OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TOWARÓW I USŁUG TECHNICZNYCH I
INWESTYCYJNYCH
GRUPY CIECH S.A. WERSJA NR. 07/2014
I.

DEFINICJE
1. „OWZ - oznacza niniejsze Ogólne Warunki Zakupu.
2. „Towar, towar handlowy, usługa” - oznacza przedmiot Zamówienia /Umowy, który
ma zostać zrealizowany dla potrzeb Kupującego.
3. „Sprzedający”, „Sprzedawca”, „Strona Sprzedająca”, „Dostawca” - oznacza dowolny
podmiot krajowy lub zagraniczny dokonującą sprzedaży towarów handlowych na
rzecz Kupującego.
4. „Kupujący” lub „Strona Kupująca” - oznacza spółkę z Grupy CIECH S.A. z siedzibą
w Warszawie, będącego stroną Zamówienia lub Umowy.
5. „Strony” - oznacza Stronę Sprzedającą i Kupującą łącznie.
6. „Zamówienie”/”Umowa” - oznacza oświadczenie złożone przez Kupującego,
skierowane do Sprzedawcy lub umowę zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
których przedmiotem jest dostaw Towaru lub usług na rzecz Kupującego.

II.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu mają zastosowanie do wszelkich umów zakupu
dokonywanych przez Kupującego i stanowią integralną cześć Zamówienia/Umowy.
2. Wszelkie zmiany, dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia lub wypowiedzenia
warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być
zaakceptowane przez obie Strony.
3. Odstąpienie przez Kupującego od stosowania w szczególnych wypadkach, ściśle
określonych warunków zakupu ma moc wiążącą tylko i wyłącznie wobec
konkretnego Zamówienia /Umowy

III.

ZAWARCIE UMOWY
1. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie przez Kupującego pisemnego
Zamówienia. Korespondencja w sprawie zamówień może być prowadzona za
pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail). Umowa zakupu zostaje
zawarta z chwilą pisemnego potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia
do realizacji na warunkach wynikających zarówno z treści Zamówienia jak i
niniejszych OWZ.
2. Każdą zmianę lub uzupełnienie Zamówienia poczytuje się za nową ofertę. Strony
wyłączają stosowanie modyfikującego przyjęcia oferty/zamówienia, tj. zastosowania
art. 68¹ k.c. i art. 68² kodeksu cywilnego.
3. Zamówienia Kupującego może zostać potwierdzone przez Sprzedającego wyłącznie
w formie pisemnej, e-mail lub fax przez osoby upoważnione do występowania w jego
imieniu.
4. Przystąpienie przez Sprzedawcę do realizacji zamówienia Kupującego równoznaczne
jest z pełnym zaakceptowaniem zarówno szczegółowych warunków zamówienia jak i
niniejszych OWZ.

IV.

WARUNKI I TERMINY DOSTAW
1. Zamawiane towary muszą zostać dostarczone zgodnie z wyszczególnieniem i
specyfikacją zawartą w Zamówieniu/ Umowie. Ustalone przez Strony ilości, ceny,
terminy dostaw oraz okresy realizacji są dla Sprzedającego wiążące.
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2. Jeżeli nie ustalono inaczej koszty transportu, ubezpieczenia i opakowania ponosi
Sprzedawca.
3. Sprzedawca zobowiązany jest informować Kupującego o jakiejkolwiek sytuacji
mogącej mieć wpływ na terminową dostawę Towaru. Powyższa informacja nie
zwolni jednak Sprzedawcy z zobowiązań określonych w Zamówieniu / Umowie.
Zmiana terminu dostawy uzgodnionego w Zamówieniu / Umowie wymaga pisemnej
zgody Kupującego.
4. Kupujący ma prawo do przeprowadzenia na swój koszt inspekcji celem sprawdzenia
postępu realizacji Zamówienia / Umowy przez Sprzedawcę, informując Sprzedawcę z
pięciodniowym wyprzedzeniem o terminie takiej inspekcji.
5. Najpóźniej 7 dni przed ustaloną datą wysyłki, Sprzedawca powinien wysłać
Kupującemu awizo wysyłkowe, podając następujące informacje: numer Zamówienia /
Umowy, sposób i spodziewaną datę wysyłki, specyfikację wysyłkową wraz z liczbą,
wagą, wymiarami i zawartością opakowań wraz z wszelkimi instrukcjami
niezbędnymi dla prawidłowego transportu oraz rozładunku Towaru.
6. Do każdej dostawy powinno być dołączone dokumenty przewozowe, które powinny
umożliwić precyzyjną identyfikację dostaw, ich kontrolę co do ilości oraz, jeżeli
zajdzie taka konieczność, także wpisy danych o bezpieczeństwie materiałów. Ponadto
wraz z Towarem powinny być dostarczone wszelkie dokumenty niezbędne do
prawidłowego odbioru i używania Towaru, a w szczególności:
a. kopia faktury,
b. specyfikacja wysyłkowa wraz z liczbą, wagą wymiarami i zawartością
opakowań,
c. kompletna dokumentacja techniczna (sporządzona w języku polskim)
niezbędna do właściwego montażu na miejscu użytkowania i poprawnego
rozruchu, działania i obsługi, zawierająca między innymi rysunki
konstrukcyjne oraz rysunki montażowe wraz z niezbędnymi szczegółami
dotyczącymi części mechanicznej, kontrolno-pomiarowej, elektrycznej itd.
d. atesty materiałowe, certyfikaty analiz, prób i dopuszczeń,
e. instrukcję prawidłowego magazynowania towaru.
7. W dokumentach tych należy podać numer i datę zamówienia Kupującego, ilość i
asortyment Towarów.
8. Za datę wykonania Zamówienia/Umowy uznaje się dzień, w którym Towar zostanie
wydany Kupującemu zgodnie z warunkami podanymi w Zamówieniu/Umowie/ i
będzie zgodny pod względem rodzaju i ilości .
9. Dostawy częściowe, o ile nie stwierdzono inaczej z Zamówieniu / Umowie,
wymagają pisemnej zgody Kupującego. W przypadku dostaw częściowych, jeśli
inaczej nie stwierdzono w Zamówieniu / Umowie, datą dostawy jest data realizacji
ostatniej dostawy częściowej.
10. Kupujący może odmówić przyjęcia towaru, jeżeli z powodu niekompletności
dokumentów dostawy czy listu przewozowego niemożliwe jest przyporządkowanie
dostawy do określonego zamówienia lub wymaga to nadmiernych kosztów, a także
gdy nie odpowiada specyfikacji z Zamówienia/Umowy, Towar jest uszkodzony.
11. W przypadku Towaru importowanego spoza obszaru Unii Europejskiej, Sprzedawca
odpowiada za dopuszczenie Towaru do obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej
zgodnie z obowiązującymi w Unii przepisami. Przy dostawach importowych ze
względu na przepisy celne towarowi powinna towarzyszyć faktura w dwóch
egzemplarzach. Uproszczenia są dopuszczalne w tym przypadku tylko po uprzednim,
pisemnym potwierdzeniu przez Kupującego.
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12. Jeśli do importu wymagane są dokumenty w celu określenia przeznaczenia
przedmiotu wysyłki, Sprzedawca jest zobowiązany zorganizować i dostarczyć je
Kupującemu na własny koszt. W przypadku obowiązku przeprowadzenia procedur
celnych, Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia świadectwa pochodzenia.
Świadectwo to jest wymagane dla każdej wysyłki. Jeśli nie ustalono inaczej odprawę
przeprowadza Sprzedawca.
13. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Towaru w opakowaniu dostosowanym
do jego rodzaju, sposobu transportu i składowania tak, aby dostarczyć go w
nienaruszonym stanie. Każda jednostka opakowaniowa powinna zawierać po stronie
zewnętrznej czytelną informację zgodnie z wymogami przepisów przewozowych, jak
również wszelkie instrukcje dotyczące szczególnych warunków składowania.
Powyższa informacja powinna zawierać numer zamówienia, numer partii, dokładną
nazwę Kupującego, dostarczoną ilość, wagę brutto i netto..
14. Zwrot opakowania wymaga oddzielnego porozumienia. Opakowania zwrotne
Kupujący wysyła na ryzyko i koszt Sprzedawcy. Jeżeli opakowanie nie podlega
przetworzeniu na surowce wtórne Kupujący zachowuje prawo żądania jego odebrania
lub utylizacji na koszt i ryzyko Sprzedawcy. Zdanie poprzednie nie ma zastosowania
w przypadku nabycia wewnątrz wspólnotowego.
15. W żadnym wypadku, kontrola, akceptacja lub przyjęcie Towarów nie zwalnia
Sprzedających od odpowiedzialności za defekty lub inne uchybienia w spełnieniu
wymagań Zamówienia/ Umowy.
16. Sprzedający gwarantują dostawę Towarów, części i składników służących do ich
naprawy, konserwacji lub rozbudowy, w ciągu całego okresu Zamówienia, włączając
okres gwarancji, oraz gwarantują ponadto, że ich produkcja lub dystrybucja nie
zostanie wstrzymana. Jeśli Sprzedający zdecydują się zakończyć produkcję
wszystkich Towarów lub ich części po dacie końcowej Zamówienia, winni
poinformować Kupującego o tym fakcie z przynajmniej rocznym wyprzedzeniem,
tak, aby Kupujący nadal miał możliwość złożenia dodatkowych zamówień.
V.

CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Cena Zamówienia / Umowy jest ceną stałą. Cena obejmuje, o ile nie uzgodniono
inaczej, koszty opakowania, podatki, cło, ubezpieczenie, wszelkie koszty dostawy
itp., aż do momentu dostarczenia zamawianego towaru na wskazany w Zamówieniu/
Umowie przez Kupującego adres.
2. Podstawą płatności za dostarczony towar jest faktura VAT lub inny dopuszczalny
przepisami prawa kraju Kupującego dokument rachunkowy.
3. Faktura VAT powinna być wystawiona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa, a ponadto musi zawierać numer i datę Zamówienia/Umowy.
Faktura powinna ponadto zawierać ilość i ceny jednostkowe Towaru, nr NIP
Sprzedawcy warunki i termin płatności zgodny z Zamówieniem/Umową. Sprzedawca
zobowiązany jest do szczegółowego wykazania na fakturze uiszczonych przez
Kupującego zaliczek.
4. Faktury wystawione przez Sprzedającego stają się należne i wymagalne w terminie
podanym na fakturze, zgodnym z warunkami płatności określonymi w Zamówieniu/
Umowie pod warunkiem prawidłowego wykonania przedmiotu Zamówienia lub
Umowy. Jako termin początkowy dla biegu terminu płatności przyjmuję się datę
otrzymania przez Kupującego faktury VAT oraz Towaru. Jeżeli nie ustalono inaczej
termin płatności wynosi 60 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury.
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5. Warunkiem terminowej zapłaty faktury jest umieszczenie na niej, a także na
dowodach dostawy numeru Zamówienia/ Umowy.
6. Datą dokonania płatności należy rozumieć jako datę obciążenia rachunku bankowego
Kupującego.
7. Jeżeli dostawa Towaru nie zostanie zrealizowana zgodnie z Zamówieniem/Umową,
Kupujący będzie uprawniony do wstrzymania dokonania płatności lub przedłużenia
terminu płatności do momentu pełnego i prawidłowego wykonania przez Sprzedawcę
przedmiotu Zamówienia / Umowy. Nie ogranicza to prawa Kupującego do
egzekwowania postanowień klauzuli kar umownych.
VI.

GWARANCJA I REKLAMACJE
1. Sprzedawca gwarantuje właściwą jakość i ilość sprzedawanych Towarów. Gwarancja
jest ważna przez okres 24 miesięcy od daty dostawy.
2. Sprzedawca gwarantuje Kupującemu, że Towar dostarczony w ramach niniejszego
Zamówienia/Umowy będzie zgodny ze specyfikacją, rysunkami i wszelkimi innymi
wymogami zawartymi w Zamówieniu/Umowie oraz że będzie nowy, nieużywany,
dobrej jakości, wolny od wad i usterek. Ponadto Sprzedawca gwarantuje, że Towar
będzie starannie wykonany z właściwego materiału, sprawdzony oraz będzie spełniał
wszelkie wymagania technologiczne niezbędne do jego prawidłowego zgodnego z
Zamówieniem/Umową zastosowania oraz zostanie wykonany zgodnie z
obowiązującymi przepisami, normami i wymaganiami UDT/TDT.
3. Sprzedawca do dostarczanego towaru dołączy stosowne atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodności lub inne dokumenty potwierdzające jakość towaru. Sprzedawca jest
odpowiedzialny za to, aby dołączone dokumenty potwierdzające jakość dotyczyły
faktycznie dostarczanego Towaru. Na wniosek Kupującego, Sprzedający
zobowiązany jest przesłać Kupującemu atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub
inne dokumenty potwierdzające jakość towaru w formie elektronicznej przed dostawą
Towaru.
4. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Kupujący może wykonywać
wszelkie uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi z uwzględnieniem postanowień
niniejszych OWZ.
5. Kupujący jest zobowiązany jedynie do kontroli minimalnej na podstawie listu
przewozowego i pod kątem szkód transportowych. O stwierdzonych brakach
ilościowych lub jakościowych oraz wystąpienia ewentualnych uszkodzeń w
transporcie Kupujący zawiadomi Sprzedawcę w terminie 5 dni roboczych od ich
wykrycia.
6. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych Kupujący uprawniony jest według
swego wyboru do żądania niezwłocznego usunięcia stwierdzonych wadliwości,
dostarczenia towaru wolnego od wad, obniżenia ceny towaru, lub odstąpienia od
umowy.
7. Sprzedawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany Towaru na wolny od wad w
terminie 14 dni od otrzymania reklamacji. Złożenie przez Kupującego reklamacji
uprawnia go do wstrzymania zapłaty za Towar. Do czasu całkowitego załatwienia
reklamacji nie biegnie termin zapłaty, określony w pkt. V OWZ powyżej lub
Zamówieniu /Umowie.
8. Kupujący, po uprzednim zawiadomieniu Sprzedawcy ma prawo także do
przeprowadzenia naprawy i wymiany części we własnym zakresie jeśli są one drobne
lub konieczne do uniknięcia dalszych szkód lub musza być przeprowadzone
niezwłocznie. Poniesione w tym celu przez Kupującego koszty musza być mu
zwrócone przez Sprzedawcę.
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9. Gwarancja Towaru ulega przedłużeniu o okres naprawy, a w przypadku wymiany
części na nowe o dalsze 12 miesięcy liczone od daty wymiany.
10. Sprzedawca zobowiązany jest do zawrzeć umowę ubezpieczenia na taką kwotę i na
takich warunkach, gdzie będzie ubezpieczony od wszelkich ryzyk i
odpowiedzialności wynikających z Zamówienia/Umowy Kupującego.
VII. NARUSZENIE PATENTU I INNYCH PRAW

1. Sprzedawca gwarantuje, że nie istnieją żadne obowiązujące patenty, prawa autorskie,
zastrzeżenia praw czy know-how stron trzecich, które byłyby naruszone przez
Kupującego przez korzystanie z zamówionego Towaru.
2. Sprzedawca zapłaci wszystkie koszty i odszkodowania zasądzone na niekorzyść
Kupującego na podstawie stwierdzonego naruszenia patentu, know-how, praw
autorskich i innych praw strony trzeciej poprzez użytkowanie Towaru dostarczonego
przez Sprzedawcę, pod warunkiem, że Kupujący poinformuje niezwłocznie
Sprzedawcę o zarzutach tego rodzaju i roszczeniach stąd wynikających.
3. W przypadku, gdy Towary stanowią przedmiot pozwu lub roszczeń o naruszenie
praw własności intelektualnej, Sprzedający albo w najkrótszym możliwym okresie
uzyska dla Kupującego prawo do użytkowania Towarów albo też zmodyfikuje lub
wymieni Towary, tak, aby ustało naruszenie. Modyfikacja lub wymiana Towarów
nigdy nie powinna skutkować zmniejszeniem lub redukcją funkcjonalności lub
przydatności Towarów do konkretnych celów Kupującego. Jeśli Sprzedający nie
spełnią swoich obowiązków, jak niniejszym ustalono, Kupujący, będzie uprawniony
do podjęcia takich czynności, które uzna za konieczne w celu odzyskania całkowitego
kosztu Towarów od Sprzedającego.
VIII. USŁUGI

Jeśli Zamówienie /Umowa obejmuje usługi świadczone przez Sprzedawcę na terenie
zakładów Kupującego i jeśli ustalenia Zamówienia / Umowy nie stwierdzają inaczej,
przyjmuje się że:
1. Wartość usług zawarta jest w cenie Zamówienia / Umowy
2. Wszystkie koszty dodatkowe związane z świadczonymi przez Sprzedawcę usługami,
a w szczególności koszty zakwaterowania, podróży, ubezpieczenia personelu
Sprzedawcy itp. ponosi Sprzedawca.
3. Potwierdzeniem wykonania przez Sprzedawcę usługi jest protokół zdawczoodbiorczy.
4. Sprzedawca zobowiązany jest zapewnić personel o kwalifikacjach odpowiednich do
właściwego i terminowego wykonania usługi
5. W przypadku, gdy realizacja usługi wymaga współdziałania personelu Sprzedawcy i
Kupującego, Sprzedawca odpowiada za poprawność wskazówek i instrukcji
wydawanych przez swój personel.
6. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i straty powstałe wskutek
działań personelu świadczącego usługi jak również wskutek niewłaściwych instrukcji
i wskazówek przekazanych przez personel Sprzedawcy.
7. Sprzedawca zapewnia, że świadczone przez niego usługi są wykonane właściwie i
zgodnie z treścią Zamówienia/Umowy. Jeśli w okresie 12 miesięcy od wykonania
usługi, stwierdzone zostaną jakieś wady, Sprzedawca jest zobowiązany do
niezwłocznego ich usunięcia na własny koszt. Za wady usługi, która ma charakter
dzieła Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi jak przyjmujący
zamówienie.
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8. Sprzedawca jest zobowiązany do pełnego ubezpieczenia swoich pracowników na czas
wykonania usługi na terenie zakładów Kupującego. Sprzedawca przejmuje ryzyko i
wszelkie ewentualne konsekwencje i roszczenia
powstałe w związku z
wykonywaniem usługi.
9. Personel Sprzedawcy jest zobowiązany do przestrzegania przepisów obowiązujących
na terenie zakładów Kupującego oraz do otrzymania wszelkich niezbędnych
zezwoleń na wykonywanie prac.
IX.

POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. W przypadku zaistnienia „siły wyższej” Kupujący zastrzega sobie prawo dokonania
zmiany ustalonych wcześniej terminów realizacji Zamówień/Umowy.
2. Strony nie będą ponosiły skutków częściowego lub całkowitego niewykonania
swoich zobowiązań z niniejszej Umowy, spowodowanego działaniem Siły Wyższej.
3. Za Siłę Wyższą uważane będą wszystkie zdarzenia, jakich nie da się przewidzieć w
chwili zawarcia Umowy ani im zapobiec i na które żadna ze Stron nie będzie miała
wpływu, w szczególności: wojna, zamieszki wewnętrzne, powódź, pożar, trzęsienie
ziemi i inne klęski żywiołowe, ograniczenia lub zarządzenia rządowe albo inne akty
władzy i administracji państwowej, strajki powszechne i branżowe oficjalnie uznane
przez ogólnopolskie związki zawodowe.
4. Ta ze Stron, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu
działania Siły Wyższej jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić drugą ze Stron o
tym fakcie, nie później niż w ciągu 7 dni od zaistnienia takich zdarzeń i przedstawić
tego wiarygodne dowody. Gdy działanie Siły Wyższej ustaje, druga ze Stron powinna
zostać powiadomiona o tym niezwłocznie. Niedopełnienie powyższego wymogu
powoduję utratę praw do powoływania się na zaistnienie Siły Wyższej.
5. Kupujący może dokonać zmiany potwierdzonych wcześniej terminów dostaw i
realizacji zamówień również z innych przyczyn niż siła wyższa, w szczególności w
przypadku przeszkód natury logistycznej lub wynikających z ograniczenia zdolności
produkcyjnych.

X.

ODSZKODOWANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Kupujący zawsze będzie uprawniony, nawet jeśli Sprzedający nie naruszają żadnego
ze zobowiązań, do zawieszenia Zamówienia/ Umowy na okres ustalony przez
Kupującego, lub do anulowania Zamówienia/Umowy w całości lub w części, za
trzydniowym wcześniejszym powiadomieniem Sprzedających. W przypadku takiego
anulowania, Sprzedający mogą obciążyć Kupującego kosztami poniesionymi do
momentu anulowania, związanymi z Zamówieniem/ Umową. W żadnym wypadku
Sprzedający nie są uprawnieni do odszkodowania za szkody pośrednie lub utratę
zysków.
2. W przypadku, gdy Sprzedający nie przestrzegają jakichkolwiek zasad lub warunków
Zamówienia/ Umowy Kupujący jest uprawniony, w formie pisemnego
powiadomienia Sprzedających i bez uszczerbku dla wszelkich innych środków
naprawczych, do anulowania Zamówienia/Umowy w całości lub części bez dalszych
zobowiązań i odpowiedzialności i do odzyskania od Sprzedających wszelkich kwot
wpłaconych przez Kupującego, wszelkich dodatkowych kosztów poniesionych
podczas starania się o wymianę Towarów przez alternatywnego dostawcę oraz
odszkodowania za straty lub szkody poniesione przez Kupującego w wyniku
opóźnionej realizacji zamówienia przez Sprzedających. To samo ma miejsce, jeśli
Sprzedający nie czynią postępu w produkcji lub montażu Towarów, co zagraża
terminowej realizacji Zamówienia zgodnie z jego warunkami.
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3. Kupujący uprawniony jest do anulowania Zamówienia/Umowy ze skutkiem
natychmiastowym bez dalszych zobowiązań lub odpowiedzialności, jeśli ma
dostateczne powody uznać, że Sprzedający nie będą mogli właściwie wypełnić
swoich
4. W przypadku opóźnieniu w dostawie z przyczyn innych niż Siła Wyższa, Sprzedawca
będzie zobowiązany zapłacić Kupującemu kary umowne w wysokości 2 % wartości
Towaru dostarczonego po ustalonym terminie za każdy tydzień opóźnienia. Łączna
wysokość
kar
umownych
z
tego
tytułu
nie
może
przekraczać
10 %wartości towaru dostarczonego z opóźnieniem.
5. W przypadku, gdy szkoda Kupującemu będąca następstwem niewykonania lub
nieprawidłowego wykonania warunków Zamówienia / Umowy jest wyższa niż kwota
zastrzeżonych kar umownych, Kupujący ma prawo dochodzić odszkodowania z tego
tytułu na zasadach ogólnych.
6. Odpowiedzialność Kupującego jest w każdym wypadku ograniczona do wartości
Towaru będącego przedmiotem Zamówienia/Umowy.
7. Kupujący jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z należnego
Sprzedawcy wynagrodzenia.
XI.

POUFNOŚĆ
1. Wszelkie informacje wynikające wprost z niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu,
jak również informacje pozyskane przez Dostawcę w związku z realizacją
Zamówienia/ Umowy, w tym w szczególności wszelkie informacje organizacyjne,
handlowe i techniczne dotyczące Zamawiającego i nie udostępniane publicznie, będą
uważane przez Strony za informacje poufne i jako takie nie będą ujawnione osobom
trzecim. Zobowiązanie to, nie dotyczy sytuacji, w których obowiązek udzielenia
informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2. W szczególności Dostawca zobowiązuje się traktować jako poufne informacje
dotyczące wielkości wymiany handlowej, stosowanych cen, upustów, specyfikacji
produktów, porozumień logistycznych, danych technologicznych, pod rygorem
odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia/ Umowy z przyczyn zależnych od
Dostawcy.
3. Dostawca oświadcza, że nie będzie wykorzystywać informacji poufnych w innych
celach niż dla realizacji zamówienia oraz, że zapewni tym informacjom należytą
ochronę stosowną do ich poufnego charakteru. Zobowiązanie do zachowania
informacji w tajemnicy pozostaje w mocy po zrealizowaniu Zamówienia/ Umowy i
może zostać uchylone tylko za pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą
Zamawiającego.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dokonanie przez Sprzedawcę cesji wierzytelności oraz innych praw i obowiązków
wynikających z Zamówienia/Umowy Kupującego będzie możliwe tylko i wyłącznie
za uprzednią pisemną zgodą Kupującego.
2. W przypadku prawnej nieskuteczności niektórych postanowień OWZ wskutek
wprowadzenia odmiennych regulacji prawnych, pozostałe postanowienia nie tracą
swojej ważności. Zgodnie z treścią niniejszej klauzuli w przypadku, gdyby niektóre
postanowienia OWZ okazały się nieważne, Strony umowy zobowiązują się do
podjęcia negocjacji mających na celu uzupełnienia OWZ w tej części.
3. W przypadku sprzeczności poszczególnych postanowień OWZ z postanowieniami
Zamówienia/Umowy, zastosowanie znajdują postanowienia Zamówienia/ Umowy, z
tym że nie wyłącza to stosowania pozostałych postanowień OZW.
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4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych OWZ lub w
Zamówieniu/ Umowie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
i inne postanowienia prawa polskiego. Wyłącza się zastosowanie Konwencji
Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów z 1980
roku.
5. W sprawach spornych wszelkie spory będą rozstrzygane w pierwszej kolejności
polubownie, a przypadku braku porozumienia przez Sąd właściwy dla siedziby
Kupującego.
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