3.

Jakość i wady

3.1.

Wszelkie Towary winny być dostarczone i wykonane
zgodnie z Zamówieniem oraz odpowiednimi wymogami
prawa polskiego właściwymi dla dostarczanych Towarów.
W szczególności Towary winny być kompletne, wolne od
wad fizycznych oraz wad prawnych oraz wyposażone w
komplet dokumentów, których dołączenie jest wymagane
lub przewidywane przez przepisy prawa w tym
szczególności w karty gwarancyjne – o ile udzielana jest
od producenta – instrukcje użytkowania oraz certyfikaty
lub ich kopie.

3.2.

Spółka ma prawo do przeprowadzenia kontroli i zbadania
Towarów w dowolnym momencie po złożeniu Zamówienia
a
przed
dostarczeniem
Towarów.
Jeżeli
w rezultacie badania okaże się, że Sprzedający wytwarza
Towary w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową,
Spółka może wezwać go do zmiany sposobu wytwarzania i
wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Spółka
może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub
dalsze wytwarzanie Towaru innej osobie na koszt
i niebezpieczeństwo Sprzedającego. Jeżeli uczynienie
zadość wezwaniu Spółki może skutkować wadliwością
Towaru lub jego niezdatnością do używania lub
wzmożonym niebezpieczeństwem jego uszkodzenia lub
zniszczenia
Sprzedający
powiadomi
o tym Spółkę na piśmie.

3.3.

Niezależnie od kontroli lub badania Towaru, Sprzedający
pozostaje w pełni odpowiedzialny za jakość Towaru i żadna
kontrola lub badanie nie zmniejsza lub nie ma innego
wpływu na obowiązki lub odpowiedzialność za jakość
Towaru, która obciążą Sprzedającego. W szczególności
kontrola zakończona pozytywną opinią nie zwalnia
Sprzedającego z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za
wady
Towaru
lub
z tytułu gwarancji.

4.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Astellas Pharma Sp. z o.o.
Standardowe warunki zakupu towarów.
1.

Definicje

1.1

Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku
Kodeks w brzmieniu aktualnym.

1.2

OWU – niniejsze standardowe warunki zakupu Towarów.

1.3

Umowa – umowa sprzedaży lub dostawy lub umowa o
dzieło lub inne zgodne oświadczenie woli Spółki oraz
Sprzedającego zmierzające do przeniesienia własności
Towaru ze sprzedającego na Spółkę.

1.4

Spółka - Astellas Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie,
ul.
Poleczki
21,
kod
pocztowy
02-822,
wpisana
do
rejestru
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy,
XIII
Wydział
Gospodarczy
pod
numerem
KRS: 0000027928, posiadającą numer NIP: 113-18-28467,
REGON: 012773490,
o
wysokości
kapitału
zakładowego 50.000,00 PLN.

1.5

Sprzedający: dowolna osoba fizyczna, prawna lub
jednostka
organizacyjna
nieposiadająca
osobowości
prawnej będąca przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431
Kodeksu cywilnego przyjmująca Zamówienie od Spółki.

1.6

Towary: rzeczy ruchome oraz prawa nabywane przez
Spółkę od Sprzedającego na podstawie Umów.

1.7

Zamówienie: pisemne oświadczenie Spółki wyrażające
wolę zamówienia i nabycia na własność od Sprzedającego
Towarów, złożone zgodnie z OWU, podpisane przez osoby
upoważnione do reprezentowania Spółki i zawierające
elementy konieczne dla uznania za ofertę w rozumieniu
art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego. Zamówienie
zawierało będzie w swojej treści również okres, przez jaki
Spółka
oczekuje
na
przyjęcie
Zamówienia
lub
przystąpienie do jego wykonania oraz informacje o
zastosowaniu OWU do Umowy, która zostanie zawarta na
podstawie Zamówienia.

2.

Zastosowanie warunków

2.1.

OWU
znajdą
zastosowanie
do wszystkich
Umów
zawieranych przez Spółkę, których przedmiotem są
Towary
a
Sprzedającym
jest
przedsiębiorca.
O
zastosowaniu do Umowy OWU informacja zamieszczona
będzie przez Spółkę w treści na Zamówieniu.

2.2.

Do zawarcia Umowy pomiędzy Spółką a Sprzedającym
dochodzi poprzez przyjęcie przez Sprzedającego oferty od
Kupującego, która ma postać Zamówienia. Oferta jest
przyjęta w razie, gdy Sprzedający w terminie w niej
wskazanym przystąpi do wykonania Zamówienia lub
oświadczy
o
przyjęciu
oferty.
Przyjęcie
oferty
z zastrzeżeniem zmian nie doprowadza do zawarcia
Umowy.

2.3.

W razie sprzeczności pomiędzy OWU
pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

2.4.

W
zakresie
nieuregulowanym
OWU
ani
Umową
zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
inne właściwe przepisy materialne prawa polskiego.

2.5.

Spółka i Sprzedający zgodnie ustalają, że OWU oraz
złożone zgodnie z nim Zamówienie, Umowa oraz
powszechnie
obowiązujące
przepisy
w
sposób
wyczerpujący regulują prawa i obowiązki między nimi.
Powyższe oznacza, że źródłem praw i obowiązków nie
będą żadne dodatkowe, wcześniejsze lub równoczesne z
zawarciem Umowy ustalenia w formie pisemnej lub ustnej
bez względu na ich formę lub nazwę, w szczególności takie
jak cenniki, wyceny specyfikacje, zapytania i negocjacje.

2.6.

2.7.

Sprzedający zwolni Spółkę z odpowiedzialności wobec jej
kontrahentów za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie
szkody (przy czym skody te obejmują straty, które
poszkodowany poniósł jak i korzyści, które mógłby
osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono) poniesione
przez Spółkę w wyniku:

a

Umową

sprzedaży wadliwego Towaru; oraz

(b)

naruszenia lub rzekomego naruszenia praw
własności intelektualnej (własności przemysłowej
oraz prawa autorskiego lub praw pokrewnych),
powstałego w wyniku użycia Towarów przez
Spółkę, produkcji lub dostarczenia Towarów
Spółce; oraz

(c)

roszczeń wobec Spółki, dotyczących wszelkiej
odpowiedzialności, straty, uszkodzenia, obrażeń
ciała, kosztów lub wydatków poniesionych przez
pracowników lub przedstawicieli Spółki, jej
klientów
lub
przez
osoby
trzecie
w zakresie, w jakim odpowiedzialność, strata,
uszkodzenia, obrażenia, koszty lub wydatki
dotyczyły lub odnosiły się do Towarów w wyniku
bezpośredniego lub pośredniego naruszenia lub
wadliwego wykonania, niewykonania lub zwłoki w
wykonaniu Umowy przez Sprzedającego.

Zwolnienie Spółki z odpowiedzialności oznacza, że
Sprzedawca zwróci Spółce wydatki na obronę jej praw
obejmujące pomoc prawną, pomoc biegłych, koszty
sądowe. Sprzedawca pokryje również zasądzone przez sąd
lub zapłacone na podstawie ugody sądowej lub
pozasądowej (w obu wypadkach – zaakceptowanej przez
Sprzedającego)
sumy
tytułem
odszkodowań
lub
zadośćuczynień (lub innego rodzaju świadczeń) do jakich
Spółka zostanie zobligowana.

Każde Zamówienie Towaru od Sprzedającego dokonane
przez Spółkę będzie uznane za ofertę Spółki na zakup
Towarów
z
zastrzeżeniem
OWU,
o
ile
będzie
w nim wyspecyfikowany Towar oraz wskazana cena.
W stosunkach pomiędzy Spółką a Sprzedającym nie ma
zastosowania art. 681 Kodeksu Cywilnego, co oznacza, że
Zamówienie może być przyjęte przez Sprzedającego
jedynie bez zastrzeżeń. Zgłoszenie zastrzeżeń do
Zamówienia równoznaczne jest z odmową przyjęcia
Zamówienia. Odmowa przyjęcia Zamówienia dokonana
wprost lub poprzez zgłoszenie zastrzeżeń do zamówienia
winna nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w
ciągu dwóch dni roboczych, chyba, że Zamówienie
przewiduje w swojej treści inny termin.

(a)

O każdym powództwie lub roszczeniu skierowanym
przeciwko Spółce, Spółka zawiadomi Sprzedawcę i
umożliwi
mu
uczestniczenie
w
postępowaniu
przedsądowym oraz poprze wniosek Sprzedawcy o
przystąpienie do sporu po stronie Spółki w charakterze
interwenienta ubocznego.

5.

Dostawa

5.1.

Sprzedawca dostarczy Towar na własny koszt i ryzyko do
siedziby Spółki lub w inne miejsce wskazane przez Spółkę
przed dostawą lub w Zamówieniu. Sprzedający załaduje i

wyładuje Towar na swoje ryzyko i koszt, zgodnie ze
wskazówkami Spółki.
5.2.

5.3.

Data dostawy będzie określona w Zamówieniu; w
przypadku
braku
określonej
daty, czas
dostawy
Zamówienia wynosi czternaście (14) dni od doręczenia
sprzedawcy Zamówienia lub odbywa się w innym terminie
ustalonym przez obie strony.
Sprzedający winien dostarczyć Towary zgodnie z datą
określoną
w
Zamówieniu.
W przypadku gdy, w rezultacie działania siły wyższej,
Sprzedający nie jest w stanie dostarczyć Towaru w
uzgodnionym terminie, zobowiązany jest on bezzwłocznie
zwrócić się na piśmie z prośbą do Spółki o przedłużenie
terminu wraz z podaniem przyczyn opóźnienia. Spółka
zgodzi się na przedłużenie terminu dostawy (lecz
w żadnym wypadku prolongata terminu dostawy nie może
być dłuższa niż dwa miesiące) o ile dostawa opóźniona nie
straci dla Spółki znaczenia lub przydatności.

5.4.

Sprzedający wystawi Spółce fakturę VAT przy wysyłce
Towarów, jednak zostanie ona przesłana Spółce osobno.

5.5.

Sprzedający załączy do wysyłki Towaru kopie Zamówienia
oraz specyfikację dostarczanych Towarów.

5.6.

Jeżeli Spółka nie wskazała inaczej w Zamówieniu, przesyłki
winny być dostarczane Spółce jedyne w dni powszednie to
jest
od
poniedziałku
do
piątku
w
godzinach
od 9:00-17:00.

5.7.

W przypadku w opóźnienia w dostarczeniu Towaru Spółka
uprawnione będzie do:
(i) odstąpienia od tej części Zamówienia, która nie została
dostarczona
w
terminie
po
wyznaczeniu
dodatkowego 3 dniowego terminu na realizację
dostawy
i żądania stosownego odszkodowania z tytułu
nienależytego
wykonania
umowy
lub
jej
niewykonania ,

zwrócić Towary, nawet jeżeli zostały one odebrane w
przypadku wykrycia w nich wad ukrytych w okresie
trzydziestu (30) dni od daty wykrycia takiej wady.
6.

Własność i ryzyko utraty Towarów leży po stronie
Sprzedającego do czasu pełnego zakończenia dostawy (w
tym wyładunku i układania). Z chwilą zakończenia
wyładunku własność Towaru oraz ryzyka przechodzą na
Spółkę, z zastrzeżeniem ustępu 5.9 zdanie ostatnie.
7.

w razie opóźnienia w wykonaniu części dostawy –
odstąpienia
od
umowy
w całości po wyznaczeniu dodatkowego 3
dniowego terminu na realizacje dostawy jeżeli
częściowe wykonanie dostawy nie ma dla Spółki
znaczenia ze względu na właściwość zobowiązania
lub
znany
Sprzedającemu
cel
Umowy
i żądania stosownego odszkodowania z tytułu
nienależytego
wykonania
umowy
lub
jej
niewykonania.

8.

Patenty oraz prawa własności intelektualnej

8.1.

Sprzedający będzie chronił oraz zwolni z odpowiedzialności
Spółkę jej zleceniobiorców oraz przedstawicieli z wszelkiej
odpowiedzialności, strat oraz wydatków, wynikających z
roszczeń opartych o zarzut naruszenia, rzekomego lub
prawdziwego, wszelkich patentów, praw autorskich, praw
do wzorów, znaków towarowych lub innych praw własności
intelektualnej osób trzecich w wyniku wykorzystania
Towarów. Nie dotyczy to Towarów wytworzonych zgodnie
ze wzorami oraz specyfikacjami dostarczonymi przez
Spółkę.

8.2.

Ochrona i zwolnienie z odpowiedzialności oznacza, że
Sprzedawca zwróci Spółce jej zleceniobiorcom lub
przedstawicielom wydatki na obronę jej/ich praw
obejmujące
w szczególności pomoc prawną, pomoc biegłych oraz
koszty sądowe. Sprzedawca pokryje również zasądzone
przez sąd lub zapłacone na podstawie ugody sądowej lub
pozasądowej (w obu wypadkach – zaakceptowanej przez
Sprzedającego)
sumy
tytułem
odszkodowań
lub
zadośćuczynień lub kar nałożonych na podmioty wskazane
w zdaniu pierwszym ustępu 8.2.

8.3.

O każdym powództwie lub roszczeniu skierowanym
przeciwko Spółce, Spółka zawiadomi Sprzedawcę i
umożliwi
mu
uczestniczenie
w
postępowaniu
przedsądowym oraz poprze wniosek Sprzedawcy o
przystąpienie do sporu po stronie Spółki w charakterze
interwenienta ubocznego. O roszczeniach skierowanych
przeciwko zleceniobiorcom i przedstawicielom Spółki,
Spółka zawiadomi Sprzedawcę niezwłocznie po uzyskaniu
o nich wiedzy i dołoży należytych starań aby Sprzedawca
mógł przystąpić do sporu w charakterze interwenienta
ubocznego.

8.4.

Wszelkie informacje, rezultaty pracy lub wyniki, w tym
odkrycia, wynalazki, prawa autorskie, prawa do wzorów
przemysłowych, patenty, innowacje, sugestie, wiedza
praktyczna, pomysły, specyfikacje oraz sprawozdania
sporządzone
przez
Spółkę,
a także wszelkie teraźniejsze oraz przyszłe prawa
własności intelektualnej, wynikające lub związane z
informacjami ujawnionymi Sprzedającemu przez Spółkę
bądź opracowane w ramach usług świadczonych przez
Dostawcę na mocy OWU (zwane dalej „Efektem pracy”)
stanowią wyłączną własność Spółki.

9.

Cena

9.1.

Cena za Towary zostanie określona w Zamówieniu. Cena
nie będzie zawierać należnego podatku VAT, ale będzie
zawierać wszelkie inne opłaty.

9.2.

Zmiana wysokości ceny nie jest możliwa bez pisemnej
zgody Spółki. Spółka nie poniesie żadnych kosztów poza
zapłatą ceny, w szczególności Spółka nie będzie
zobligowana do zwrotu jakichkolwiek kosztów lub
wydatków, chyba że Zamówienie stanowi inaczej.

10.

Płatność

10.1.

Spółka zapłaci Sprzedającemu za Towar w terminie
trzydziestu (30) dni od dnia doręczenia faktury VAT, przy
czym faktura doręczna zostanie po dostawie Towarów zaś
wystawiona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami oraz zawierała będzie numer Zamówienia. W
razie opóźnienia w zapłacie Spółka uiści Sprzedającemu
odsetki za opóźnienie w wysokości ustawowej.

10.2.

Sprzedający nie jest uprawniony do zaprzestania dostaw
Towarów w przypadku opóźnienia w płatności.

lub
(iii)

5.8.

5.9.

5.10.

żądania od Sprzedającego realizacji dostawy
Towaru i żądania stosownego odszkodowania z
tytułu nienależytego wykonania umowy lub jej
niewykonania.

W przypadku, gdy Sprzedający domaga się od Spółki
zwrotu materiałów opakowaniowych, informacje na ten
temat należy wyraźnie określić w dokumencie dostawy
przekazanym Spółce, a wszelkie materiały opakowaniowe
przekazane Spółce zostaną zwrócone Sprzedającego na
jego koszt. W razie zaniechania niezwłocznego odebrania
materiałów opakowaniowych, Spółka uprawniona będzie do
obciążenia Sprzedającego normalnymi kosztami ich
składowania i Spółka nie będzie ponosiła odpowiedzialności
za ich utratę lub uszkodzenie, chyba, że utrata ta lub
uszkodzenie nastąpi z winy umyślnej lub na skutek
rażącego niedbalstwa Spółki.
W przypadku dostarczenia Spółce Towarów w ilości lub
liczbie przekraczającej wielkości określone w Zamówieniu,
Spółka nie jest zobowiązana do zapłaty za nadwyżkę nawet
w razie jej przyjęcia, nie jest też zobligowana do jej
przyjęcia.
W razie jednak jej przyjęcia nadwyżka podlega zwrotowi na
ryzyko i koszt Sprzedającego. W razie zaniechania
niezwłocznego odebrania nadwyżki, Spółka uprawniona
będzie do obciążenia Sprzedającego normalnymi kosztami
składowania
i Spółka nie będzie ponosiła odpowiedzialności za utratę lub
uszkodzenie nadwyżki Towarów, chyba, że utrata ta lub
uszkodzenie nastąpi z winy umyślnej lub na skutek
rażącego niedbalstwa Spółki.
Towar uznaje się za odebrany przez Spółkę po upływie
siedmiu (7) dni od jego dostawy, przeznaczonych na
przeprowadzenie kontroli. Spółka ma również prawo

Odrzucenie
Jeżeli Towar ma wady Spółka może skorzystać z pełnych
uprawnień przewidzianych Kodeksem Cywilnym. Spółka i
Sprzedający wyłączają obowiązek badania jakościowego
Towaru wobec czego Spółka jest obowiązana zawiadomić
Sprzedającego o wadzie w terminie 30 dni od dnia jej
wykrycia i nie ma obowiązku badania Towaru ani
niezwłocznie ani w terminach przyjętych powszechnie.

lub
(ii)

Ryzyko/Własność

10.3.

11.

Sprzedający zachowa w ścisłej tajemnicy wszelką wiedzę
techniczną lub handlową, specyfikacje, wynalazki, procesy
lub inicjatywy o charakterze poufnym, które zostały
ujawnione
Sprzedającemu
przez
Spółkę
lub
jej
przedstawicieli oraz wszelkie pozostałe informacje poufne
dotyczące działalności spółki lub jej produktów, jakie
Sprzedający
może
uzyskać.
Ponadto
Sprzedający
ograniczy ujawnienie tych materiałów poufnych swoim
pracownikom, przedstawicielom lub podwykonawcom
w zakresie, w jakim jest to niezbędne w celu wykonania
zobowiązań Sprzedającego wobec Spółki oraz zapewni, że
pracownicy,
przedstawiciele
lub
podwykonawcy,
o których mowa, będą podlegali temu samemu
obowiązkowi zachowania poufności, który jest wiążący dla
Sprzedającego.
Poufność

Towary, które w związku z brakiem zachowania
równowagi dostaw nie mogą być wykorzystane
przez
Spółkę
w
uzasadniony
sposób
w ramach prowadzonej działalności. Sprzedający
wówczas bezzwłocznie zwróci Spółce wszelkie
kwoty
zapłacone
przez
Spółkę
z
tytułu
niedostarczonych lub zwróconych Towarów. W
takim przypadku Spółka nie będzie ponosić
odpowiedzialności wobec Sprzedającego z tytułu
unieważnienia Umowy na mocy przepisów
niniejszego punktu.
13.4.

Rozwiązanie Umowy, niezależnie od przyczyn, będzie
pozostawać bez uszczerbku dla praw i obowiązków Spółki
powstałych przed rozwiązaniem Umowy.

14.

Środki prawne
Niezależnie od wszelkich pozostałych praw lub środków
prawnych
dostępnych
Spółce,
w
przypadku
gdy
jakiekolwiek Towary zostaną dostarczone niezgodnie z lub
jeżeli Sprzedający nie postępuje zgodnie z jakimikolwiek
postanowieniami niniejszych Warunków oraz zawartej ze
Spółką umowy, Spółka ma prawo skorzystać z
następujących środków prawnych zgodnie z własnym
uznaniem, niezależnie od tego, czy Spółka przyjęła
jakiekolwiek Towary:

Sprzedający zachowa w ścisłej tajemnicy wszelką wiedzę
techniczną lub handlową, specyfikacje, wynalazki, procesy lub
inicjatywy o charakterze poufnym, które zostały ujawnione
Sprzedającemu przez Spółkę lub jej przedstawicieli oraz
wszelkie pozostałe informacje poufne dotyczące działalności
spółki lub jej produktów, jakie Sprzedający może uzyskać.
Ponadto Sprzedający ograniczy ujawnienie tych materiałów
poufnych

swoim

pracownikom,

przedstawicielom

lub

(a)

do odmowy przyjęcia Towarów (w całości lub
częściowo) oraz ich zwrotu Sprzedającemu na
ryzyko i koszt Sprzedającego, przy czym
zwrotowi przez Sprzedającego podlega pełna
kwota za Towary zwrócone w ten sposób;

(b)

udzielić Sprzedającemu możliwości naprawy na
koszt Sprzedającego wszelkich wad Towarów lub
dostarczenia Towaru wolnych od wad;

(c)

rościć sobie odszkodowanie z tytułu naruszenia
lub
naruszeń
warunków
Umowy
przez
Sprzedającego.

podwykonawcom w zakresie, w jakim jest to niezbędne w
celu wykonania zobowiązań Sprzedającego wobec Spółki oraz
zapewni, że pracownicy, przedstawiciele lub podwykonawcy, o
których mowa, będą podlegali temu samemu obowiązkowi
zachowania poufności, który jest wiążący dla Sprzedającego.
12.

Własność Spółki
Materiały, sprzęt, narzędzia, matryce, formy, prawa
autorskie, prawa do wzorów oraz wszelkie inne formy praw
własności
intelektualnej
do
wszelkich
rysunków,
specyfikacji oraz danych dostarczonych Sprzedającemu
przez
Spółkę
w szczególności w celu produkcji Towarów, są i pozostaną
wyłączną własnością Spółki, będą jednak bezpiecznie
przechowywane przez Sprzedającego na jego wyłączne
ryzyko. Będą także konserwowane i przechowywane w
dobrych warunkach przez Sprzedającego do czasu ich
zwrotu Spółce i nie będą dysponowane w żaden inny
sposób niż ten przewidziany w pisemnych instrukcjach
oraz nie będą wykorzystywane w inny sposób niż ten
określony przez Spółkę na piśmie.

13.

Rozwiązanie

13.1.

Spółka ma prawo w całości lub częściowo rozwiązać
Umowę w dowolnym czasie do dnia ustalonego jako dzień
dostawy w Zamówieniu. W takim wypadku roszczenia
sprzedającego są ograniczone do wynagrodzenia za
wykonane do chwili rozwiązania umowy prace nad
wytworzeniem
Towaru,
w
szczególności
sprzedający
nie
może
żądać
odszkodowania obejmującego utracone korzyści.

13.2.

W razie zawarcia bezterminowej Umowy o charakterze
ciągłym (regularne dostawy Towarów) Spółka ma prawo
do rozwiązania takiej Umowy na piśmie w każdym czasie
za zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
Spółka może rozwiązać taką umowę również bez
zachowania okresu wypowiedzenia w razie zajścia
wypadków opisanych w ustępie 12.3 poniżej.

13.3.

15.

Cesja

15.1.

Sprzedający nie jest uprawniony do przeniesienia praw lub
obowiązków z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Spółki.

15.2.

Spółka może przenieść prawa lub obowiązki z Umowy na
dowolne osoby trzecie.

16.

Siła Wyższa
Spółka zastrzega sobie prawo do odroczenia daty dostawy
lub płatności bądź anulowania Umowy lub zmniejszenia
ilości zamówionych Towarów, jeżeli nie może ona
prowadzić lub ma opóźnienia w prowadzeniu swojej
działalności, na skutek okoliczności pozostających w
oczywisty sposób poza kontrolą Spółki, w tym, lecz nie
wyłącznie na skutek działania siły wyższej, działań rządu,
wojen, katastrof narodowych, działań terrorystycznych,
protestów, zamieszek, rozruchów ludności cywilnej,
pożarów, wybuchów, powodzi, epidemii, blokad, strajków
lub innych sporów pracowniczych (niezależnie od tego czy
są one związane z pracownikami Sprzedającego lub
Spółki) lub ograniczeń bądź opóźnień mających wpływ na
przewoźników lub niezdolność czy też opóźnienia w
odbiorze dostaw właściwych lub odpowiednich materiałów.

17.

Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo
polskie.
W
przypadku
jakichkolwiek
sporów
lub
rozbieżności powstałych na tle niniejszej Umowy, Strony
podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia
sporu. W przypadku braku porozumienia, sądem
właściwym miejscowo do rozstrzygania sporów jest sąd
powszechny właściwy dla siedziby Spółki.

W razie zawarcia terminowej Umowy o charakterze
ciągłym (regularne dostawy Towarów) Spółka ma prawo
do
jej
rozwiązania
bez
wypowiedzenia
w dowolnym czasie na piśmie w przypadku gdy:
(a)

(b)

Sprzedający dopuszcza się istotnego naruszenia
warunków Umowy,
Towar nie został dostarczony w terminie bez
względu
na
przyczynę,
z zastrzeżeniem wszelkich innych praw, jakie
przysługują Spółce; Spółka zastrzega sobie zatem
prawo do anulowania
części
lub całości
Zamówienia, do żądania zwrotu od Sprzedającego
wszelkich uzasadnionych wydatków poniesionych
przez Spółkę związanych z uzyskaniem Towaru w
zamian od innego dostawcy lub żądania
odszkodowania z tytułu dodatkowych kosztów,
strat lub wydatków poniesionych przez Spółkę,
które
w
jakikolwiek
sposób
wynikają
z
niedostarczenia przez Sprzedającego Towarów w
terminie. Spółka zwróci Sprzedającemu na ryzyko
i koszt Sprzedającego wszelkie już dostarczone

Prawo właściwe oraz właściwość sądu.

18.

Postanowienia ogólne

18.1.

OWU wraz z Umową zastępuje oraz unieważnia wszelkie
umowy,
porozumienia,
oferty,
propozycje
lub
korespondencję, ustną lub pisemną, wymieniane lub
zawarte pomiędzy Spółką oraz Sprzedającym w zakresie
przedmiotu Umowy.

18.2.

Sprzedający będzie wykonywał zobowiązania wynikające z
niniejszej
Umowy
z najwyższą zawodową starannością.

18.3.

Sprzedający będzie postępował zgodnie z obowiązującymi
standardami bezpieczeństwa oraz informując Spółkę
bezzwłocznie o wszelkich wypadkach, które mogą
prowadzić do powstania niebezpiecznych warunków pracy
lub praktyk.

18.4.

Sprzedający będzie przestrzegał wszelkich specyfikacji
dostarczonych lub przedstawionych Sprzedającemu przez
Spółkę bądź w inny sposób uzgodnionych pomiędzy
Sprzedającym oraz Spółką w odniesieniu do Umowy.

18.5.

Wszelkie zawiadomienia wymagają formy pisemnej oraz
należytego doręczenia Stronie drugiej.

18.6.

Całkowite lub częściowe nieprzestrzeganie lub zwłoka w
wypełnieniu postanowień przez Spółkę nie oznacza
zrzeczenia się jakichkolwiek praw wynikających z OWU lub
Umowy.

18.7.

Sprzedający nie będzie upubliczniał faktu współpracy ze
Spółką bez uprzedniej, pisemnej zgody Spółki.

18.8.

Sprzedający zawiadomi Spółkę ilekroć uzyska wiedzę na
temat naruszenia lub prawdopodobnego naruszenia praw
własności intelektualnej Spółki.

18.9.

OWU znajdują zastosowanie przy Umowach, których
przedmiotem
są
Towary
w rozumieniu OWU. Ilekroć jednak Spółka będzie
nabywała usługi to OWU niniejsze znajdzie odpowiednie
zastosowanie.

