania i odsprzedania wszelkich produktów, do
których zachował tytuł własności, a zgoda Sprzedającego wobec Kupującego na zatrzymanie
Produktów oraz wszelkie prawa, które Kupujący może mieć do zatrzymania produktów w
każdym wypadku przestaną obowiązywać:
9.4.1. jeśli jakakolwiek kwota należna ze strony Kupującego na rzecz Sprzedającego (w
odniesieniu do Produktów i z innego tytułu) nie zostanie zapłacona Sprzedającego
zgodnie z powyższym paragrafem 8.
9.4.2. po zaistnieniu któregokolwiek zdarzenia określonego w poniższym paragrafie 16; lub
9.4.3. jeśli Kupujący naruszy jakąkolwiek umowę zawartą ze Sprzedającym.
9.5. Gdy Kupujący zatrzymuje Produkty za zgodą Sprzedającego (ale nie w inny sposób), Kupujący
będzie miał prawo w trakcie normalnej działalności sprzedać lub wynająć Produkty, pod
warunkiem, że:
9.5.1. co do relacji pomiędzy Kupującym i jego podwykonawcą lub klientem, Sprzedający
sprzeda lub wynajmie Produkty jako zlecający i Kupujący nie będzie miał prawa do
zobowiązywania Sprzedającego do wchodzenia w żadne relacje umowne ani brania na
siebie odpowiedzialności wobec kolejnego kupującego lub klienta ani żadnej innej osoby;
9.5.2. bez względu na wszelkie uzgodnione okresy kredytowania płatności ceny Produktów,
Kupujący ureguluje należności z takiej sprzedaży lub wynajęcia na konto Sprzedającego,
z chwilą otrzymania Produktu.
9.6. Kupujący zobowiązuje się bezzwłocznie po otrzymaniu odpowiedniego żądania ze strony
Kupującego, przenieść lub scedować wszelkie prawa i roszczenia, które Kupujący może mieć
wobec jego kolejnych kupujących lub klientów, wynikające z takiej sprzedaży, do chwili
dokonania płatności w pełnej kwocie, jak określono powyżej.
10. Własność intelektualna
10.1. Kupujący zabezpieczy i będzie zaspokajał wszelkie roszczenia wobec Sprzedającego w zakresie
zobowiązań, kosztów, szkód i wydatków poniesionych przez Sprzedającego lub za jakie
Sprzedający może być odpowiedzialny, wynikających pośrednio lub bezpośrednio z:

10.1.1. wykonywania jakiejkolwiek pracy wymaganej lub związanej z Produktami zgodnie ze
wymaganiami lub specyfikacjami Kupującego z faktycznym lub wnoszonym naruszeniem
praw własności intelektualnej należących do jakiejkolwiek strony trzeciej.
10.1.2. dokonywania jakichkolwiek uzupełnień, modyfikacji lub innych operacji na Produktach
z faktycznym lub wnoszonym naruszeniem praw własności intelektualnej należących do
jakiejkolwiek strony trzeciej.
10.2. Bez względu na powyższe postanowienia, jeśli w jakimkolwiek momencie zostanie zgłoszone
naruszenie patentu, prawa autorskiego, znaku towarowego lub prawa projektowego w
odniesieniu do Produktów lub jeśli sprzedający uzna dokonanie takiego zgłoszenia za
prawdopodobne, Sprzedający może według własnego uznania i na własny koszt:
10.2.1. zmodyfikować lub zastąpić Produkty bez zakłócenia ich ogólnego działania w celu
uniknięcia naruszenia; lub
10.2.2. nabyć dla Kupującego prawo do dalszego wykorzystywania Produktów; lub
10.2.3. odkupić Produkty po cenie zapłaconej przez Kupującego pomniejszonej o amortyzację
według stawki stosowanej przez Sprzedającego w jego własnych rozliczeniach.
Kupujący poinformuje Sprzedającego o wszelkich roszczeniach lub działaniach lub
zagrożeniu zgłoszeniem naruszenia praw stron trzecich. Sprzedający będzie czuwał nad
przebiegiem takiego postępowania w określony przez siebie sposób. Kupujący zapewni
wszelką pomoc w tym zakresie na wniosek Sprzedającego. Koszty takiego postępowania
zostaną poniesione w proporcjach uzgodnionych przez strony.
10.3. Niniejsza umowa sprzedaży i/lub umowy związane ze sprzedażą w żadnym razie nie dają
Kupującemu żadnych praw w zakresie własności intelektualnej Sprzedającego, w tym, między
innymi, praw autorskich, znaków towarowych, praw do modelu i praw patentowych. Kupujący
nie ujawni stronom trzecim żadnych informacji związanych z Produktami ani z
opracowywaniem Produktów na przyszłość ani z nowymi procesami produkcyjnymi.
11. Gwarancja
11.1. Sprzedający gwarantuje przez okres określony w punkcie 11.2 poniżej, że Produkty są wolne
od wad materiałowych i wykonawstwa pod warunkiem normalnego użytkowania i obsługi.
Sprzedający nie daje żadnych innych, wyraźnych ani dorozumianych, gwarancji odnoszących
się do Produktów. Kupujący nie będzie odpowiedzialny za żadne roszczenia stron trzecich.
11.2. Okresem gwarancji jest okres czasu określony w karcie technicznej konkretnego produktu
i/lub publikacji informacyjnej obowiązującej w chwili wysyłki. Jeśli takie oświadczenie nie jest
dostępne w karcie technicznej produktu i/lub publikacji informacyjnej, okresem gwarancji
będzie jeden (1) rok od daty początkowej wysyłki.

11.3. Sprzedający nie będzie odpowiedzialny za wady w Produktach spowodowane normalnym
zużyciem. Prawa określone w niniejszej gwarancji przysługują wyłącznie Kupującemu i nie
przysługują klientom ani użytkownikom towaru Kupującego.
11.4. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do Produktów, które, jak uzna Sprzedający,
Kupujący lub jakakolwiek strona trzecia wystawili na warunki działania i/lub zewnętrzne, które
nie są zgodne z mającymi zastosowanie specyfikacjami, lub były przedmiotem nadużycia,
zaniedbania, nieprawidłowej instalacji lub zniszczenia lub nieodpowiednich lub
nienormalnych warunków przechowywania lub były w jakikolwiek sposób zmieniane lub
modyfikowane przez osobę inną niż upoważnieni pracownicy Sprzedającego. Kupujący jest
zobowiązany do ujawniania wszelkich informacji wymaganych przez Sprzedającego do
określenia takiego faktu.
11.5. Żadna gwarancja nie ma zastosowania, w przypadku gdy Produkty są używane po okresie
określonym w punkcie 11.2. W przypadku zażaleń lub roszczeń ze strony Kupującego,
Kupujący jest zawsze zobowiązany do przedstawienia, że prawidłowo i w odpowiednich
terminach używa produktów, zgodnie z instrukcjami, wytycznymi i zaleceniami Sprzedającego.
11.6. W przypadku wad w części dostarczonych Produktów Sprzedający będzie miał prawo do
skontrolowania i usunięcia takich wad. Kupujący da Sprzedającemu rozsądny okres czasu, w
którym Sprzedający będzie miał możliwość naprawić wadliwy produkt.
11.7. Reklamacje dotyczące wad widocznych w produktach będą zgłaszane Sprzedającemu w ciągu
48 dni od dostawy. Kupujący będzie rejestrował wady w odpowiedniej dokumentacji
transportowej i zachowa wadliwe Produkty jako dowód. Kupujący, tylko na żądanie
Sprzedającego, będzie zwracał wadliwe Produkty Sprzedającemu w ich oryginalnych
opakowaniach. Tylko w zakresie, w jakim dział reklamacji Sprzedającego uzna, że reklamacje
są uzasadnione, Sprzedający, według swojego uznania zastąpi lub naprawi Produkty.
Sprzedający nie będzie odpowiedzialny za żadne straty ani wady widoczne w Produktach w
transporcie ani za wady w dostarczonych produktach ani za widoczne niedobory poza ilością
dopuszczoną w paragrafie 4, jeśli Kupujący nie zawiadomi o tym Sprzedającego w ciągu 21 dni
od daty dostawy określonej w harmonogramie i/lub daty faktycznej dostawy. Na taki dzień,
produkty będą uznane za dostarczone w dobrym stanie. Bezzwłocznie z chwilą dostawy,
inspektor jakości Kupującego skontroluje Produkty pod względem jakościowym i ilościowym.
Kontrola taka będzie opierać się na dokumentacji transportowej, próbkach Sprzedającego
i/lub specyfikacjach właściwych dla Produktów.
11.8. Reklamacje dotyczące wad ukrytych w Produktach, które pojawią się w późniejszym okresie,
muszą być zgłaszane Sprzedającemu bezzwłocznie po ich pojawieniu się. Kupujący
bezzwłocznie zawiadomi dział reklamacji Sprzedającego o takiej reklamacji.
11.9. Wszelkie podstawy powództwa o wady produktowe i inne, które Kupujący może mieć, będą
nieskuteczne po upływie okresu określonego w powyższym punkcie 11.2.

11.10. W przypadku jakiegokolwiek nieprzestrzegania postanowień gwarancji w okresie
określonym w powyższym punkcie 11.2, jedynym obowiązkiem Sprzedającego w ramach
niniejszej Umowy będzie, według uznania Sprzedającego, skredytowanie, w całości lub części,
Kupującemu ceny zakupu danych Produktów lub wymiana danych Produktów lub wszelkich
ich niezgodnych części, pod warunkiem spełnienia każdego z trzech poniższych warunków:
11.10.1. Sprzedający otrzyma pisemne zawiadomienie o nieprzestrzeganiu i/lub niezgodności
nie później niż 15 dni od dnia, w którym Kupujący dowiedział się lub powinien był się
dowiedzieć o danej wadzie,
11.10.2. po pisemnym upoważnieniu ze strony Sprzedającego, wadliwy towar zostanie
zwrócony Sprzedającemu do miejsce, z którego zostały wysłane, z opłaconymi kosztami
przesyłki, oraz
11.10.3. po zbadaniu danego towaru, udowodnione zostanie zadowalająco dla Sprzedającego,
że dany towar jest niezgodny z wymaganiami. Żadna taka wymiana nie będzie przedłużać
okresu, w którym Kupujący ma prawo korzystać z takiej gwarancji.
11.11. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych postanowień, jedynym obowiązkiem Sprzedającego
w odniesieniu do wszelkich przypisywanych niezgodności Produktów dostarczonych, z
przyczyn innych niż wady materiałowe lub wykonawstwa, będzie, według uznania
Sprzedającego, skredytowanie, w całości lub części, Kupującemu ceny zakupu danych
Produktów lub wymiana danych Produktów lub wszelkich ich niezgodnych części, pod
warunkiem, że o niezgodności Sprzedający zostanie poinformowany na piśmie w ciągu sześciu
(6) miesięcy od początkowej daty wysyłki i warunki (i), (ii) i (iii) określone w powyższym
punkcie 11.10 zostaną spełnione.
12. Odpowiedzialność
12.1. CAŁKOWITA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KUPUJĄCEGO ZA ZANIEDBANIE, NARUSZENIE
NINIEJSZEJ UMOWY, WPROWADZENIE W BŁĄD LUB Z INNEGO TYTUŁU W ŻADNYM WYPADKU
NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ KOSZTU WADLIWYCH, NIEZGODNYCH ZE SPECYFIKACJAMI,
USZKODZONYCH LUB NIEDOSTARCZONYCH PRODUKTÓW, BĘDĄCYCH PODSTAWĄ DO
PONIESIENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, OKREŚLONEGO W CENACH NETTO NA FAKTURACH DLA
KUPUJĄCEGO W ODNIESIENIU DO JEDNEGO ZDARZENIA LUB SERII ZDARZEŃ SKUTKUJĄCYCH
TAKĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
12.2. Z uwzględnieniem powyższego, wszystkie warunki, zapewnienia i oświadczenia, między
innymi gwarancja nienaruszenia patentu, wyraźne lub dorozumiane z przepisów prawa lub
inaczej, dotyczące dostarczanych Produktów zostają wykluczone. Ponadto Sprzedający nie
ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Kupującego za żadne straty lub szkody wynikłe z wad
materiału, niewłaściwego wykonania lub jakkolwiek wynikające ze sprzedaży/lub umowy
dotyczącej sprzedaży, niezależnie od tego, czy powstałe z winy zaniedbania Sprzedającego,
jego pracowników lub agentów, czy nie, z wyjątkiem tego, że Sprzedający przyjmuje

odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem ze strony
Sprzedającego.
12.3. W żadnym wypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za żadne
straty, szkody lub obrażenia bezpośrednie lub pośrednie, wypadkowe ani wynikowe, w tym,
między innymi utratę zysku, utratę wartości firmy, utratę reputacji, przyjęcie działalności,
umowy, strat lub wydatków wynikających z roszczeń osób trzecich.
13. Anulowanie Umowy
O ile lub do momentu, gdy prowadzenie sprzedaży i/lub realizacja umów związanych ze sprzedażą
staną się niemożliwe, Kupujący może odstąpić od sprzedaży i/lub umów sprzedaży wyłącznie w
przypadku zaniechania sprzedaży i/lub wykonywania umów sprzedaży przez sprzedającego, jeśli
Sprzedający zaniechał sprzedaży i/lub wykonywania umów sprzedaży zgodnie z niniejszymi
Warunkami, w dodatkowym, rozsądnym okresie, wyznaczonym Sprzedającemu przez Kupującego w
wezwaniu zgodnie z paragrafem 19 poniżej. Anulowanie sprzedaży i/lub umów związanych ze
sprzedażą jest dopuszczalne wyłącznie w zakresie, w jakim sprzedaż i/lub wykonanie umów związanych
ze sprzedażą zostały zaniechane zgodnie z niniejszymi Warunkami, a od Kupującego nie można
oczekiwać podtrzymania przedmiotowej sprzedaży i/lub kontynuacji wykonywania umów sprzedaży.
14. Siła Wyższa
Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie jakichkolwiek swoich zobowiązań
wynikających z niniejszej Umowy, w jakimkolwiek okresie, w którym ich wykonanie jest opóźnione lub
uniemożliwione na skutek siły wyższej, w tym, między innymi pożaru, powodzi, wojny, embarga,
zamieszek, protestów pracowniczych (w tym między innymi strajku, strajku włoskiego, pracy na
minimum) czy interwencji organów rządowych, pod warunkiem, że Stron, która nie może wykonywać
swoich zobowiązań za skutek takiej siły wyższej poinformuje druga Stronę o opóźnieniu i jego
powodach. Jeśli (i) siła wyższa będzie się trwać przez łączny okres dłuższy niż trzydzieści (30) dni i (ii)
działanie siły wyższej spowoduje poważne szkody u Strony, której prawa ucierpiały z powodu siły
wyższej, Strona poszkodowana może zakończyć sprzedaż i/lub rozwiązać umowę sprzedaży przesyłając
pisemne powiadomienie zgodne z paragrafem 19 Stronie, która nie jest w stanie wykonywać swoich
obowiązków na skutek działania siły wyższej. Strona, która zakończyła sprzedaż i/lub rozwiązała
umowę sprzedaży między Stronami z powyższych przyczyn nie będzie odpowiedzialna wobec drugiej
Strony za szkody poniesione przez drugą Stronę w wyniku zakończenia sprzedaży i/lun rozwiązania
umowy sprzedaży.
15. Poufność
Kupujący zobowiązuje się do nieujawniania żadnej stronie trzeciej poufnych informacji otrzymanych
od Sprzedającego w związku ze sprzedażą i/lub umową związaną ze sprzedażą. Ponadto Kupujący
zobowiązuje się do wykorzystywania takich informacji wyłącznie do celów wykonywania swoich
zobowiązań wobec Sprzedającego, z wyjątkiem innych celów wymaganych przez prawo lub za pisemną
zgodą Sprzedającego.

16. Wypowiedzenie
16.1. Jeśli złożony zostanie wniosek o upadłość którejkolwiek ze Stron lub jeśli zostanie
ustanowiony likwidator firmy którejkolwiek ze Stron lub jeśli którakolwiek ze Stron dokonuje
cesji ogólnej na rzecz swoich wierzycieli lub jeśli zostanie wszczęte przeciwko niej, lub sama
rozpocznie postępowanie w sądzie lub poza nim, postępowanie zmierzające do orzeczenia jej
niewypłacalności, lub z w powodu działania stron trzecich, w tym między innymi przejęcia
nieruchomości, lub zostanie wszczęte jakiekolwiek podobne postępowanie w jakiejkolwiek
jurysdykcji, wskutek których bieżąca działalność Strony zostanie zakłócona w taki sposób, że
jej wypełnianie warunków sprzedaży i/lub wykonywanie umów związanych ze sprzedażą
będzie uniemożliwione, druga Strona będzie miała prawo do zakończenia sprzedaży i/lub
wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, za pisemnym wypowiedzeniem
zgodnym z paragrafem 19 poniżej.
16.2. Z chwilą wypowiedzenia jakiejkolwiek transakcji sprzedaży i/lub umowy związanej ze
sprzedażą, zgodnie z punktem 16.1 powyżej, wszelkie zadłużenie Kupującego lub
Sprzedającego stanie się należne i płatne ze skutkiem natychmiastowym, a Sprzedający będzie
zwolniony z wszelkich dalszych zobowiązań do dostarczenia jakichkolwiek Produktów do
Kupującego zgodnie z takimi umowami sprzedaży i/lub umowami związanymi ze sprzedażą.
17. Zrzeczenie się
Jakiekolwiek nieegzekwowanie jakiegokolwiek prawa określonego w niniejszych Warunkach i/lub
transakcjach sprzedaży i/lub umowach związanych ze sprzedażą nie będzie uznawane za zrzeczenie się
takiego prawa ani nie będzie interpretowane jako działanie mające na celu uniemożliwienie wykonania
lub egzekwowania takiego prawa w przyszłości.
18. Cesja
Żadne prawa ani obowiązki Kupującego określone w transakcji sprzedaży i/lub umowie związanej ze
sprzedażą nie będą cedowane ani przenoszone w całości ani w części bez uprzedniej pisemnej zgody
Sprzedającego.
19. Zawiadomienia
Wszelkie zawiadomienia przekazywane w niniejszej Umowie będą na piśmie sporządzonym przez
osobę upoważnioną, zgodnie z uzgodnieniami, i będą uznawane za odpowiednio przekazane, jeśli
zostaną wysłane listem poleconym, kurierem, faksem lub pocztą elektroniczną.
20. Nagłówki
Nagłówki paragrafów niniejszej Umowy służą jedynie wygodzie czytania i nie mają wpływu na
interpretację niniejszej Umowy.

21. Obowiązujące prawo, sądy właściwe
21.1. Wszelkie zobowiązania nie określone umownie oraz transakcje sprzedaży i/lub umowy
związane ze sprzedażą dotyczące dostaw z finalnym miejscem przeznaczenia w UE (eksport)
pomiędzy Kupującym i Sprzedającym będą rozumiane i interpretowane zgodnie z prawem
kraju siedziby lub miejsca zamieszkania Sprzedającego. Transakcje sprzedaży i/lub umowy
związane ze sprzedażą pomiędzy Kupującym i Sprzedającym w ramach UE będą rozumiane i
interpretowane zgodnie z prawem kraju, siedziby lub miejsca zamieszkania Sprzedającego.
Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży
towarów (Konwencji wiedeńskiej) nie będą mieć zastosowania.

21.2. Wszelkie spory wynikające lub związane transakcjami sprzedaży i/lub umowami związanymi
ze sprzedażą będą rozstrzygane przez sądy kraju właściwej jurysdykcji, zgodnie z powyższym
punktem 21.1. Bez względu na powyższe zdanie, Sprzedający, według swojego własnego
uznania, będzie miał prawo do wnoszenia wszelkich takich sporów oraz wnoszenia roszczeń
do sądów właściwych dla siedziby Kupującego, zgodnie z prawem właściwym takiego kraju.
22. Obowiązujący język
Językiem, w którym niniejsze Warunki zostały sporządzone i który obowiązuje w niniejszych
Warunkach jest język polski. Wszelkie tłumaczenia niniejszych Warunków służą jedynie wygodzie
czytającego.

