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1. Strony. Stronami, których dotyczy niniejsze Zamówienie wraz z przedmiotowymi warunkami („Zamówienie”), są TouchPoint Polska 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Kupujący”) i Dostawca wskazany na awersie Zamówienia („Sprzedający” lub 

„Dostawca”). 

2. Postanowienia ogólne. Niniejsze zamówienie wraz z przedmiotowymi warunkami („Zamówienie”) stanowi ofertę Kupującego. Staje 

się ono wiążącą umową pomiędzy Kupującym a Sprzedającym („Umowa”) po przyjęciu przez Sprzedającego, przy czym zgoda 

Sprzedającego zostaje niniejszym wyraźnie ograniczona do warunków niniejszego Zamówienia, którego przyjęcie może nastąpić 

poprzez potwierdzenie lub wykonanie.  Żaden z warunków określonych w jakimkolwiek potwierdzeniu lub innym dokumencie 

Sprzedającego, który jest sprzeczny z którymkolwiek z warunków niniejszego Zamówienia, od niego odmienny, niezgodny z nim lub 

go uzupełnia, bądź w inny sposób zmienia niniejsze zamówienie wraz z przedmiotowymi warunkami („Zamówienie”), nie stanie się 

częścią niniejszego zamówienia wraz z przedmiotowymi warunkami („Zamówienie”) ani Umowy, chyba że Kupujący wyrazi na to 

pisemną zgodę. Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny niniejsze Zamówienie stanowi przyjęcie oferty, takie przyjęcie jest wyraźnie 

uwarunkowane zatwierdzeniem przez Sprzedającego warunków niniejszego Zamówienia, przy czym przyjęcie Zamówienia przez 
Sprzedającego, poprzez potwierdzenie lub wykonanie, będzie uznawane za takie zatwierdzenie, a Kupujący niniejszym wyraźnie 

odrzuca wszelkie sprzeczne, odmienne, niezgodne lub dodatkowe warunki określone  

w dokumentach Sprzedającego, zaś Sprzedający rezygnuje z ich stosowania. Jakiekolwiek usunięcie, modyfikacja, zmiana lub 

uzupełnienie warunków niniejszego Zamówienia wymaga formy pisemnej  

i podpisów Sprzedającego i Kupującego pod rygorem nieważności. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień wyraźnie potwierdza 

się, że Kupujący niniejszym wyraźnie odrzuca wszelkie postanowienia dotyczące zakupu znajdujące się na awersie lub rewersie 

jakiejkolwiek wyceny, oferty lub potwierdzenia przesłanego ewentualnie Kupującemu przez Sprzedającego w związku z niniejszym 

Zamówieniem lub też wszelkie ogólne warunki Sprzedającego obowiązujące w odniesieniu do transakcji objętej zakresem Umowy, 

zaś Sprzedający rezygnuje z ich stosowania. Takie warunki nie znajdują zastosowania do jakiejkolwiek przedmiotowej transakcji 

zakupu, chyba że obydwie strony wyraźnie zadecydują w formie pisemnej  

o włączeniu jakichkolwiek takich warunków do niniejszej Umowy. Jeśli niniejsze zamówienie wraz  
z przedmiotowymi warunkami („Zamówienie”) wymaga formy pisemnej dokumentu, umowy, zgody lub innego oświadczenia (w tym 

m.in. usunięcia, modyfikacji, zmiany lub uzupełnienia warunków niniejszego Zamówienia), taki dokument, umowa, zgoda lub inne 

oświadczenie (w tym m.in. usunięcie, modyfikacja, zmiana lub uzupełnienie warunków niniejszego Zamówienia) będzie nieważne i 

nieskuteczne bez zachowania formy pisemnej. Ilekroć w niniejszym zamówieniu wraz z przedmiotowymi warunkami („Zamówienie”) 

mowa o anulowaniu (całości lub części) Zamówienia, należy przez to rozumieć również odstąpienie od (całości lub części) Umowy a 

Kupujący, będzie uprawniony do odstąpienia w terminie 1 miesiąca od daty dostawy lub zaistnienia okoliczności uprawniających do 

anulowania Zamówienia (w zależności od przypadku), z zastrzeżeniem punktu 10 poniżej. W razie rozbieżności pomiędzy warunkami 

określonymi na awersie niniejszego Zamówienia a przedmiotowymi warunkami pierwszeństwo stosowania mają warunki określone na 

awersie niniejszego Zamówienia. 

3. Wysyłka. Wszystkie materiały lub artykuły dostarczane przez Sprzedającego na podstawie niniejszego Zamówienia będą wysyłane 

zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wysyłki udzielonymi przez Kupującego lub, w razie braku takich instrukcji, trasą i rodzajem 

transportu, które wiążą się z najmniejszymi kosztami.  Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty, straty, szkody, 
zobowiązania (w tym wszelkie koszty, straty, szkody lub zobowiązania wynikające z opóźnienia w otrzymaniu przesyłki) lub 

nadmierne koszty wysyłki poniesione przez Kupującego, lub na jego rachunek wskutek braku przestrzegania postanowień niniejszego 

punktu przez Sprzedającego. Nie przewiduje się opłaty za przewóz ani pakowanie, chyba że Kupujący oddzielnie wyrazi na to zgodę 

w formie pisemnej. Jeśli określono warunki dostawy DDP (dostarczone, cło opłacone) miejsce przeznaczenia (Incoterms 2010), 

wszelkie opłaty związane z opakowaniem i transportem obciążają Sprzedającego i zostaną uiszczone z góry, a ryzyko przejdzie ze 

Sprzedającego na Kupującego w miejscu przeznaczenia wskazanym na awersie niniejszego Zamówienia. 

4. Dostawa. Terminy mają istotne znaczenie w kontekście świadczeń realizowanych przez Dostawcę zgodnie z Zamówieniem. Termin 

dostawy wskazany na awersie niniejszego Zamówienia stanowi jego istotny warunek. Jeśli Sprzedający nie zrealizuje dostawy 

towarów zamówionych w niniejszym Zamówieniu we wskazanym terminie lub w racjonalnie uzasadnionym terminie, w razie braku 

wskazania terminu w niniejszym Zamówieniu zwolni to Kupującego, według jego uznania, bez ponoszenia odpowiedzialności i bez 

uszczerbku dla innych przysługujących mu praw lub środków prawnych, z obowiązku odbioru takich towarów  
i uiszczenia płatności za nie. Kupujący może, według własnego uznania, bez zaciągania jakiegokolwiek zobowiązania przedłużyć 

termin dostawy bądź całkowicie lub częściowo anulować niniejsze Zamówienie. 

5. Płatność. Okresy skonta stosowane w odniesieniu do niniejszego Zamówienia rozpoczynają swój bieg w dniu ostatecznego 

zatwierdzenia artykułów lub materiałów przez Kupującego lub w dniu otrzymania przez Kupującego prawidłowo wystawionej faktury 

dotyczącej takich artykułów lub materiałów, w zależności od tego, co nastąpi później. Jeśli nie wskazano inaczej na awersie 

niniejszego Zamówienia, rozliczenie z tytułu faktury wystawionej Kupującemu nastąpi w terminie [_60_] dni od daty ostatecznego 

odbioru artykułów lub materiałów przez Kupującego lub daty otrzymania przez Kupującego prawidłowo wystawionej faktury 

dotyczącej takich artykułów lub materiałów, w zależności od tego, co nastąpi później. 

6. Gwarancja. Kupujący gwarantuje, że wszystkie artykuły i materiały dostarczone w ramach niniejszego Zamówienia są wolne od 

jakichkolwiek wad prawnych i fizycznych, w tym także wad wykonawczych, materiałowych, konstrukcyjnych i produkcyjnych oraz 

że są w pełni zgodne z wszystkimi specyfikacjami,  

w tym także wszelkimi specyfikacjami załączonymi do niniejszego zamówienia wraz z przedmiotowymi warunkami („Zamówienie”) 
oraz stanowiącymi jego część poprzez odniesienie, a także rysunkami, próbkami lub innymi dostarczonymi opisami oraz wszystkimi 

obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami  

i standardami branżowymi. Sprzedający gwarantuje także, że wszystkie materiały dostarczane w ramach niniejszego Zamówienia będą 

miały wartość handlową i będą przydatne do określonego celu. Wszystkie gwarancje będą interpretowane jako warunki oraz 

gwarancje i nie będą uznawane za wyłączne. Uprawnienia  

z tytułu wszystkich gwarancji przechodzą na Kupującego, jego następców, cesjonariuszy i klientów, a także użytkowników produktów 

Kupującego i są skuteczne również po odbiorze takich artykułów lub materiałów, ich użyciu oraz uiszczeniu należnej za nie płatności. 

Sprzedający zobowiązuje się wymienić jakiekolwiek towary niespełniające powyższych wymogów lub bezzwłocznie dokonać ich 

naprawy, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów przez Kupującego (i/lub inne osoby/podmioty wskazane powyżej)  

w przypadku przekazania przez Kupującego odnośnego powiadomienia w dowolnym momencie, w okresie 2 lat od realizacji dostawy. 

Jeśli Sprzedający nie dokona naprawy lub wymiany takich towarów zgodnie  
z wymogami określonymi w niniejszym Zamówieniu, Kupujący może wymienić lub naprawić takie towary  

i obciążyć sprzedającego kosztami z tego tytułu. Rękojmia Sprzedającego udzielana zgodnie z art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego 

obowiązuje niezależnie od gwarancji Sprzedającego udzielonej w ramach niniejszego Zamówienia. 

7. Kontrola. Wszystkie towary dostarczane na podstawie niniejszego Zamówienia są poddawane końcowej kontroli i badaniu przez 

Kupującego po ich otrzymaniu, a Kupujący, oprócz wszelkich innych przysługujących mu praw, jest uprawniony do odmowy lub 

cofnięcia odbioru całości lub jakiejkolwiek części takich towarów, które nie spełniają wymogów określonych w niniejszym 

Zamówieniu. W przypadku takiej odmowy towary będą przechowywane zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Sprzedającego, na 

jego ryzyko i z pokryciem kosztów zwrotu przez Sprzedającego. Po zwrocie towarów Sprzedający bezzwłocznie zwróci wszelkie 

kwoty płatności dokonanych przez Kupującego w związku z towarami bądź dokona naprawy lub wymiany takich towarów, według 

uznania Kupującego. Kupujący może okresowo przeprowadzać kontrolę towarów oraz prac w toku, objętych zakresem niniejszego 

Zamówienia, w dowolnym, racjonalnie uzasadnionym czasie, m.in. podczas ich produkcji, oraz w dowolnym, racjonalnie 
uzasadnionym miejscu, m.in. w zakładzie Sprzedającego. Jakakolwiek kontrola lub zatwierdzenie, do których doszło w zakładzie 

Sprzedającego lub  

w innym miejscu podczas procesu produkcji lub po jego zakończeniu, niezależnie od tego czy taka kontrola lub zatwierdzenie zostały 

przewidziane w warunkach niniejszego Zamówienia, ma wyłącznie charakter roboczy i nie stanowi ostatecznego odbioru ani nie 

będzie interpretowana jako zrzeczenie się powyższego prawa do przeprowadzenia kontroli końcowej i zatwierdzenia lub odmowy 

zatwierdzenia towarów po ich otrzymaniu przez Kupującego. 

8. Zmiany. Kupujący zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w specyfikacjach, rysunkach, terminie dostawy, ilości lub instrukcjach 

dotyczących wysyłki obowiązujących w odniesieniu do jakichkolwiek towarów i/lub usług objętych zakresem niniejszego 

Zamówienia lub innych warunkach niniejszego Zamówienia za powiadomieniem Sprzedającego. Jakakolwiek różnica w cenie 

obowiązującej w odniesieniu do niniejszego zamówienia wraz z przedmiotowymi warunkami („Zamówienie”) lub w terminie 

wyznaczonym na jego realizację,  będąca wynikiem zmian określonych w takim powiadomieniu przekazanym Sprzedającemu zostanie 

proporcjonalnie skorygowana, a niniejsze zamówienie wraz z przedmiotowymi warunkami („Zamówienie”) zostanie odpowiednio 
zmodyfikowane w formie pisemnej. Nie przewiduje się jednak możliwości podwyższenia ceny ani wydłużenia terminu w związku z 

jakąkolwiek taką zmianą dotyczącą materiałów, które są standardowymi produktami Sprzedającego. 

9. Informacje Zastrzeżone. Termin „Informacje Zastrzeżone” oznacza wszelkie informacje przekazane Sprzedającemu przez 

Kupującego, które nie są ogólnie dostępne konkurentom Kupującego i które, jeśli byłyby znane konkurentowi Kupującego, mogłyby 

spowodować zmniejszenie przewagi konkurencyjnej Kupującego lub powstanie przewagi konkurencyjnej takiego konkurenta, przy 

czym informacje takie obejmują m.in. rysunki, próbki i specyfikacje otrzymane od Kupującego lub elementy/efekty prac stworzone 

przez Sprzedającego dla Kupującego. Kupujący pozostaje właścicielem wszystkich Informacji Zastrzeżonych oraz wszystkich 

dokumentów zawierających Informacje Zastrzeżone. Sprzedający nie będzie ujawniać, kopiować ani powielać jakichkolwiek 

Informacji Zastrzeżonych, ani też wykorzystywać ich do celów innych niż wykonanie obowiązków ciążących na nim w związku z 

niniejszym Zamówieniem. Sprzedający podejmie wszelkie racjonalnie uzasadnione kroki w celu zapobieżenia ujawnieniu, kopiowaniu 

lub powielaniu jakichkolwiek informacji (niezależnie od tego, czy zostały one oznaczone jako „Informacje Zastrzeżone” czy też nie). 
10. Anulowanie bez podania przyczyny. Kupujący zastrzega sobie prawo do anulowania niniejszego Zamówienia, w całości lub w części, 

w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, za pisemnym powiadomieniem Sprzedającego o takim anulowaniu.  W przypadku 

takiego anulowania Kupujący zapłaci Sprzedającemu,  

w ramach wyłącznej i jedynej rekompensaty w związku z niniejszym Zamówieniem, kwoty (bez uwzględnienia dodatku na koszty 

administracyjne lub zysk) faktycznie uiszczone przez Sprzedającego w celu nabycia i/lub przetworzenia takich artykułów lub 

materiałów na dzień anulowania Zamówienia, z zastrzeżeniem, że Kupujący nie zostanie obciążony kosztami jakiejkolwiek części 

materiałów, która może zostać zwrócona przez Sprzedającego za uznanie tytułem zwrotu kosztów lub za zwrotem kosztów. W 

żadnym przypadku taka rekompensata nie przekroczy wartości wykonanych prac.  

11. Anulowanie z powodu niewykonania zobowiązania. Za niewykonanie zobowiązania uznaje się brak całkowitego spełnienia przez 

Sprzedającego jakiegokolwiek wymogu określonego w niniejszym Zamówieniu, w tym m.in. nieprzestrzeganie harmonogramów 

dostaw określonych w niniejszym Zamówieniu. W przypadku niewykonania zobowiązania przez Sprzedającego Kupujący może, 

według własnego uznania i bez uszczerbku dla przysługujących mu innych środków prawnych, bezzwłocznie, całkowicie lub 
częściowo, anulować niniejsze Zamówienie. Sprzedający zwróci Kupującemu wszelkie koszty, kwoty odszkodowań, m.in. z tytułu 

szkód, oraz kwoty z tytułu odpowiedzialności poniesione przez Kupującego w związku z niewykonaniem zobowiązania przez 

Sprzedającego.   

12. Siła wyższa. Jeśli Kupujący lub Sprzedający, bezpośrednio lub pośrednio, zostanie pozbawiony możliwości wykonania postanowień 

niniejszego Zamówienia wskutek klęski żywiołowej, wojny, rewolucji, strajku, sporu pracowniczego, zamieszek, trzęsienia ziemi, 

powodzi lub z innej przyczyny niezależnej od strony dotkniętej działaniem siły wyższej, istniejącej obecnie lub w przyszłości , taka 

strona, po bezzwłocznym przekazaniu drugiej stronie powiadomienia, będzie zwolniona z obowiązku realizacji lub przyjęcia dostaw w 

zakresie działania siły wyższej. Jeśli taki stan utrzyma się przez okres dłuższy niż 90 dni, każda ze stron może wypowiedzieć stosunek 

łączący je na podstawie niniejszego Zamówienia oraz Umowę. Po wypowiedzeniu Kupujący otrzyma bezzwłocznie zwrot wszelkich 

uiszczonych przez niego kwot. 

13. Patenty. Sprzedający zwolni Kupującego z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń, żądań, kosztów, odszkodowań, w tym 

m.in. szkód, oraz odpowiedzialności powstałej w związku z faktycznym lub domniemanym naruszeniem praw do jakiegokolwiek 

patentu, znaku towarowego, innych praw własności przemysłowej, praw autorskich oraz podobnych praw lub przywłaszczeniem sobie  

tajemnic handlowych przez Sprzedającego w związku z przedmiotem niniejszego Zamówienia. 

14. Zwolnienie z odpowiedzialności. Sprzedający zobowiązuje się zwolnić Kupującego, jego klientów  

i wszystkie osoby podnoszące roszczenia w miejsce Kupującego z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń, żądań, 

kosztów, odszkodowań, w tym także strat, oraz z odpowiedzialności z tytułu faktycznych lub domniemanych wad (prawnych lub 

fizycznych) dotyczących materiałów, wykonawstwa lub konstrukcji materiałów bądź artykułów dostarczonych przez Sprzedającego 
na podstawie niniejszego Zamówienia.  Sprzedający, na własny koszt, zapewni obronę przed takimi roszczeniami i postępowaniami 

dochodzonymi lub wszczętymi przeciwko Kupującemu (i/lub innym osobom/podmiotom wskazanym powyżej) oraz uiści wszelkie 

kwoty odszkodowań, kosztów, grzywien i wycen z nimi związanych, z zastrzeżeniem że Sprzedający nie zaspokoi żadnego takiego 

roszczenia ani nie zakończy ugodą żadnego takiego postępowania bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego. Sprzedający 

zobowiązuje się także zabezpieczyć i zwolnić Kupującego, członków jego kierownictwa wyższego szczebla, dyrektorów i klientów 

oraz wszystkie osoby podnoszące roszczenia w miejsce Kupującego z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń, żądań, 

kosztów, odszkodowań, w tym także szkód, oraz odpowiedzialności powstałej wskutek szkód na osobie lub utraty bądź zniszczenia 

mienia spowodowanych w jakikolwiek sposób wykonaniem przez Sprzedającego obowiązków ciążących na nim w związku z 

niniejszym Zamówieniem. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień, jeśli prace wykonywane przez Sprzedającego na 

podstawie niniejszego Zamówienia obejmują czynności podejmowane przez Sprzedającego w pomieszczeniach zajmowanych przez 

Kupującego lub klientów Kupującego, Sprzedający podejmie wszelkie konieczne środki ostrożności w celu zapobieżenia 
wystąpienia jakichkolwiek szkód na osobie lub utraty bądź zniszczenia mienia w związku z takimi czynnościami, przy czym 

Sprzedający w każdym przypadku będzie posiadać ubezpieczenie od takiej odpowiedzialności, szkód majątkowych, 

odpowiedzialności pracodawcy, odszkodowań pracowniczych, aby zapewnić Kupującemu i jego klientom pełną ochronę przed 

potencjalną odpowiedzialnością z tytułu zdarzeń wskazanych powyżej. 

15. Cesja. Ani niniejsze zamówienie wraz z przedmiotowymi warunkami („Zamówienie”) ani Umowa, ani też jakakolwiek część/udział w 

niniejszym Zamówieniu nie zostanie scedowany ani przeniesiony, w całości ani  

w części, przez Sprzedającego na mocy przepisów prawa lub w inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego, zaś 

jakakolwiek próba dokonania takiej cesji lub przeniesienia bez ww. zgody będzie nieskuteczna. Żadne dopuszczalne przeniesienie, 

przekazanie lub zlecenie podwykonawstwa przez Sprzedającego, za zgodą Kupującego lub bez jego zgody, nie zwalnia Sprzedającego 

z któregokolwiek  

z obowiązków ciążących na nim w związku z niniejszym Zamówieniem. W żadnym przypadku Sprzedający nie zleci 

podwykonawstwa jakiejkolwiek części prac bez wyraźnej pisemnej zgody Kupującego oraz bez uzyskania od takiego podwykonawcy 
zobowiązania w formie umowy o zachowaniu poufności i nieujawnianiu informacji, którą Kupujący uzna za wystarczającą , i która 

ustanawiać będzie zobowiązanie do nieujawniania  

i niewykorzystywania Informacji Zastrzeżonych Kupującego w innym celu niż w związku z przedmiotem niniejszego Zamówienia. 

16. Narzędzia. Wszelkie narzędzia, w tym matryce, formy, wzory, przyrządy obróbkowe i uchwyty, jeśli wyraźnie nie stwierdzono 

inaczej, będą stanowić wyłączną własność Kupującego, z zastrzeżeniem możliwości ich usunięcia przez Kupującego bez podania 

przyczyny. 

17. Obciążenia i tytuł prawny. Wszystkie materiały lub artykuły dostarczone przez Sprzedającego na podstawie niniejszego Zamówienia 

będą wolne od jakichkolwiek zastawów i innych obciążeń lub praw osób trzecich.  

W momencie przejścia tytułu prawnego na Kupującego Sprzedający będzie właścicielem wszystkich materiałów lub artykułów 

dostarczonych przez Sprzedającego Kupującemu na podstawie niniejszego Zamówienia. 

18. Podatki. Ceny określone w niniejszym Zamówieniu są cenami netto (bez podatku VAT) i uwzględniają wszystkie inne należne kwoty 
podatków. Ceny nie ulegną zmianie wskutek jakiejkolwiek zmiany  

w zobowiązaniach podatkowych Sprzedającego. 

19. Zgodność z przepisami prawa. Dostawca będzie przestrzegać postanowień Kodeksu Postępowania dla Dostawców (Formularz 0022) 

opracowanego przez Kupującego i stanowiącego część niniejszego Zamówienia poprzez odniesienie. Sprzedający i wszystkie 

wykonywane prace będą spełniać wszelkie wymogi określone  

w przepisach prawa, aktualnych kodeksach, rozporządzeniach, regulacjach itp. wydanych przez odpowiednie organy Unii Europejskiej 

lub organy krajowe. Sprzedający gwarantuje, że towary lub usługi dostarczane na podstawie niniejszego Zamówienia będą 

produkowane zgodnie z odnośnymi obowiązującymi regulacjami dotyczącymi warunków zatrudnienia. 

20. Certyfikat zgodności. Sprzedający zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć na wezwanie certyfikat zgodności z warunkami 

umownymi, poświadczający całkowite spełnienie przez Sprzedającego każdego wymogu określonego wobec niego w niniejszym 

zamówieniu wraz z przedmiotowymi warunkami („Zamówienie”) oraz w obowiązujących przepisach prawa, regulacjach i standardach 

branżowych. 
21. Zaniechanie wykonania prawa. Jeśli Kupujący w jakichkolwiek okolicznościach nie będzie domagać się ścisłego przestrzegania 

jakiegokolwiek warunku określonego w niniejszym Zamówieniu, nie będzie to równoznaczne z rezygnacją z wymogu przestrzegania 

takiego warunku w jakiekolwiek innej sytuacji ani zrzeczeniem się roszczeń przysługujących mu w związku z niewykonaniem 

zobowiązania przez drugą stronę. 

22. Środki prawne. Prawa i środki prawne przewidziane w niniejszym Zamówieniu mają charakter kumulatywny i nie są wyłączne, lecz 

przysługują bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw i środków prawnych, które mogą przysługiwać Kupującemu na mocy 

przepisów prawa lub zgodnie z zasadami słuszności. 

23. Obowiązujące prawo i właściwość sądu. Niniejsze zamówienie wraz z przedmiotowymi warunkami („Zamówienie”) dla wszelkich 

celów podlega przepisom prawa Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem polskich norm kolizyjnych, które mogą wymagać 

zastosowania przepisów prawa innego kraju), bez odniesienia do przepisów prawa jakiegokolwiek innego kraju, i zgodnie z nimi 

winno być interpretowane. Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów 
(„CISG”) zostaje niniejszym wyłączone. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Kupującego. 

24. Klauzula salwatoryjna.  Jeśli jakikolwiek warunek lub postanowienie niniejszego Zamówienia zostanie uznane za nieważne, 

nieskuteczne lub niewykonalne, pozostałe warunki Zamówienia (Umowy) pozostaną w pełni w mocy i ta okoliczność w żaden sposób 

nie spowoduje ich naruszenia, nie będzie miała negatywnego wpływu na nie ani na ich skuteczność. 

25. Potrącenie lub roszczenie wzajemne. Wszelkie roszczenia o zapłatę kwot pieniężnych, które są lub staną się należne od Kupującego, 

będą podlegać potrąceniu przez Kupującego w ramach kompensaty należności lub roszczenia wzajemnego wynikającego z niniejszego 

zamówienia wraz z przedmiotowymi warunkami („Zamówienie”) bądź jakiejkolwiek innej umowy zakupu lub sprzedaży pomiędzy 

Kupującym  

a Sprzedającym. 

26. Wymogi wobec Dostawcy. Dostawca i jego zatwierdzeni podwykonawcy będą spełniać pod każdym względem Wymogi dla 
Dostawców oraz Wymogi Logistyczne opracowane przez Kupującego, w tym także  

w zakresie Certyfikacji Wykonawców, Wymogów Dotyczących Ubezpieczeń oraz Wymogów Certyfikacji UE znajdujących się w 

Centrum Zasobów dla Dostawców stworzonym przez Kupującego, które jest dostępne na stronie internetowej pod adresem: 

https://supplier.southco.com/, z uwzględnieniem ewentualnych okresowych zmian takich wymogów, które niniejszym zostają 

włączone do Zamówienia poprzez odniesienie.  

27. Produkt niespełniający wymogów. Jeśli Dostawca otrzyma towary, elementy lub materiały (dla celów niniejszego punktu określane 

jako „Produkt”), które nie są zgodne ze specyfikacjami, rysunkami, innymi wymogami Kupującego lub gwarancjami udzielonymi 

przez Sprzedającego w związku z niniejszym Zamówieniem, i które to Produkty mają zostać dostarczone przez Dostawcę na 

podstawie niniejszego Zamówienia, Sprzedający bezzwłocznie powiadomi Kupującego w formie pisemnej, ze wskazaniem takich 

Produktów oraz przedmiotu niezgodności. Kupujący, według swojego wyłącznego uznania i zależnie od konkretnych okoliczności, 

może stwierdzić, że Dostawca może używać lub dostarczyć Kupującemu Produkt niezgodny z wymogami, z zastrzeżeniem jednak, że 

takie stwierdzenie ze strony Kupującego nie będzie równoznaczne z rezygnacją z jakichkolwiek obowiązków, gwarancji lub 
zobowiązań Dostawcy określonych  

w niniejszym Zamówieniu, z wyłączeniem określonej części Produktu będącej przedmiotem pisemnego oświadczenia Dostawcy 

wobec Kupującego i późniejszej pisemnej zgody Kupującego na użytkowanie lub dostarczenie takiego Produktu niespełniającego 

wymogów.  

28. Kontrole: Kupujący (wraz ze swoimi klientami i agencjami rządowymi) będzie uprawniony do wejścia na teren obiektu Sprzedającego 

(oraz obiektów jego zatwierdzonych podwykonawców) w racjonalnie uzasadnionych godzinach w celu przeprowadzenia kontroli 

(oraz, jeśli dotyczy, badań) obiektu, towarów, materiałów, ewidencji (w tym m.in. systemów jakości) oraz wszelkich składników 

majątku Kupującego objętych zakresem niniejszego Zamówienia. Kontrola towarów przez Kupującego w czasie produkcji, przed 

dostawą lub w racjonalnie uzasadnionym okresie po realizacji dostawy nie będzie równoznaczna z odbiorem jakichkolwiek prac w 

toku ani produktów końcowych. 

29. Odpowiedzialność Dostawcy za proces. Jeśli jakikolwiek proces Dostawcy, w tym m.in. obróbka cieplna, galwanizacja i 
wykończenie, będzie skutkować uszkodzeniem, zniszczeniem, kosmetycznymi wadami produktów lub komponentów Kupującego 

bądź pogorszeniem lub brakiem wydajności produktów lub komponentów Kupującego, Dostawca ponosi odpowiedzialność za całą 

wartość produktów lub komponentów Kupującego przetwarzanych przez Dostawcę, chyba że uzgodniono inaczej z Kupującym  

w formie pisemnej. Odpowiedzialność Dostawcy za proces określona w poprzednim zdaniu współistnieje  

z inną odpowiedzialnością przewidzianą w niniejszym Zamówieniu lub w obowiązujących przepisach prawa. 

30. Całość porozumienia.  Niniejsze zamówienie wraz z przedmiotowymi warunkami („Zamówienie”) oraz wszelkie wskazane w nim 

dokumenty stanowią całość porozumienia pomiędzy stronami, których dotyczy niniejsze Zamówienie, w odniesieniu do jego 

przedmiotu („Umowa”). Żadne warunki, które w jakikolwiek sposób zmieniają powyższe postanowienia, nie będą miały mocy 

wiążącej wobec Kupującego, chyba że zostały sporządzone w formie pisemnej i opatrzone podpisem upoważnionego przedstawiciela 

Kupującego. Wyraźnie określone warunki niniejszego Zamówienia mają pierwszeństwo i zastępują jakikolwiek sposób realizacji lub 

zwyczaje handlowe niezgodne, odmienne lub sprzeczne z jakimkolwiek warunkiem niniejszego Zamówienia. Bez uszczerbku dla 

powyższych postanowień, żadna zmiana nie zostanie dokonana wskutek otrzymania potwierdzeń, faktur, dokumentów przewozowych 
lub innych formularzy Sprzedającego zawierających warunki uzupełniające, sprzeczne, odmienne wobec warunków określonych w 

niniejszym Zamówieniu lub w inny sposób je zmieniające. 

 

 


