H.B. FULLER - REGION EIMEA (Europa, Indie, Bliski Wschód i Afryka)
WARUNKI SPRZEDAŻY
NINIEJSZE WARUNKI ZAWIERAJĄ KLAUZULE WYŁĄCZAJĄCE I OGRANICZAJĄCE
1. DEFINICJE.
„Obowiązujące prawo”: Umowa podlega przepisom prawa szwajcarskiego bez uszczerbku dla jakichkolwiek Obowiązkowych
przepisów prawa, które mogą mieć zastosowanie;
„KUPUJĄCY”
osoba(-y) fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna, które zamierza dokonać zakupu Towaru
od DOSTAWCY;
„Warunki”
niniejsze warunki dostawy Towarów;
„Umowa”
oznacza wszelkie zawarte pomiędzy KUPUJĄCYM a DOSTAWCĄ umowy dostawy Towarów, w tym,
bez ograniczeń, umowy ramowe zawarte na czas określony lub dla jednorazowych zleceń, które
zawierają niniejsze Warunki, Zamówienie i Potwierdzenie Zamówienia;
„Obowiązkowe przepisy
prawa”:
wszelkie Obowiązkowe przepisy prawa europejskiego i/lub lokalnego, które mogą mieć zastosowanie do
Umowy poza obowiązującym prawem lub na zasadzie odstępstwa od niego w niektórych przypadkach;
w szczególności w sytuacji gdy (i) zarówno KUPUJĄCY, jak i DOSTAWCA znajdują się w tym samym
kraju lub (ii) jeżeli takie obowiązkowe przepisy prawa są uznawane za normę bezwzględnie
obowiązującą w kontekście międzynarodowym.
„Towar”
wszelkiego rodzaju towar dostarczany przez Dostawcę, w tym na przykład, bez ograniczeń, produkty
gotowe lub częściowo gotowe, materiały, urządzenia lub maszyny;
„Zamówienie”
wydane przez KUPUJĄCEGO polecenie dostawy Towarów (lub przyjęcie przez KUPUJĄCEGO złożonej
przez DOSTAWCĘ oferty dostawy takich Towarów);
„Potwierdzenie
Zamówienia”
pisemne potwierdzenie przez DOSTAWCĘ Zamówienia KUPUJĄCEGO, które może zawierać cenę,
warunki dostawy lub inne wyjaśnienia warunków; lub przystąpienie w praktyce do realizacji Zamówienia
przez DOSTAWCĘ;
„Cena”
cena Towarów określona w Umowie lub w inny sposób uzgodniona na piśmie;
„Usługi”
wszelkiego rodzaju usługi świadczone przez DOSTAWCĘ w związku z każdą zawartą Umową, patrz pkt.
7.3;
„DOSTAWCA”
członek grupy H.B. FULLER (a także jego następcy prawni i cesjonariusze), który zamierza sprzedawać
Towary lub Usługi, w zależności od okoliczności.
„Dzień roboczy”
oznacza każdy dzień, poza sobotą i niedzielą lub dniami ustawowo wolnymi od pracy w kraju, do którego
dostarczone zostaną Towary.
2 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW, ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA
2.1 DOSTAWCA sprzedaje Towary a KUPUJĄCY dokonuje ich zakupu zgodnie z niniejszymi Warunkami.
2.2 Umowa uważana jest za niezawartą do momentu przekazania przez DOSTAWCĘ Potwierdzenia Zamówienia. Zastosowania
nie mają żadne warunki zaproponowane przez KUPUJĄCEGO (bez względu na to, czy są one przedstawiane przed
przekazaniem przez DOSTAWCĘ Potwierdzenia Zamówienia lub po jego przekazaniu). Każde złożone przez KUPUJĄCEGO
Zamówienie lub zlecenie dostawy lub odbiór dostarczonych Towarów przez KUPUJĄCEGO, bez względu na warunki
proponowane przez KUPUJĄCEGO lub inne jego działania, stanowią pełne przyjęcie niniejszych Warunków. Warunki
przedstawione przez KUPUJĄCEGO zostają niniejszym zakwestionowane i odrzucone, o ile nie postanowiono inaczej w formie
pisemnej i nie potwierdzono podpisem upoważnionego przedstawiciela DOSTAWCY.
2.3 Opisy i specyfikacje zawarte w broszurach lub innych materiałach mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią
części Umowy. O ile wyraźnie nie oznaczono inaczej, oferta DOSTAWCY nie nakłada na niego jakichkolwiek zobowiązań i nie
stanowi oferty sprzedaży.
2.4 Potwierdzenie Zamówienia jest uzależnione od dostępności lub przyszłej dostępności elementów dostawy. Jeżeli elementy
dostawy nie są dostępne do przewidywanej daty dostawy, DOSTAWCA zastrzega sobie prawo do opóźnienia dostawy, o ile
KUPUJĄCY nie wskaże wyraźnie w Zamówieniu, że wstępna data dostawy ma istotne znaczenie. W takim przypadku i z
zastrzeżeniem postanowień pkt 3.1 KUPUJĄCY jest uprawniony do anulowania Zamówienia.
2.5 Jeżeli KUPUJĄCY wnioskuje o zmianę lub anulowanie Zamówienia, a DOSTAWCA wedle własnego uznania wniosek ten
uwzględnia, DOSTAWCA jest uprawniony do naliczenia uzasadnionej opłaty z tytułu strat, kosztów i wydatków poniesionych
przez DOSTAWCĘ bezpośrednio w wyniku zmiany lub anulowania Zamówienia, natomiast KUPUJĄCY będzie zobowiązany do
uiszczenia takiej opłaty.
3 DOSTAWA
3.1 Terminy dostaw określone w Umowie są jedynie szacunkowe. W przypadku gdy Umowa przewiduje zamówienia
niejednorazowe, opóźnienie w dostawie nie stanowi podstawy do wypowiedzenia Umowy w całości.
3.2 O ile DOSTAWCA nie uzgodnił inaczej na piśmie, Towary dostarczane są do punktu odbioru uzgodnionego w Umowie.
3.3 Bez uszczerbku dla wszelkich innych praw i środków naprawczych, DOSTAWCA może wstrzymać realizację wszystkich
dostaw wynikających z Umowy lub jakiejkolwiek innej umowy zawartej pomiędzy DOSTAWCĄ a KUPUJĄCYM, jeżeli (a) płatność
jest przeterminowana zgodnie z postanowieniami Umowy lub innej umowy; lub, w zakresie dozwolonym przez jakiekolwiek
Obowiązkowe przepisy prawa, (b) w chwili wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń opisanych w pkt. 9.2, do momentu otrzymania
przez DOSTAWCĘ zaległych płatności lub zadowalającego go zapewnienia o dokonaniu zaległych płatności lub, w zależności od
okoliczności, zapewnienia, że otrzyma on zapłatę za realizowane lub przyszłe dostawy.
3.4 DOSTAWCA może, bez ponoszenia odpowiedzialności wobec KUPUJĄCEGO, wstrzymać lub anulować Zamówienie, jeśli w
uzasadnionej opinii DOSTAWCY dostawa nie będzie zgodna z polityką DOSTAWCY w zakresie bezpieczeństwa lub ochrony
zdrowia i środowiska lub z obowiązującymi przepisami prawa.
3.5 KUPUJĄCY pokrywa wszelkie koszty DOSTAWCY związane z brakiem odbioru Towarów przez KUPUJĄCEGO lub brakiem
realizacji dostawy przez DOSTAWCĘ zgodnie z pkt. 3.4, w tym m.in. koszty transportu powrotnego, przestoju, przechowywania,
ponownej dostawy lub utylizacji.
4 CENA
Z wyjątkiem przypadków, gdy cena Towarów jest ustalana w Umowie, ceną za Towary będzie cena obowiązująca w dniu wysyłki.
Cena zawiera podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującą stawką oraz wszelkie inne opłaty i podatki. Ceny ustalane są w
oparciu o kurs walut, stawki celne i opłaty frachtowe, koszty surowców i produkcji lub inne opłaty i koszty obowiązujące w
momencie dokonania wyceny; DOSTAWCA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen w przypadku wzrostu ww.
kosztów.
5 PŁATNOŚCI
5.1 KUPUJĄCY dokonuje płatności gotówką lub przelewem na rachunek w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, o ile w
Umowie nie uzgodniono inaczej. Termin dokonania płatności ma istotne znaczenie.
5.2 DOSTAWCA ma prawo do naliczenia KUPUJĄCEMU odsetek od zaległych kwot należnych do zapłaty, płatnych przez
KUPUJĄCEGO niezwłocznie na żądanie, od terminu płatności do dnia faktycznego dokonania płatności, jak również przed
wydaniem orzeczenia, jak i po jego wydaniu, w wysokości 4% rocznie powyżej bazowej stopy procentowej Europejskiego Banku
Centralnego (minimalnej lub maksymalnej stropy procentowej, w zakresie dozwolonym lub wymaganym zgodnie z
obowiązkowymi przepisami prawa). Odsetki takie są naliczane dziennie i kapitalizowane co miesiąc, bez uszczerbku dla prawa
DOSTAWCY do pobrania kwoty 40 euro z tytułu kosztów odzyskiwania należności w odniesieniu do wszystkich
nieuregulowanych faktur. Jeżeli koszty odzyskiwania należności przekroczą kwotę 40 euro za fakturę, DOSTAWCA zastrzega
prawo do naliczenia dodatkowych kosztów poniesionych w związku z odzyskiwaniem należności od KUPUJĄCEGO.
5.3 KUPUJĄCY nie ma prawa dokonywania potrąceń z należności DOSTAWCY.
5.4 DOSTAWCA ma prawo występować o zapłatę ceny, nawet jeśli tytuł własności Towarów nie przeszedł na KUPUJĄCEGO.
6 SIŁA WYŻSZA
DOSTAWCA może, bez ponoszenia odpowiedzialności, opóźnić, ograniczyć lub anulować zamówienia lub dostawy, jeśli nie
może wyprodukować lub dostarczyć Towarów z przyczyn od niego niezależnych, w tym z powodu sporów pracowniczych,
strajków, niekorzystnych warunków atmosferycznych, wypadków, niedoboru lub niemożności pozyskania surowców i zasobów
operacyjnych, awarii urządzeń i maszyn, terroryzmu, katastrof naturalnych, pożaru, działań wojennych, powodzi, wybuchu,
problemów transportowych oraz działań lub zaniechań organów rządowych.
7 GWARANCJE
7.1 Jakość - Z zastrzeżeniem odpowiedniego obchodzenia się z Towarami i ich przechowywania przez KUPUJĄCEGO,
DOSTAWCA gwarantuje, że Towary w chwili dostawy są we wszystkich istotnych aspektach zgodne ze specyfikacją Towarów
DOSTAWCY. KUPUJĄCY zgłosi wszelkie widoczne lub ukryte wady, straty lub uszkodzenia wynikające z warunków, o których
mowa w pkt. 10. Natychmiast po wykryciu wady ukrytej KUPUJĄCY zaprzestanie używania Towarów oraz zwróci, pod warunkiem
uzyskania uprzedniej zgody DOSTAWCY i zgodnie z instrukcjami DOSTAWCY, wszelkie Towary i wszystkie dostępne
opakowania, a także w każdym przypadku udzieli DOSTAWCY wszelkiej pomocy niezbędnej do przeprowadzenia dochodzenia.
Jeśli te warunki zostaną spełnione i wykazane zostanie, że Towary są niezgodne ze specyfikacjami DOSTAWCY, DOSTAWCA
wymieni wszystkie niezgodne Towary (lub, jeżeli nie jest to opłacalne, dokona zwrotu ceny (lub jej odpowiedniej części)) i pokryje
wszelkie uzasadnione koszty zwrotu Towarów. Zobowiązanie to jest jedynym elementem odpowiedzialności DOSTAWCY z tytułu
niezgodności Towarów.
7.2 Zalecenia - Zalecenia lub sugestie co do przeznaczenia, zastosowania, przechowywania, przetwarzania lub składowania
Towarów przekazywane (zarówno przed realizacją dostawy, jak i po niej) w materiałach sprzedażowych lub technicznych, w
odpowiedzi na zapytania lub w jakiejkolwiek innej formie, przekazywane są w dobrej wierze, ale ostateczna decyzja o ich
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zastosowaniu podejmowana jest wyłącznie w oparciu o osąd KUPUJĄCEGO (w stosownych przypadkach potwierdzony
próbami), DOSTAWCA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie zalecenia i sugestie. Nie udziela się gwarancji w zakresie
jakości Towarów lub ich przydatności do określonego celu, a wszelkie dorozumiane warunki ustawowe lub zwyczajowe w
zakresie jakości, opisu lub przydatności do określonego celu (zgodnie z prawem obowiązującym w danej jurysdykcji) są
wyłączone w maksymalnym zakresie dozwolonym przez Obowiązujące prawo.
7.3 W przypadku gdy DOSTAWCA zapewnia pomoc dla KUPUJĄCEGO w odniesieniu do montażu, dostawy lub sugestii
technicznych odnoszących się do towarów lub podobnych („Usług”), DOSTAWCA robi to w dobrej wierze, ale usługi takie są
świadczone z zastrzeżeniem uwag zawartych w pkt. 7.2 i 12 poniżej.
8 ROZWIĄZANIE UMOWY
Bez uszczerbku dla wszelkich innych praw i środków prawnych, DOSTAWCA może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem, w
przypadku gdy KUPUJĄCY narusza swoje obowiązki wynikające z Umowy lub w zakresie, w jakim jest to dozwolone przez
Obowiązkowe przepisy prawa, w przypadku wystąpienia jednego ze zdarzeń opisanych w pkt. 9.2. Cena towarów dostarczonych
ale nieopłaconych staje się natychmiast wymagalna i należna do zapłaty.
9 TYTUŁ WŁASNOŚCI I RYZYKO
9.1 Tytuł własności Towarów nie przechodzi na KUPUJĄCEGO do momentu otrzymania przez DOSTAWCĘ pełnej zapłaty za
Towary i wszystkie inne Towary, których dostawę uzgodnił DOSTAWCA z KUPUJĄCYM i które w danym momencie przypadają
do zapłaty. W przypadku zaległych płatności lub w zakresie, w jakim jest to dozwolone przez Obowiązkowe przepisy prawa, w
przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń określonych w pkt. 9.2 DOSTAWCA może odzyskać albo odsprzedać towary,
które nie zostały odsprzedane (lub zostały odsprzedane z zastrzeżeniem zachowania tytułu) i ma prawo w tym celu wejść do
lokalu KUPUJĄCEGO. Do czasu przejścia tytułu własności Towary będą przechowywane przez KUPUJĄCEGO jako
depozytariusza i powiernika DOSTAWCY. Towary są przechowywane oddzielnie i oznaczone jako własność DOSTAWCY,
podlegają również ubezpieczeniu do wysokości ich pełnej wartości odtworzeniowej. KUPUJĄCY umożliwi DOSTAWCY wejście
na swój teren, bez posądzenia o naruszenie prawa własności i udzieli mu wszelkiej uzasadnionej pomocy przy odzyskiwaniu
takich Towarów. Jeżeli Towary są przeznaczone do komercyjnej odsprzedaży, wówczas Kupujący może odsprzedać je w ramach
swojej normalnej działalności ale w zamian za takie pozwolenie na komercyjną odsprzedaż Towarów niniejszym przenosi na
DOSTAWCĘ w formie zabezpieczenia wszelkie przyszłe roszczenia, które KUPUJĄCY może wnieść przeciwko swoim klientom.
DOSTAWCA jest uprawniony do przyjęcia przeniesionych w ten sposób roszczeń we własnym imieniu jeżeli KUPUJĄCY nie
wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych w odniesieniu do Towarów.
Tytuł własności Towarów w użyciu należy do DOSTAWCY, o ile nie są one na stałe połączone z innymi Towarami, w którym to
przypadku KUPUJĄCY wyraża zgodę na przeniesienie i utrzymanie przez DOSTAWCĘ tytułu współwłasności do nowo
utworzonego przedmiotu proporcjonalnie do wartości Towarów, za które nie dokonano płatności w całości (w stosunku do
wartości innych połączonych lub wymieszanych przedmiotów) a w odniesieniu do tytułu własności DOSTAWCA może wnieść
roszczenie. KUPUJĄCY udzieli DOSTAWCY wszelkiej uzasadnionej pomocy w zakresie wszelkich przyszłych roszczeń, łącznie z
powiadomieniem swoich klientów o roszczeniu dłużnym.
9.2 W zakresie dozwolonym przez Obowiązkowe przepisy prawa, prawo KUPUJĄCEGO do używania Towarów lub odsprzedaży
Towarów na rzecz jego klientów wygasa, a wszelkie kwoty należne DOSTAWCY na mocy Umowy stają się natychmiast
wymagalne i należne do zapłaty w przypadku, gdy KUPUJĄCY podlega zarządowi komisarycznemu lub przymusowemu lub
ustanowieniu syndyka masy upadłości (ustanowionemu na mocy postanowienia sądu lub w inny sposób), jest w trakcie likwidacji
(w przypadku innym niż realizowany w dobrej wierze i z zachowaniem wypłacalności plan łączenia się spółek lub reorganizacji),
ogłosił upadłość; jest stroną jakiegokolwiek postępowania układowego z wierzycielami lub zachodzi w stosunku do niego
którakolwiek z powyższych przesłanek na podstawie analogicznych przepisów zagranicznych lub postępowań, jeżeli KUPUJĄCY
proponuje zastosowanie któregokolwiek z ww. rozwiązań lub w przypadku, gdy DOSTAWCA jest słusznie przekonany, że wystąpi
którakolwiek z ww. przesłanek.
9.3 Wszelkie ryzyka związane z Towarami przechodzą na KUPUJĄCEGO z chwilą dostarczenia do punktu odbioru określonego
w Umowie o ile dostawa nie jest realizowana przez wybranego przewoźnika KUPUJĄCEGO. W takim przypadku ryzyka zostaną
przeniesione na KUPUJĄCEGO w momencie przekazania dostawy przewoźnikowi.
9.4 Wszelkie prawa własności intelektualnej związane z Towarami, ich produkcją, opracowaniem lub tworzeniem (w tym również
wprowadzania do nich ulepszeń) przysługują DOSTAWCY (niezależnie od tego, czy Towary zostały zamówione przez
KUPUJĄCEGO), a KUPUJĄCY, na wniosek i koszt DOSTAWCY, podejmie wszelkie czynności i sporządzi wszelkie dokumenty
niezbędne do potwierdzenia tych praw lub przeniesienia ich na DOSTAWCĘ.
9.5 KUPUJĄCY nie ujawnia innym osobom jakichkolwiek informacji poufnych należących do DOSTAWCY lub do których
DOSTAWCA posiada legalny dostęp (w tym m.in. specyfikacji, wzorów, procesów produkcyjnych, know-how lub informacji
technicznych lub ekonomicznych) ani nie wykorzystuje tych informacji do jakichkolwiek celów, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie
określonych przez DOSTAWCĘ.
9.6 W celu ochrony zastrzeżonego oraz poufnego charakteru Towarów DOSTAWCY, KUPUJĄCY nie będzie (i) przeprowadzał
analiz, zlecał przeprowadzenia analiz lub zezwalał na przeprowadzenie analiz jakiejkolwiek dostarczonej próbki lub Towarów (z
wyjątkiem okoliczności, w których jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa) ani (ii) kopiował lub zezwalał na kopiowanie
Towarów.
10 ZAWIADOMIENIE O WADLIWEJ DOSTAWIE
10.1 KUPUJĄCY jest zobowiązany przeprowadzić kontrolę Towarów pod kątem ich wyglądu i ilości w momencie dostawy i
odnotować wszelkie widoczne uszkodzenia lub oczywiste braki na dowodzie dostawy w momencie dostawy. KUPUJĄCY
bezzwłocznie powiadomi o tym DOSTAWCĘ, a następnie przekaże pisemną notatkę DOSTAWCY w ciągu 3 dni roboczych od
momentu takiej dostawy wraz ze zdjęciami potwierdzającymi reklamację, jeżeli jest to możliwe.
10.2 KUPUJĄCY powiadomi DOSTAWCĘ o wszelkich zauważonych ukrytych uszkodzeniach lub stratach w ciągu 7 dni
roboczych od momentu takiej dostawy wraz ze zdjęciami potwierdzającymi reklamację, jeżeli jest to możliwe.
10.3 KUPUJĄCY powiadomi DOSTAWCĘ o wszelkich niewidocznych/ukrytych uszkodzeniach na piśmie w ciągu 7 dni roboczych
od momentu, w którym wszelkie niewidoczne/ukryte uszkodzenia powinny, w rozsądnym stanie rzeczy, zostać odkryte,
przekazując próbki i inne dowody potwierdzające taką reklamację (patrz pkt 7.1).
11 ZANIŻONE I ZAWYŻONE DOSTAWY
Weryfikacja wagi loco zakład dokonana przez DOSTAWCĘ jest ostateczna. DOSTAWCA może dostarczyć do + /- 10% masy lub
objętości zamówienia. KUPUJĄCY płaci za rzeczywistą masę lub objętość dostawy z uwzględnieniem ww. granic tolerancji. Z
zastrzeżeniem postanowień pkt. 10.1 DOSTAWCA tak szybko jak to możliwe dostarcza brakującą część dostawy lub odbiera
nadwyżkę dostawy przekraczającą granice tolerancji. Brak zgłoszenia zawyżenia dostawy przekraczającego granice tolerancji w
trybie określonym w pkt. 10.1 lub korzystanie z takich Towarów lub obrót nimi nakłada na KUPUJĄCEGO obowiązek zapłaty za
tę część dostawy według stawki określonej w Umowie.
12 WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA
Niniejszy artykuł ma zastosowanie, o ile strony nie uzgodniły inaczej w formie pisemnej, a ustalenia takie nie zostały
potwierdzone podpisami upoważnionych przedstawicieli NABYWCY i DOSTAWCY.
12.1 Całkowita łączna odpowiedzialność DOSTAWCY wobec KUPUJĄCEGO za jakiekolwiek roszczenia lub szereg
powiązanych roszczeń bez względu na sposób ich powstania, wynikająca z naruszenia postanowień umowy, deliktu (w
tym bez ograniczeń z niedbalstwa), naruszenia obowiązku ustawowego, wprowadzenia w błąd (niebędącego
oszustwem), z tytułu odpowiedzialności obiektywnej (ang. strict liability) lub z innego tytułu, jest ograniczona do
wymiany stosownych Towarów lub zwrotu ceny ich zakupu.
12.2 W przypadku gdy roszczenie odnosi się do Usług, całkowita łączna odpowiedzialność DOSTAWCY wobec
KUPUJĄCEGO za jakiekolwiek roszczenia lub szereg powiązanych roszczeń bez względu na sposób ich powstania,
wynikająca z naruszenia postanowień umowy, deliktu (w tym bez ograniczeń z niedbalstwa), naruszenia obowiązku
ustawowego, wprowadzenia w błąd (niebędącego oszustwem), z tytułu odpowiedzialności obiektywnej lub z innego
tytułu, jest ograniczona do wymiany stosownych Towarów lub Usług lub zwrotu ceny ich zakupu w odniesieniu to tych
Usług lub Towarów, które są powiązane tylko z Usługami.
12.3 DOSTAWCA w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec KUPUJĄCEGO za utratę zysków, utratę
marży, utratę umowy, straty w działalności, utratę wartości firmy lub pośrednie lub wynikowe straty wynikające z
Umowy lub z nią związane.
12.4 Nie podlega wyłączeniu ani ograniczeniu odpowiedzialność DOSTAWCY z tytułu (i) oszustwa, (ii) rażącego niedbalstwa lub
(iii) śmierci lub obrażeń ciała związanych z dostawą Towarów lub Usług powstałych w wyniku zaniedbania DOSTAWCY, lub (iv)
obowiązujących Obowiązkowych przepisów prawa, za naruszenie których odpowiedzialność nie może zostać wyłączona
umownie.
12.5 KUPUJĄCY zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zminimalizowania lub zmniejszenia kwoty roszczenia.
12.6 Z zastrzeżeniem innych obowiązujących ograniczeń przedstawionych w Umowie oraz w zakresie dozwolonym przez
Obowiązkowe przepisy prawa, KUPUJĄCY jest zobowiązany do wniesienia wszelkich roszczeń lub pozwów w terminie jednego
roku od daty wysyłki Towarów przez DOSTAWCĘ.
13 POSTANOWIENIA OGÓLNE
13.1 Niniejsza umowa określa całość porozumienia pomiędzy stronami, a KUPUJĄCY nie opierał się na żadnych innych
oświadczeniach ani gwarancjach niż te, które w sposób wyraźny określono na piśmie w Umowie. Niniejszy przepis nie wpływa na
odpowiedzialność DOSTAWCY z tytułu składania fałszywych oświadczeń.

13.2 Odstąpienie od lub opóźnienie wyegzekwowania przez DOSTAWCĘ jakiegokolwiek prawa nie stanowi zrzeczenia się tego
prawa.
13.3 Umowa ta jest osobistym zobowiązaniem KUPUJĄCEGO i DOSTAWCY, a żadna ze stron nie może przenieść jakichkolwiek
praw i korzyści wynikających z niniejszej Umowy na inną osobę bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony (wydanie takiej
zgody nie może być bezpodstawnie wstrzymywane lub opóźniane), z zastrzeżeniem że DOSTAWCA jest uprawniony (bez
konieczności uzyskiwania zgody) do (i) dokonania przeniesienia praw i korzyści wynikających z niniejszej Umowy w całości lub w
części na podmiot zależny, spółkę dominującą lub podmiot zależny takiej spółki dominującej DOSTAWCY oraz do (ii) dokonania
przeniesienia lub cesji na jakąkolwiek osobę trzecią swojego prawa do egzekucji wierzytelności lub należności na mocy Umowy.
13.4 Wszelkie zmiany lub odstąpienia od Umowy, niniejszych Warunków lub jakiegokolwiek ich postanowienia wymagają pod
rygorem nieważności uzgodnienia na piśmie przez upoważnionych przedstawicieli stron.
13.5 Postanowienie niniejszej Umowy lub niniejszych Warunków, które jest lub może być uznane za nieważne lub niewykonalne,
podlega w zakresie takiej nieważności lub niewykonalności rozdzieleniu od Umowy lub Warunków i nie wpływa na jakiekolwiek
inne postanowienia Umowy lub niniejszych Warunków. Nieważne lub niewykonalne postanowienia zostaną zastąpione
postanowieniami zastępczymi możliwie najbliższymi celowi zamierzonemu przez strony.
14 KONTROLA EKSPORTU I KONTROLOWANE STOSOWANIE
14.1 KUPUJĄCY nie dokonuje przywozu ani wywozu Towarów niezgodnie z: (a) sankcjami nałożonymi przez Stany Zjednoczone,
ONZ, Wspólnotę Europejskiej lub inne podmioty; lub b) innymi obowiązującymi ograniczeniami wywozu lub przywozu.
14.2 Towary nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane lub sprzedawane w związku z rzeczywistym lub podejrzewanym
wykorzystaniem odnoszącym się do (a) broni jądrowej, chemicznej i biologicznej lub sposobów jej przenoszenia; lub b)
prototypów zabronionych lub kontrolowanych substancji chemicznych.
14.3 Dostawa lub inne ustalenia, na które DOSTAWCA wyraża zgodę lub które jest zobowiązany wykonać poza punktem
dostawy zgodnie z ustalonymi warunkami INCOTERM, realizowane są przez DOSTAWCĘ działającego w charakterze agenta
KUPUJĄCEGO, a KUPUJĄCY pokrywa wszelkie cła, opłaty i poniesione koszty. Towary nieodebrane przez KUPUJĄCEGO lub
jego przewoźnika mogą być składowane na koszt i ryzyko KUPUJĄCEGO.
14.4 KUPUJĄCY zobowiązany jest zwrócić DOSTAWCY wszelkie dodatkowe koszty i wydatki poniesione w wyniku
nieterminowego wykonania lub niewykonania przez KUPUJĄCEGO jego zobowiązań dotyczących wywozu lub przywozu.
14.5 Nie stosuje się Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów (Konwencja wiedeńska) z 1980
r. i Konwencji Narodów Zjednoczonych w wprawie ograniczeń w międzynarodowej sprzedaży towarów wraz ze zmianami,
jednakże zastosowanie mają międzynarodowe zasady interpretacji terminów handlowych (Incoterms), z wyjątkiem sytuacji, w
których są one sprzeczne z postanowieniami niniejszych Warunków.
14.6 KUPUJĄCY powiadomi DOSTAWCĘ o wszelkich szczególnych wymaganiach dotyczących przywozu Towarów do państwa
dostawy.
14.7 KUPUJĄCY ponosi odpowiedzialność za rzetelność informacji w tym zakresie i zabezpiecza DOSTAWCĘ przed kosztami,
stratami lub szkodami poniesionymi przez DOSTAWCĘ, w przypadku gdy KUPUJĄCY dostarcza nieprawidłowe informacje,
dostarcza je z opóźnieniem lub w inny sposób nie spełnia wymogów artykułu 14.
15 OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO
15.1 KUPUJĄCY nie może używać znaków towarowych lub nazw handlowych DOSTAWCY w odsprzedaży Towarów poza
przypadkami, w których zostanie do tego specjalnie uprzednio upoważniony przez DOSTAWCĘ na piśmie. Jeżeli DOSTAWCA
wyraża zgodę na dostarczanie Towarów pod nazwą KUPUJĄCEGO, KUPUJĄCY gwarantuje, że jego instrukcje dotyczące
produkcji, pakowania, opakowania, etykiet i oznakowań (i) zostaną przekazane terminowo i precyzyjnie, (ii) zapewniają zgodność
DOSTAWCY z wszystkich obowiązującymi przepisami prawa oraz (iii) nie naruszają praw jakiejkolwiek osoby trzeciej.
KUPUJĄCY zobowiązuje się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących wprowadzania produktu do
obrotu w celu sprzedaży i ponosi odpowiedzialność za własną komunikację i współpracę z klientami.
15.2 KUPUJĄCY zabezpiecza DOSTAWCĘ przed wszelkimi innymi roszczeniami, stratami, kosztami i wydatkami (w tym
kosztami sądowymi) ponoszonymi przez DOSTAWCĘ w odniesieniu do Towarów i powstałych bezpośrednio lub pośrednio w
wyniku działania lub zaniechania KUPUJĄCEGO, jego pracowników lub reprezentujących go w tym zakresie agentów.
16 PRAWO WŁAŚCIWE
Niniejsze Warunki i Umowa podlegają Obowiązującym przepisom prawa i są zgodnie z nimi interpretowane. Jeżeli KUPUJĄCY i
DOSTAWCA znajdują się w innych krajach, KUPUJĄCY zobowiązuje się (a) przekazywać wszelkie spory wynikające z
Warunków i/lub Umowy lub z nimi związane wyłącznej jurysdykcji sądów powszechnych w kantonie Zurychu przy czym (b)
DOSTAWCA może podjąć decyzję o wniesieniu pozwu lub wszczęciu postępowania przed sądem powszechnym w kanonie
Zurychu lub innym sądzie w innym kraju, w którym (i) znajduje się siedziba DOSTAWCY lub (ii) DOSTAWCA doznał jakiejkolwiek
szkody. Jeżeli KUPUJĄCY i DOSTAWCA znajdują się w tym samym kraju, KUPUJĄCY zobowiązuje się (a) przekazywać
wszelkie spory wynikające z Warunków i/lub Umowy lub z nimi związane wyłącznej jurysdykcji sądów właściwych miejscowo dla
siedziby DOSTAWCY przy czym (b) DOSTAWCA może podjąć decyzję o wniesieniu pozwu lub wszczęciu postępowania przed
sądem w kraju, w którym (i) znajduje się siedziba DOSTAWCY lub (ii) DOSTAWCA doznał jakiejkolwiek szkody. W każdym
przypadku KUPUJĄCY zrzeka się prawa do występowania do sądu innego niż ten wskazany w ppkt (a).
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