OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU
Umowa
1.1 Niniejsze ogólne warunki zakupu ("OWZ" lub "Warunki") stanowią integralną część
wszystkich umów kupna-sprzedaży towarów i/lub świadczenia usług, przy czym każda
taka umowa może zostać zawarta poprzez złożenie zamówienia, do którego niniejsze
Warunki są fizycznie lub elektronicznie dołączone lub przywołane w jego treści, lub
zawarta w jakikolwiek inny sposób , który wskazuje na wolę TEREZ Performance
Polymers Sp. z o.o., polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą i
głównym miejscem prowadzenia działalności przy ul. Innowacyjnej 8, 36-060 Głogów
Małopolski, Polska, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, Wydział XII
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000500044, NIP PL5170364962, ,
kapitał zakładowy: 9 395 000,00 zł, ("Kupujący"), nabycia od podmiotu, do którego
zamówienie jest skierowane lub oświadczenie woli złożone ("Dostawca"), towarów
i/lub usług, określonych tamże (dalej "Zamówienie"). Dostawca i Kupujący są dalej
zwani indywidualnie "Stroną", a łącznie "Stronami". Zamówienie oznacza również całą
związaną z nim dokumentację. Usługi to usługi i/lub wszystkie związane z nimi efekty
prac, które mają być świadczone zgodnie z Zamówieniem. Wszelkie produkty,
materiały lub inne rzeczy zidentyfikowane w Zamówieniu dalej oznaczane są jako
"Towary", a wszelkie usługi określone w Zamówieniu jako "Usługi".
1.2 Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Dostawca nie zwróci Kupującemu egzemplarza
dokumentu potwierdzenia Zamówienia, każde zachowanie Dostawcy potwierdzające
istnienie umowy dotyczącej przedmiotu Zamówienia oznacza bezwarunkową
akceptację przez Dostawcę Zamówienia i wszystkich jego warunków. Niniejsze
warunki, jak również warunki zawarte w Zamówieniu, w tym przywołane w jego treści,
stanowią zupełną i jedyną umowę pomiędzy Stronami i mogą być modyfikowane
wyłącznie w formie dokumentu sporządzonego przez upoważnionych przedstawicieli
Stron.
1.3 Za wyjątkiem Umów zawartych wcześniej na piśmie przez Strony, wszelkie
transakcje kupna-sprzedaży dotyczące Towarów i/lub Usług, które nabywa Kupujący są
formułowane wyłącznie na podstawie niniejszych Warunków, chyba że inne
postanowienia zostaną bezpośrednio zaoferowane na piśmie przez Dostawcę, przed
przystąpieniem do wykonania regulowanej niniejszymi Warunkami transakcji,
doręczone managerowi ds. zakupów/logistyki bądź jakiejkolwiek innej osobie
wskazanej w Zamówieniu jako przedstawiciel Kupującego, uzgodnione wspólnie wraz z
odpowiednimi odniesieniami do niniejszych Warunków, sporządzone w formie
pisemnej i podpisane przez należycie umocowanych przedstawicieli Stron. Jeżeli
stosunki gospodarcze pomiędzy Stronami opierają się na długoterminowej umowie
współpracy lub innej umowie ramowej, wówczas w przypadku jakichkolwiek
sprzeczności lub rozbieżności z OWS, pierwszeństwo mają postanowienia takiej
umowy.
1.4 Niniejszym Kupujący sprzeciwia się wszelkim próbom włączenia przez Dostawcę,
w jakimkolwiek zakresie, zastrzeżeń do niniejszych Warunków w oświadczeniu o
przyjęciu Zamówienia dokonywanym w sposób inny niż bezpośrednie negocjacje
zgodnie z postanowieniami ust. 1.3 powyżej. Dodatkowe lub modyfikujące zastrzeżenia
zaproponowane zgodnie z postanowieniami ust. 1.3 powyżej będą poczytywane za
odrzucenie Zamówienia, o ile dotyczyć będą specyfikacji Towarów i/lub Usług, ilości,
ceny lub harmonogramu dostaw. Wszelkie inne zastrzeżenia lub propozycje Dostawcy
sprzeczne z Warunkami uznaje się za warunkowe przyjęcie Zamówienia, z
uwzględnieniem ogólnej zasady interpretacyjnej, zgodnie z którą sprzeczne
postanowienia Warunków i oświadczenia o przyjęciu Zamówienia nie mają
zastosowania. Niezwłoczne odrzucenie przez Kupującego takich dodatkowych lub
modyfikujących zastrzeżeń skutkuje jednakże tym, że umowa wynikająca z Zamówienia
nie jest zawarta.
1.5 Niniejsze Warunki stają się wiążące dla Dostawcy i Kupującego z chwilą
najwcześniejszego z następujących zdarzeń: (i) stwierdzonego pisemem przyjęcia
Zamówienia przez Dostawcę; (ii) wysyłki/dostawy Towarów/Usług przez Dostawcę do
Kupującego; (iii) jakiejkolwiek innej aktywności Dostawcy w związku z Zamówieniem,
która wskazuje na istnienie transakcji kupna-sprzedaży. Przed dokonaniem
jakiejkolwiek płatności za Towary i/lub Usługi, Kupujący może zażądać od Dostawcy
oświadczenia na piśmie o przyjęciu Zamówienia.
1.6 Z zastrzeżeniem postanowień ust. 1.3 powyżej, niniejsze Warunki zastępują
wszelkie wcześniejsze umowy, zamówienia, zapytania ofertowe, propozycje oraz
wszelkie inne oświadczenia dotyczące Towarów i/lub Usług. Jeżeli Dostawca złożył
ofertę dotyczącą Towarów i/lub Usług przed otrzymaniem Zamówienia, przyjęcie takiej
oferty przez Kupującego jest wyraźnie uzależnione od akceptacji przez Dostawcę
niniejszych Warunków, jednakże z zastrzeżeniem postanowień punktu 1.3 powyżej.
Brak zgłoszenia zastrzeżeń przez Kupującego wobec postanowień zawartych,
przywołanych lub załączonych do oferty Dostawcy lub jakiegokolwiek innego
dokumentu sprzedaży, nie oznacza rezygnacji przez Kupującego ze stosowania
niniejszych Warunków.
1.7 O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, żadne działanie w kontekście niniejszych
Warunków nie będzie poczytywane za zobowiązanie do zakupu lub sprzedaży w
przyszłości jakichkolwiek podobnych rodzajowo towarów i/lub usług innych niż Towary
i/lub Usługi, aktualnie wymienione w Zamówieniu. Jeżeli Dostawca dostarczy Towary
i/lub Usługi Kupującemu w przyszłości, do takich transakcji kupna-sprzedaży
zastosowanie będzie miała aktualna wówczas wersja Warunków. Każda nowa wersja
OWZ będzie umieszczana na stronie internetowej Kupującego - www.terez.pl i będzie
odpowiednio zidentyfikowana w Zamówieniu skierowanym do Dostawcy. Żadne z
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postanowień jakiegokolwiek zapytania ofertowego nie stanowi dla Kupującego
zobowiązania w zakresie zapłaty Dostawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia za żądane
informacje oraz/lub podstawy do zwrotu Dostawcy jakichkolwiek kosztów
poniesionych w związku z przygotowaniem oferty w odpowiedzi na takie zapytanie
ofertowe. Każda ze Stron pokrywa własne koszty i wydatki ponoszone w celu zawarcia
transakcji kupna-sprzedaży Towarów i/lub Usług.
Cena
2.1 Ceną za Towary i/lub Usługi jest cena określona w Zamówieniu i pozostaje stała w
terminie wskazanym w Zamówieniu, chyba że wyraźnie ustalono inaczej. Ceny są
określone w walucie wskazanej w Zamówieniu i o ile Strony nie uzgodnią inaczej na
piśmie, płatności należy realizować we wskazanej walucie. O ile w Zamówieniu
wyraźnie nie określono inaczej, ceny Towarów i/lub Usług obejmują wszelkie podatki i
opłaty, w tym wszelkie podatki dochodowe, podatki od sprzedaży, użytkowania, akcyzę
lub podobne podatki albo cła eksportowe/importowe, które Dostawca jest
zobowiązany zapłacić w związku z Zamówieniem, w tym w szczególności podatek od
towarów i usług, jeśli taki ma zastosowanie. Wszelkie podatki lub inne opłaty
administracyjne z tytułu nabycia lub korzystania z Towarów i/lub Usług, w tym wszelkie
podatki u źródła, które Kupujący jest zobowiązany zapłacić i pobrać od Dostawcy, będą
pomniejszać cenę, którą Kupujący ma zapłacić Dostawcy, chyba że Dostawca
przedstawi Kupującemu certyfikat rezydencji podatkowej pozwalający na
zastosowanie zwolnienia z podatku, akceptowalny przez właściwy organ podatkowy.
2.2 Ceny są liczone tak, aby obejmowały ubezpieczenie i transport pod wyznaczony
adres/wskazane miejsce dostawy, zgodnie z formułą dostawy Incoterms 2020
określoną w Zamówieniu. Cena uwzględnia opakowanie, składanie w kontenery i
mocowanie, przy czym materiały opakowaniowe podlegają zwrotowi wyłącznie po
wyraźnym pisemnym uzgodnieniu przez Strony. O ile nie określono inaczej w
Zamówieniu, Dostawca nie jest uprawniony do naliczania dodatkowych opłat za
przyspieszanie wysyłki, koszty przechowywania, demurrage bądź inne koszty
logistyczne czy koszty ubezpieczenia.
Fakturowanie i płatności
3.1 Faktury należy wystawiać za dostarczone Towary i/lub wykonane Usługi zgodnie
ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Zamówieniu. Dostawca powinien
wystawiać odrębną fakturę dla każdego Zamówienia. Każda faktura, oprócz
obowiązkowych elementów wymaganych przepisami prawa, zawierać powinna co
najmniej pełny numer Zamówienia nadany przez Kupującego oraz, , numer
identyfikujący dostawę jeżeli taki jest stosowany przez Dostawcę. Faktury należy
przesyłać na adres rozliczeniowy wskazany przez Kupującego w Zamówieniu.
3.2 O ile nie określono inaczej w Zamówieniu, płatności będą realizowane przez
Kupującego przelewem na rachunek wskazany na fakturze, w terminie 60 dni od daty
otrzymania Towarów lub wykonania Usług lub daty otrzymania przez Kupującego
poprawnie wystawionej stosownej faktury sporządzonej zgodnie z warunkami
Zamówienia, w zależności od tego, co nastąpi później. Zapłata przez Kupującego
jakiejkolwiek kwoty wynikającej z tytułu jakiejkolwiek faktury nie stanowi okoliczności
wskazującej na akceptację warunków i cen określonych w takiej fakturze w zakresie w
jakim pozostają one w sprzeczności z Zamówieniem, ani nie oznacza zrzeczenia się
przez Kupującego praw przysługujących mu w odniesieniu do dostarczonych Towarów
i/lub Usług, w szczególności, prawa Kupującego do kontroli i odmowy przyjęcia
niezgodnych Towarów i/lub Usług.
Prognozowanie
4.1 O ile w Zamówieniu nie postanowiono inaczej, Dostawca zobowiązany jest
dostarczać Towary i/lub świadczyć Usługi w zamawianych ilościach. Jeżeli Kupujący
udostępnia prognozy zakupowe w zakresie swojego zapotrzebowania na Towary i/lub
Usługi, prognozy takie mają jedynie charakter orientacyjny mają na celu ułatwienie
Dostawcy planowania produkcji. Zarówno Kupujący jak i Dostawca nie są zobowiązani
do ich uwzględniania do chwili, gdy prognozy nie zostaną przekształcone w definitywne
terminy dostaw zawarte w Zamówieniu lub zgodnie z nim ustalone. Kupujący, według
własnego uznania, ma prawo do zmiany terminów, , zawieszenia lub anulowania
dostaw wszelkich prognozowanych Towarów i/lub Usług w dowolnym zakresie, bez
ponoszenia kosztów i odpowiedzialności. Prognozy nie zwalniają Dostawcy nie
zmieniają ani w żaden inny sposób nie przekształcają jego zobowiązań w zakresie
przestrzegania wyznaczonych terminów dostaw bądź określonych w Zamówieniu ilości.
Dostawa
5.1 O ile w Zamówieniu wyraźnie nie wskazano inaczej, wszystkie Towary należy
dostarczyć według formuły DDP rampa załadunkowa w zakładzie Kupującego, gdzie
wszystkie warunki handlowe dotyczące dostawy interpretowane są zgodnie z
Incoterms 2020. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć Towary i/lub Usługi w terminie
(terminach) dostawy) wynikających z Zamówienia. Wszelkie dostawy częściowe, na
które Kupujący nie wyraził wcześniej zgody, przyjmowane będą według swobodnego
uznania Kupującego. W przypadku gdy dostawa Produktów i/lub Usług nie zostanie
wykonana w terminie lub zostanie zrealizowana w ilości innej niż zamówiona, Kupujący
ma prawo, według własnego uznania, anulować opóźnioną część lub całe Zamówienie,
jeżeli częściowa dostawa nie miałaby znaczenia dla Kupującego, w oparciu o jego
własną ocenę biznesową. Kupujący zastrzega sobie prawo do zwrotu, koszty wysyłki za
pobraniem, wszystkich Towarów otrzymanych przed terminem dostawy. Kupujący
odbiera Towary dostarczone do magazynu wyłącznie w godzinach jego pracy.
Niedotrzymanie terminu dostawy w przypadku dostawy częściowej jest podstawą dla
Kupującego do traktowania całej transakcji kupna-sprzedaży za nienależycie wykonaną
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w zakresie terminu dostawy. Czas dostawy jest istotnym elementem umowy w
odniesieniu do każdego Zamówienia. Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie
informować Kupującego o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć negatywny
wpływ na zdolność Dostawcy do zrealizowania Zamówienia w a wymaganym terminie.
5.2 Dostawca zobowiązany jest na swój koszt stosować wysyłkę ekspresową, lotniczą
lub inny najszybszy sposób transportu, jeżeli istnieje ryzyko naruszenia harmonogramu
dostaw z przyczyn leżących po stronie Dostawcy. Dostawca nie powinien uwzględniać
w cenie zadeklarowanej wartości przesyłki przekraczającej standardową
odpowiedzialność przewoźnika. Wszystkie wysyłane Towary należy opakować zgodnie
z instrukcjami Kupującego lub, jeśli takie nie zostały sprecyzowane, zgodnie z dobrą
praktyką handlową w sposób zapewniający dotarcie Towarów do miejsca
przeznaczenia w stanie nieuszkodzonym.
5.3 Niezależnie od uprzedniej kontroli przy odbiorze, dokonania zapłaty czy wejścia w
fizyczne posiadanie i potwierdzenia dostawy Towarów, Kupujący ma prawo, w terminie
sześciu (6) miesięcy od otrzymania Towarów, odstąpić od umowy w zakresie wszelkich
Towarów, które nie spełniają wymogów Zamówienia, pod warunkiem, że Towary te nie
zostały przerobione i były prawidłowo przechowywane przez Kupującego. Odrzucone
elementy dostawy podlegają zwrotowi do Dostawcy, na jego koszt, (zadeklarowane na
pełną wartość, chyba że Dostawca zdecyduje inaczej) za zwrotem ceny i nie podlegają
wymienione przez Dostawcę, chyba że na pisemne polecenie Kupującego. Uprawnienia
Kupującego wynikające z niniejszego paragrafu mają charakter dodatkowy i nie
ograniczają w żaden sposób uprawnień Kupującego wynikających z przepisów prawa
oraz gwarancji.
5.4 Dostawca zobowiązany jest zapewnić aby wszystkie substancje zawarte w
Towarach były zarejestrowane lub zwolnione z obowiązku rejestracji w
z
uwzględnieniem zastosowań ujawnionych przez Kupującego, zgodnie z
obowiązującymi wymogami Rozporządzenia Rady UE nr 1907/2006/WE (REACH).
Dostawca zobowiązany jest przekazywać Kupującemu wszelkie stosowne informacje
zgodnie z postanowieniami REACH Tytuł IV - Informacje w łańcuchu dostaw. Jeżeli
dostarczanymi Towarami są maszyny, urządzenia lub narzędzia, muszą one spełniać
wszystkie stosowne wymogi bezpieczeństwa i posiadać oznaczenie CE.
Przejście własności i sryzyka
6.1 O ile Zamówienie nie stanowi inaczej, ryzyko utraty lub uszkodzenia Towarów
przechodzi z Dostawcy na Kupującego z chwilą dostawy zgodnie z Incoterms 2020. W
przypadku zwrotów, Towary przechodzą na ryzyko Dostawcy z chwilą ich załadowania
na środek transportu w zakładzie Kupującego. Prawo własności Towarów oraz efektów
prac powstałych w ramach świadczenia Usług przechodzi na Kupującego z chwilą ich
dostarczenia do miejsca dostawy określonego zgodnie z Incoterms 2020 i wskazanego
w Zamówieniu. Jeżeli jednak Kupujący dokona zapłaty za określone Towary przed
dostawą, tytuł własności przechodzi na Kupującego z chwilą dokonania zapłaty, chyba,
że co innego wynika z Zamówienia. Prawo własności oraz ryzyko związane z i rzeczami
będącymi przedmiotem Usługi najmu pozostają po stronie Dostawcy. Prawo własności
Towarów Dostawcy przechowywanych na podstawie umowy składu lub innej podobnej
umowy pozostaje po stronie Dostawcy i przechodzi na Kupującego z chwilą
wystawienia faktury w ramach transakcji kupna-sprzedaży, jeżeli ma to zastosowanie.
Ryzyko utraty lub uszkodzenia takich Towarów przechodzi zgodnie z pisemnymi
ustaleniami Stron.
Ubezpieczenie
7.1 Przez cały czas realizacji Zamówienia, Dostawca powinien będzie posiadać i
utrzymywać w mocy, na swój koszt, ochronę ubezpieczeniową w zakresie i na kwoty
odpowiednie dla pokrycia ryzyk wynikających lub związanych z Zamówieniem, w
szczególności ogólne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie
odpowiedzialności kontraktowej, ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności za produkt,
ubezpieczenia komunikacyjne czy ubezpieczenie z tytułu roszczeń pracowniczych za
szkody i obrażenia, w tym śmierć, zarówno pracowników, podwykonawców, jak i
innych osób, jak również ubezpieczenie majątkowe. Taka ochrona ubezpieczeniowa
powinna obejmować ryzyka, które mogą powstać w związku z realizacją Zamówienia,
zarówno po stronie Dostawcy, jak i jego podwykonawców lub osób bezpośrednio lub
pośrednio przez nich zatrudnionych. Dostawca powinien również posiadać
ubezpieczenie majątkowe obejmujące wszystkie Towary do chwili ich dostarczenia
Kupującemu, z wyłączeniem jednakże maszyn i urządzeń przekazanych Kupującemu w
posiadanie zależne, które Dostawca zobowiązany jest ubezpieczać od wszystkich ryzyk
tak długo, jak długo pozostają one w zakładzie Kupującego, chyba że Strony uzgodnią
inaczej na piśmie. Na żądanie Kupującego Dostawca dostarczy Kupującemu certyfikaty
ubezpieczenia potwierdzające utrzymywaną ochronę ubezpieczeniową i będzie
informował Kupującego o wszelkich zmianach. Zakres ubezpieczenia i sumy
gwarancyjne wymienione w takich certyfikatach ubezpieczeniowych nie wyznaczają
limitów ograniczających odpowiedzialność Dostawcy. W przypadku ubezpieczeń
obejmujących świadczenie Usług wszystkie takie polisy powinny być wystawiane przez
zakłady ubezpieczeń uprawnione do prowadzenia działalności w jurysdykcjach, w
których mają być wykonywane Usługi. W razie zawierania przez Dostawcę polis
ubezpieczeniowych dedykowanych konkretnie działalności na terenie zakładu
Kupującego, Dostawca zobowiązany jest zapewnić zrzeczenie się wszelkich praw do
dochodzenia roszczeń regresowych wobec Kupującego.
Zmiany
8.1 Kupujący ma prawo w dowolnym czasie przed datą dostawy Towarów i/lub Usług
do wprowadzenia zmian w dowolnej bądź wszystkich poniższych kwestiach: (i)
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sposobie wysyłki lub pakowania; (ii) czasie i/lub miejscu kontroli, dostawy lub odbioru;
(iii) ilości, rodzaju i czasie trwania Usług. Jeżeli taka zmiana ma wpływ na koszt lub czas
realizacji Zamówienia, zostanie dokonana odpowiednia korekta ceny lub
harmonogramu dostawy, lub obu tych elementów, a samo Zamówienie zostanie
odpowiednio zmodyfikowane na piśmie. Roszczenia o takie korekty na podstawie
niniejszych Warunków wygasają, o ile nie zostaną zgłoszone z podaniem konkretnej
kwoty na piśmie w terminie trzydziestu (30) dni od daty otrzymania przez Dostawcę
zawiadomienia o zmianie. Dostawca zobowiązany jest rzetelnie realizować Zamówienia
do czasu rozstrzygnięcia wszelkich takich roszczeń. Zmiany są wiążące dla Kupującego,
pod warunkiem, że zostały wydane na piśmie przez upoważnionego przedstawiciela
Kupującego działającego w ramach jego struktury zakupowej. Jeżeli Dostawca ma
podstawy sadzić, że prezentowane stanowisko lub otrzymane od personelu
Kupującego polecenie stanowić będzie zmianę zgodnie z postanowieniami niniejszych
Warunków, Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie osobę
wskazaną w Zamówieniu jako przedstawiciel organizacji zakupowej Kupującego i nie
powinien podejmować jakichkolwiek działań w związku z domniemaną zmianą do czasu
uzyskania pisemnego potwierdzenia od takiego przedstawiciela.
8.2 Bez uzyskania uprzedniego zatwierdzenia Kupującego, Dostawca nie jest
uprawniony do wprowadzania jakichkolwiek zmian czy odstępstw od specyfikacji
Towarów i/lub Usług oraz nie zmieni miejsca ich produkcji. Produkcja Towarów
powinna być kontynuowana przez Dostawcę przy wykorzystaniu tych samych maszyna,
przy zastosowaniu tych samych procesów, technologii, compoundów i surowców, jakie
były stosowane w chwili składania Zamówienia. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian
i/lub ulepszeń dotyczących Towarów i/lub Usług, w tym, compoundów, surowców,
źródeł dostaw, procesów biznesowych i/lub wszelkich innych zmian, które mogą mieć
wpływ na specyfikacje Towarów i/lub Usług, wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Kupującego. Dostawca poinformuje Kupującego z wyprzedzeniem o wszelkich takich
zmianach i umożliwi mu, na jego wniosek kontrolę i próbkowanie Produktów.
Jakość
9.1 Dostawca ustanowi, będzie monitorował, stale doskonalił i utrzymywał skuteczny
system zapewnienia jakości, a na żądanie Kupującego zademonstruje mu zgodność z
przyjętym systemem, zapewniając Kupującemu na jego wniosek złożony ze stosownym
wyprzedzeniem prawo do kontroli, takiego systemu, czy to we własnym zakresie czy
też za pośrednictwem strony trzeciej.
9.2 Na każde żądanie Dostawca dostarczy Kupującemu kompletne i precyzyjnie
sformułowane świadectwo jakości dotyczące danej partii Towarów. Dostawca
przyjmuje do wiadomości, że Kupujący polega na świadectwach jakości Dostawcy i
zamierza wprowadzać Towary bezpośrednio do swoich procesów produkcyjnych bez
dalszych analiz. W każdym przypadku, w którm dostarczone Towary i/lub Usługi nie
spełniają wymogów Zamówienia, Dostawca zobowiązany jest przedsiębrać, zgodnie z
uzasadnionymi poleceniami Kupującego, stosowne działania naprawcze. Takie
działania naprawcze obejmują w szczególności, stosownie do poleceń Kupującego,
działania zapobiegawcze w celu zminimalizowania dalszych skutków, badanie
incydentu, analizę przyczyny źródłowej, środki zapobiegawcze mające na celu
wykluczenie ponownych wystąpień oraz weryfikację skuteczności działań
naprawczych.
Gwarancja
10.1 Dostawca oświadcza i gwarantuje Kupującemu, jego następcom prawnym,
cesjonariuszom i klientom, że: (i) Towary i/lub Usługi są zgodne z Zamówieniem, w
szczególności z wszelkimi specyfikacjami, określonymi właściwościami i
charakterystykami, a także z próbkami lub innymi parametrami, na które powołano się
w Zamówieniu; nie są przedmiotem prawa własności osób trzecich, są wolne od
wszelkich roszczeń, zastawów lub obciążeń, a Dostawca posiada wystarczające prawo,
tytuł i interes prawny do przeniesienia własności i/lub udzielenia wszelkich licencji
wymaganych do ich użytkowania, jeśli ma to zastosowanie, oraz że takie Towary i/lub
Usługi nie naruszają żadnych patentów, praw autorskich, znaków towarowych,
tajemnic handlowych, ani żadnych innych praw własności intelektualnej, a ponadto, że
Towary wyprodukowane przez Dostawcę oraz świadczone przez niego Usługi zostały
wykonane bez naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich, (ii) Towary wraz
z opakowaniem są dobrej jakości handlowej i nadają się do zwykłego użytku oraz do
konkretnego celu wskazanego w Zamówieniu, (iii) Towary będące sprzętem,
maszynami i narzędziami, w tym ich częściami, są nowe, wolne od wad materiałowych,
wykonawczych i konstrukcyjnych oraz nadają się do określonego użytku, (iv) Usługi są
wykonywane w sposób fachowy przez wykwalifikowany personel z zachowaniem
stopnia kwalifikacji i staranności wymaganego od profesjonalnego przedsiębiorcy
działającego zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi i zgodnie z Zamówieniem,
(v) Towary i/lub efekty prac tworzone w ramach Usług są zgodne z obowiązującymi
wymogami ustawowymi i przepisami dotyczącymi produktu oraz jego sprzedaży i/lub
użytkowania.
10.2 Dostawca zobowiązany jest, w terminie 36 miesięcy od daty dostawy usunąć wady
lub wymienić Towary i/lub Usługi niespełniające wymogów gwarancyjnych,
niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od zawiadomienia o takiej
niezgodności, bez żadnych kosztów dla Kupującego, chyba że inny termin został
uzgodniony przez Strony na piśmie. W przypadku nieusunięcia wad bądź niedokonania
wymiany wadliwych Towarów oraz/lub nieskorygowania nieodpowiednich Usług lub
nieuznania rachunku Kupującego w kwocie odpowiadającej obowiązującej wówczas
cenie za te same Towary i/lub Usługi, w terminie o którym mowa, Kupujący, po
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zawiadomieniu Dostawcy, uprawniony jest, według własnego wyboru niezależnie
uprawnień i środków prawnych przysługujących mu na podstawie przepisów prawa,
zlecić usunięcie wad lub wymianę wadliwych Towarów oraz/lub korektę bądź ponowne
wykonanie nieodpowiednich Usług na koszt Dostawcy. Oprócz kosztów naprawy lub
wymiany, Dostawca zobowiązany jest do zwrotu Kupującemu kosztów robocizny i
materiałów, w tym kosztów ogólnych zwykle naliczanych przez Kupującego
poniesionych w związku z usunięciem i/lub wymianą wadliwych Towarów z kolejnego
etapu procesu produkcyjnego w związku z dostawą Towarów niespełniających
wymagań wynikających z niniejszej gwarancji. Jeżeli Kupujący zmuszony był czekać na
wymianę bądź naprawę wadliwych Towarów dłużej niż 14 dni, termin gwarancji
wydłuża się o czas przez jaki Kupujący oczekiwał na dostawę Towarów zgodnych z
warunkami gwarancji. Powyższe uprawnienia Kupującego nie są wyłączne i nie
zastępują żadnych innych środków prawnych przysługujących Kupującemu na
podstawie przepisów prawa.
Prawo odstąpienia
11.1 Zamówienie pozostaje w mocy przez czas w nim określony lub, jeśli nie został on
określony, do czasu jego wykonania, chyba że zostanie wcześniej wypowiedziane w
całości lub w części. Niezależnie od innych uprawnień przysługujących Kupującemu na
podstawie niniejszych Warunków lub przepisów prawa, Kupujący ma prawo
odstąpienia od Zamówienia lub jego części w drodze pisemnego zawiadomienia z
powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez Dostawcę, bez
ponoszenia jakichkolwiek kosztów czy odpowiedzialności z tytułu odstępnego, jeżeli
Dostawca nie dostarczy Towarów i/lub nie wykona Usług zgodnie z Zamówieniem lub
w inny sposób nie wykona zobowiązań wynikających z Zamówienia, w szczególności
opóźni się z rozpoczęciem wytwarzania Towarów i/lub Usług tak dalece, że nie jest
prawdopodobne, żeby zdołał je dostarczyć w czasie umówionym, i nie naprawi tego
uchybienia w terminie dodatkowym racjonalnie wyznaczonym przez Kupującego. Po
otrzymaniu zawiadomienia od Kupującego, Dostawca niezwłocznie przedstawi
szczegółowy plan naprawczy, który Kupujący może zaakceptować według własnego
uznania. Jeżeli taki plan naprawczy zostanie zatwierdzony przez Kupującego, późniejsze
uchybienia Dostawcy w zakresie realizacji takiego planu będą stanowić podstawę do
natychmiastowego odstąpienia od Zamówieniaz powodu niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania przez Dostawcę.

sabotażu lub terroryzmu, zamieszki, wojny, niemożność uzyskania materiałów,
podzespołów, paliwa lub żywności, niedobory materiałów lub siły roboczej i/lub
radykalnie zwiększone koszty rynkowe, przeszkody w transporcie lub brak środków
transportu, pandemie, lub jakiekolwiek ograniczenia lub opóźnienia spowodowane
bezpośrednio lub będące skutkiem stosowanej przez organy administracji polityki bądź
ustawodawstwa, tj. przepisy prawa, decyzje administracyjne, zarządzenia i orzeczenia
sądowe lub wskutek jakichkolwiek innyche okoliczności pozostające poza normalną
kontrolą Kupującego, każda ze Stron będzie miała prawo do odstąpienia od
Zamówienia, za pisemnym powiadomieniem drugiej Strony, bez ponoszenia
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez drugą Stronę w wyniku
takiego odstąpienia, pod warunkiem, że takie okoliczności utrzymują się przez okres
dłuższy niż 90 dni.
11.7 Kupujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Zamówienia lub jakiejkolwiek
jego części za pisemnym powiadomieniem Dostawcy lub do zawieszenia lub zmiany
harmonogramu wysyłki Towarów i/lub świadczenia Usług w dowolnym czasie, poza
uzgodnionym stałym oknem wysyłkowym, niezwłocznie lub w takim terminie, jaki uzna
za właściwy. Niezwłocznie po otrzymaniu takiego powiadomienia Dostawca
zobowiązany jest zastosować się do jego warunków i zatrzymać wszelkie procesy
zakupowe, produkcyjne i podwykonawcze realizowane na potrzeby Zamówienia. W
przypadku odstąpienia od Zamówienia z przyczyn leżących wyłącznie po stronie
Kupującego, Dostawca nabywa roszczenie o zwrot kosztów zasadnie poniesionych do
dnia otrzymania informacji o odstąpieniu, powiększonych o zwykle stosowany
racjonalny narzut, które Dostawca będzie w stanie udokumentować na piśmie zgodnie
z żądaniem Kupującego, za prace wykonane w ramach anulowanego Zamówienia.
Koszty takie będą odzwierciedlać procent dotychczas wykonanej pracy oraz
bezpośredni koszt materiałów nie nadających się do odsprzedaży, wyprodukowanych
specjalnie dla Kupującego, zamówionych zgodnie z uzgodnionym czasem realizacji
(lead-time) przed otrzymaniem informacji o odstąpieniu od Zamówienia i nie
przekroczą wartości Zamówienia. W zakresie, nieobjętym odstąpieniem bądź
zawieszeniem Dostawca zobowiązany jest kontynuować realizację Zamówienia. W
przypadku gdy termin zawieszenia Zamówienia przekroczy 6 miesięcy, stan taki uznaje
się za odstąpienie od Zamówienia ze skutkiem na koniec takiego 6-miesięcznego
okresu.

11.2 W przypadku odstąpienia w całości lub w części od Zamówienia z powodu
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Dostawcę, Kupujący,
niezależnie od innych uprawnień przysługujących mu na mocy przepisów prawa, może
nabyć z innego źródła, na warunkach i w sposób, jaki uzna za stosowny, towary i/lub
usługi zastępcze o takiej samej jakości jak Towary i/lub Usługi, w stosunku do których
dokonane zostało odstąpienie, a Dostawca odpowiada wówczas wobec Kupującego za
wszelkie koszty poniesione przez Kupującego na dokonanie takiej transakcji, w tym
zobowiązany jest pokryć różnicę cen wynikającą z wyższych cen towarów i/lub usług
zastępczych, niż ceny określone w Zamówieniu.
11.3 Kupujący ma prawo zawiesić realizację Zamówienia w całości lub w części lub
odstąpić od niego ze skutkiem natychmiastowym, bez uszczerbku dla swojego prawa
do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i bez zapłaty odstępnego na rzecz
Dostawcy, jeżeli w jakikolwiek sposób bieżąca sytuacja Dostawcy będzie wskazywać na
niezdolność do spłaty zobowiązań pieniężnych lub realizacji innych jego wymagalnych
zobowiązań. Ponadto, w przypadku zawarcia przez Dostawcę transakcji obejmującej
sprzedaż istotnej części jego aktywów wykorzystywanych przy realizacji Zamówienia
lub zawarcia innej transakcji skutkującej zmianą kontroli nad Dostawcą, Kupującemu
przysługuje prawo odstąpienia od Zamówienia bez zapłaty odstępnego i jakiejkolwiek
odpowiedzialności wobec Dostawcy.

Koszty administracyjne
12.1 Niezależnie od wszelkich innych uprawnień, w przypadku zwłoki w realizacji
Zamówienia, Kupujący ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,25% wartości
Zamówienia za każdy dzień opóźnienia w celu pokrycia kosztów administracyjnych i
wydatków poniesionych na zarządzanie spóźnioną dostawą, przy czym przyjmuje się,
że 15% ceny opóźnionych Towarów i/lub Usług stanowi górną granicę takiej kary
umownej. Kupujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych powyżej kar umownych.
Prawa własności intelektualnej
13.1 Wszelkiego rodzaju informacje, niezależnie od sposobu ich przekazywania, w
szczególności specyfikacje, rysunki, projekty, dane produkcyjne oraz wszelkie inne
informacje związane z projektowaniem, procesem produkcyjnym, metodami lub
technikami przemysłowymi, formułami, planami, schematami, rysunkami,
zestawieniami, wzorami, narzędziami, urządzeniami lub specjalnymi rozwiązaniami
sprzętowymi, wszelkimi komponentami bądź materiałami wykorzystywanymi w
związku z produkcją Towarów i/lub świadczeniem Usług, które zostały ujawnione
Dostawcy w związku z realizacją Zamówienia oraz wszelkie inne informacje oznaczone
jako chronione czy poufne , stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Kupującego i
podlegają wszystkim postanowieniom odpowiedniej Umowy o zachowaniu poufności
zawartej przez Kupującego i Dostawcę. Takie informacje, pomimo ich przekazania lub
ujawnienia, pozostają przedmiotem praw własności intelektualnej Kupującego i (i) nie
mogą być wykorzystywane w żadnym innym celu niż realizacja Zamówienia lub innej
umowy zawartej z Kupującym, (ii) nie będą ujawniane żadnej innej osobie fizycznej czy
prawnej niż te wskazane przez Kupującego i mogą być przekazywane wyłącznie tym
osobom spośród personelu Dostawcy, dla których znajomość takich informacji jest
niezbędna dla wykonywania swoich obowiązków oraz są zobowiązane do ich ochrony,
oraz (iii) będą chronione przed ujawnieniem i nieuprawnionym wykorzystaniem z
zachowaniem takiego samego stopnia staranności, jaki Dostawca stosuje do ochrony
własnych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, przy czym z nie
mniejszą starannością niż wymagana od profesjonalisty w obrocie.

11.4 Postanowienia dotyczące odstąpienia z powodu niewykonania lub nienależytego
wykonania Zamówienia nie mają zastosowania w przypadku niewykonania przez
Dostawcę zobowiązania jeżeli jest to bezpośrednim skutkiem działania siły wyższej, z
tym jednakże zastrzeżeniem, że w takich okolicznościach Kupujący uprawniony jest do
odstąpienia od Zamówienia bez zapłaty odstępnego i jakiejkolwiek odpowiedzialności
wobec Dostawcy po upływie terminu dodatkowego, który może być wyznaczony przez
Kupującego. Gdyby po odstąpieniu od Zamówienia z powodu jego niewykonania lub
nienależytego wykonania przez Dostawcę właściwy sąd stwierdził, że Dostawca nie
ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania, wówczas odstąpienie
dokonane przez Kupującego uznaje się za dokonane z przyczyn niedotyczących
Dostawcy, nawet jeżeli zostało bezpodstawnie dokonane. W przypadku odstąpienia w
części od Zamówienia, Dostawca jest odpowiedzialny za wykonanie go w pozostałym
zakresie.
11.5 W przypadku odstąpienia od Zamówienia, Dostawca zobowiązany jest
niezwłocznie, na własny koszt, niezależnie od przyczyn będących podstawą
odstąpienia, zdemontować i usunąć wszelkie własne rzeczy używane i/lub
przechowywane na terenie zakładu Kupującego. Wszelkie odpady, gruz lub śmieci
Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie usuwać i odpowiednio utylizować na własny
koszt. W przypadku gdy Dostawca nie podejmie w tym zakresie należytych działań,
Kupujący może usunąć takie pozostałości na jego koszt i ryzyko.
11.6 W przypadku gdy Kupujący dozna przeszkody uniemożliwiającej mu odbiór
dostarczonych Towarów i/lub Usług lub nie będzie miał możliwości wykonać
jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z Zamówienia z powodu jakichkolwiek
okoliczności pozostających poza jego kontrolą, w szczególności takich jak klęski
żywiołowe, strajki, spory zbiorowe, wypadki, awarie maszyn lub urządzeń, akty
TEREZ Performance Polymers Sp. z o.o.

13.2 Ujawnienie Dostawcy jakichkolwiek informacji stanowiących przedmiot praw
własności intelektualnej, przez Kupującego nie oznacza przeniesienia na niego takich
praw, chyba że ich transfer został odrębnie ustalony w dedykowanej tej kwestii
umowie zawartej przez Strony. Kupujący poprzez ujawnienie informacji objętych
prawami własności intelektualnej nie udziela prawa do wytwarzania lub reprodukcji
Towarów ani nie zezwala Dostawcy ani jakiejkolwiek osobie trzeciej na takie działanie
w drodze wnioskowania z udostępnionych materiałów, jeżeli Towary te zostały
specjalnie zaprojektowane przez Kupującego. Prawo takie może zostać przyznane
wyłącznie na podstawie pisemnej licencji wyraźnie wskazującej zakres uprawnień
Dostawcy. W zakresie w jakim Kupujący może uznać to za niezbędne dla ochrony
swoich praw lub ich identyfikacji, Dostawca zobowiązany jest umieszczać oznaczenia
wskazujące na istniejącą ochronę patentową, złożone zgłoszenie patentowe czy
istniejące prawa własności intelektualnej na dokumentach, nagraniach dźwiękowych
lub wideo, przedstawieniach graficznych, przewodnikach technologicznych lub innych
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materiałach czy to w formie elektronicznej czy jakiejkolwiek innej, zawierających dane
stanowiące przedmiot praw własności intelektualnej Kupującego, , które zostały
ujawnione w trakcie realizacji Zamówienia. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie,
Dostawca nie jest uprawniony do posługiwania się znakami towarowymi lub logo
Kupującego. Dostawca potwierdza, że o ile Strony wyraźnie nie uzgodnią inaczej, nic
nie stoi na przeszkodzie, aby Kupujący oferował lub odsprzedawał osobom trzecim
jakiekolwiek Towary lub Usług nabyte na podstawie Zamówienia.
Odpowiedzialność
14.1 Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej za szkody będące
efektem zdarzeń wynikających lub związanych z realizacją Zamówienia, w sytuacji, gdy
brak jest adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem a szkodą. Bez
względu na jakiekolwiek postanowienia niniejszych Warunków, które mogłyby być
interpretowane odmiennie, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa,
odpowiedzialność odszkodowawcza Kupującego a jak również wynikająca z innych
podstaw roszczenia, czy to w reżimie kontraktowym, deliktowym czy też w zakresie
odpowiedzialności za produkt, również w przypadku niezachowania należytej
staranności, związana lub wynikająca z Zamówienia bądź z nim niezwiązana,
ograniczona jest do kwoty odpowiadającej cenie netto należnej za Towary i/lub Usługi
określonej w Zamówieniu, z którym roszczenie bądź powództwo ma związek. Jeżeli
roszczenie nie jest związane z żadnym Zamówieniem, dla celów wyznaczenia granicy
odpowiedzialności Kupującego należy przyjąć wartość ostatniego Zamówienia sprzed
daty zdarzenia będącego podstawą roszczenia. W żadnym przypadku Dostawca nie
nabywa prawa do dochodzenia od Kupującego roszczeń z tytułu utraconego zysku,
utraty marży lub poniesionych kosztów kapitałowych bądź nierozliczonych kosztów
ogólnych (z wyjątkiem kosztów ogólnych wyraźnie określonych w niniejszych
Warunkach), utraty przychodów, utraty działalności, utraty wartości firmy lub
reputacji, utraty możliwości lub produkcji lub też utraty spodziewanych oszczędności.
Prawo właściwe i właściwość miejscowa
15.1 O ile w Zamówieniu nie postanowiono inaczej, miejscem wykonania świadczenia
będącego przedmiotem Zamówienia jest miejsce przeznaczenia, w którym Towary
i/lub Usługi mają być wykorzystywane przez Kupującego, podczas gdy transakcje objęte
Zamówieniem, niezależnie od wskazanego miejsca dostawy, są najściślej związane z
prawem kraju, w którym Kupujący ma miejsce zwykłego pobytu - główne miejsce
prowadzenia działalności. Ważność, konstrukcja i interpretacja niniejszych Warunków
oraz wszelkich ich aktualizacji i zmian, jak również wszystkich Zamówień, a także prawa
i obowiązki Stron, należy interpretować zgodnie z prawem polskim, z wyłączeniem
jednakże przepisów prawa prywatnego międzynarodowego. Niniejszym wyłącza się
zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej
sprzedaży towarów (CISG) w odniesieniu do transakcji kupna-sprzedaży zawartych w
całości lub w części na podstawie niniejszych Warunków. Wszelkie Zamówienia, w tym
niniejsze Warunki, należy interpretować zgodnie z prostym angielskim i polskim
znaczeniem ich postanowień, przy czym w przypadku niejednoznaczności pomiędzy
wersjami językowymi rozstrzygająca będzie wersja angielska, z wyłączeniem jednakże
transakcji krajowych, w których zastosowanie będzie miała wyłącznie polska wersja
językowa Warunków i Zamówienia.
15.2 W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań, różnic zdań lub sporów, Strona
powołująca się na swoje prawa wynikające z niniejszych Warunków powinna
powiadomić o tym drugą Stronę na piśmie. Strony zgadzają się dołożyć wszelkich starań
celem wypracowania polubownego rozwiązania sporu w trakcie negocjacji
handlowych, co, jednakże nie będzie interpretowane jako zapis na mediację lub
arbitraż. Procedury rozstrzygania sporów, o których mowa, nie zastępują, nie opóźniają
ani w żaden inny sposób nie wpływają na prawo do odstąpienia od Zamówienia
przewidziane w niniejszych Warunkach, ani nie ograniczają praw żadnej ze Stron do
wniesienia powództwa lub wszczęcia innego postępowania zmierzającego do
przerwania terminu przedawnienia lub zachowania korzystniejszej pozycji w stosunku
do pozostałych wierzycieli.

16.2 Nabywanie jakichkolwiek Towarów i/lub Usług w żaden sposób nie tworzy relacji
joint venture lub spółki osobowej, ani nie ma wpływu na status Kupującego jako
niezależnego przedsiębiorcy. Żadna ze Stron nie będzie uważana za agenta, pracownika
lub prawnego przedstawiciela drugiej Strony.
16.3 Niniejsze warunki oraz Zamówienia są wiążące dla Stron, które wyrażają ponadto
zgodę na przeniesienie praw i obowiązków z nich wynikających na swoich następców
prawnych i cesjonariuszy nabywających całe przedsiębiorstwo i firmę Kupującego lub
Dostawcy lub zorganizowaną część takiego przedsiębiorstwa, która jest
wykorzystywana do realizacji Zamówienia, ale nie podlegają cesji w inny sposób, za
wyjątkiem tego, że Kupujący ma prawo przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające
z niniejszych Warunków lub Zamówienia na podmiot powiązany. Z wyjątkiem
okoliczności opisanych powyżej, żadne z postanowień niniejszych Warunków nie
tworzy żadnych praw ani korzyści dla jakichkolwiek osób trzecich.
16.4 Niepowodzenie Kupującego w zakresie wykonywania jakiegokolwiek prawa,
uprawnienia lub środka prawnego przewidzianego w niniejszych Warunkach jak
również niekorzystanie z możliwości egzekwowania zobowiązań wynikających z
niniejszych Warunków, ani jakikolwiek zwyczaj handlowy czy stworzona przez Strony
praktyka sprzeczna z niniejszymi Warunkami, nie oznacza zrzeczenia się przez
Kupującego możliwości skorzystania z takiego prawa, uprawnienia lub środka
prawnego czy też egzekwowania ich w przyszłości. Żadne oświadczenie woli złożone
przez przedstawicieli Kupującego nie będzie uważane za ustępstwo, przyzwolenie na
określone działanie czy stan rzeczy lub zrzeczenie się jakichkolwiek praw wynikających
z niniejszych Warunków, chyba że zostanie to wyraźnie stwierdzone w dokumencie
sporządzonym w formie pisemnej i podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli
Kupującego, nie uniemożliwia to także Kupującemu egzekwowania jakichkolwiek praw
w przyszłości w podobnych okolicznościach.
16.5 Jeżeli którekolwiek z postanowień Warunków, w całości lub w części, zostanie z
jakiegokolwiek powodu uznane przez właściwy sąd za nieważne, pozbawione mocy
prawnej lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków są uważane
przez Strony za niezależne i pozostają w pełnej mocy oraz wiążą Strony w najszerszym
zakresie dozwolonym przez przepisy prawa. Postanowienia dotknięte brakami, o
których mowa powyżej zostaną zastąpione podobnymi ustaleniami, które w możliwie
największym stopniu, w oparciu o zgodny zamiar Stron z chwili wystawienia
Zamówienia, będą spełniać cel biznesowy leżący u postaw takiego Zamówienia.
Uprawnienia przysługujące Kupującemu, na podstawie niniejszych Warunków mają
charakter łączny i nie wyłączają żadnych środków prawnych przysługujących zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
16.6 Dostawca, bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego, nie może ujawniać
informacji dotyczących transakcji kupna-sprzedaży przewidzianych w jakimkolwiek
Zamówieniu ani żadnych informacji dotyczących Kupującego, jak również nie jest
uprawniony do wykorzystywania firmy Kupującego w jakiejkolwiek reklamie lub
informacji prasowej.
16.7 Nagłówki zawarte w niniejszym dokumencie zostały zamieszczone wyłącznie dla
lepszej orientacji w tekście i nie wskazują w sposób zupełny czy dokładny na treść
postanowień, jak również nie zmieniają znaczenia lub treści jakiejkolwiek części
niniejszych Warunków. Wszelkie odniesienia w liczbie pojedynczej, należy tak
interpretować, aby obejmowały również liczbę mnogą, jeżeli wymaga tego kontekst.

15.3 Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków lub z nimi związane, w tym
wszelkie roszczenia dotyczące Zamówienia i jego realizacji, jego ważności czy
skuteczności, które nie zostaną rozstrzygnięte w drodze wzajemnego porozumienia,
będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy ze względu na główne miejsce
prowadzenia działalności Kupującego. Strony wyraźnie poddają się i z góry wyrażają
zgodę na tak określoną właściwość miejscową. We wszelkich postępowaniach
rozpoczętych w takim sądzie, każda ze Stron niniejszym zrzeka się wszelkich zarzutów
lub innych środków obrony, jakie mogłaby wykorzystać w związku z brakiem jurysdykcji
lub właściwości miejscowej. Kupujący jest jednakże uprawniony do wniesienia
powództwa przeciwko Dostawcy do sądu właściwego ze względu na miejsce
prowadzenia działalności przez Dostawcę, w szczególności w przypadku konieczności
uzyskania zarządzenia tymczasowego i/lub orzeczenia środka zabezpieczającego w celu
zapobieżenia natychmiastowej i nieodwracalnej szkodzie grożącej Kupującemu. Do
czasu rozstrzygnięcia sporu każda ze Stron zobowiązana jest do wykonywania wszelkich
swoich zobowiązań wynikających z Zamówienia, za wyjątkiem zobowiązań,
bezpośrednio objętych sporem.
Postanowienia Różne
16.1 O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, wszelka komunikacja w związku z
Zamówieniem i Warunkami będzie odbywać się na piśmie i może być dostarczana
Kupującemu na adres podany w komparycji powyżej lub na inny adres, który jest
podany w rejestrze publicznym bądź na adres wskazany przez Kupującego na piśmie.
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