
PORTWEST Polska sp. z.o.o. – Warunki handlowe 

1. Interpretacje 

 
1.1. Definicje: 

Warunki, wyrażenie „towary na zamówienie” odnosi się do pozycji, które są produktami niestandardowymi, 

których nie ma w katalogu Dostawcy. 

3.4. Dostawca może powiadomić Klienta, że złożone przez niego Zamówienie należy traktować jako „zamówienie 

specjalne”. Liczba jednostek, które Klient może nabyć w ramach specjalnego zamówienia, będzie 

ograniczona do minimalnej liczby, o której Dostawca może powiadomić.

5.3.6. Towary różnią się od ich opisu lub Specyfikacji w wyniku zmian wprowadzonych w celu zapewnienia ich 

zgodności z obowiązującymi wymogami ustawowymi lub regulacyjnymi.  

5.4.   Reklamacja Klienta dotycząca jakiejkolwiek wady jakości lub stanu Towaru lub niezgodności ze Specyfikacją 

(bez względu na to, czy Odbiorca odmówił dostawy) powinna zostać zgłoszona Dostawcy w ciągu 3 (trzech) 

dni od daty dostawy lub (lub w przypadku gdy wada lub brak nie były widoczna po rozsądnej inspekcji) w 

rozsądnym czasie po wykryciu

“Dzień roboczy” 

“Warunki” 

“Umowa” 

“Klient” 

“Siła wyższa” 

“Towary” 

“Zamówi

enie” 

dzień (inny niż sobota, niedziela lub święto państwowe). 

warunki określone w niniejszym dokumencie, okresowo zmieniane zgodnie z 

punktem 14.3.   

umowa pomiędzy Dostawcą a Klientem sprzedaży i zakupu Towarów zgodnie z 

niniejszymi Warunkami. 

Osoba lub Firma, która kupuje Towar od Dostawcy 

 

zdarzenie lub okoliczność pozostająca poza kontrolą Stron, w tym wystąpienie 
lub odrodzenie się pandemii. 
Towary (lub jakakolwiek ich część) określone w Zamówieniu. 

Zamówienie Klienta na Towary, określone w formularzu Zamówienia Klienta. 

3.5.  W zakresie, w jakim Towary mają być wytwarzane zgodnie z dostarczoną Specyfikacją 
3.6. przez Klienta, Klient zwolni Dostawcę z wszelkich zobowiązań, kosztów, wydatków, szkód i strat (w tym wszelkich strat bezpośrednich, 

pośrednich lub wtórnych, utraty zysku, utraty reputacji oraz wszelkich odsetek, kar i kosztów prawnych i innych kosztów zawodowych 
oraz wydatków) poniesionych lub do poniesienia przez Dostawcę w związku z jakimkolwiek roszczeniem wobec Dostawcy z tytułu 
rzeczywistego lub domniemanego naruszenia praw własności intelektualnej osoby trzeciej wynikających lub w związku z 
korzystaniem ze Specyfikacji przez Dostawcę. Niniejsza klauzula 3.5 zachowuje ważność po rozwiązaniu Umowy. 

3.6. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany Specyfikacji Towarów i / lub Specyfikacji, jeśli wymagają tego jakiekolwiek 
obowiązujące wymogi ustawowe lub regulacyjne. Cała technologia i know-how, opatentowane lub nie, które są włączone 
do Towarów oraz wszystkie prawa własności przemysłowej i intelektualnej związane z Towarami są i pozostaną wyłączną 
własnością Dostawcy 

 

4. Dostawa 

 

4.1. Dostawca dostarczy Towary do miejsca wskazanego w Zamówieniu lub innego miejsca, które strony 
uzgodnią („Miejsce Dostawy”). 

wady lub braku. Jeżeli dostawa nie zostanie odrzucona, a Odbiorca nie powiadomi o tym Dostawcy, Odbiorca 

nie jest uprawniony do odrzucenia Towaru, a Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za taką wadę lub 

awarię, a Odbiorca jest zobowiązany do zapłaty ceny w pełnej wysokości jeżeli Towar został dostarczony 

zgodnie z Umową. 

5.5. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym punkcie 5, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności 
wobec Klienta z tytułu niezgodności Towaru z gwarancją określoną w punkcie 5.1.  

 

5.6. Warunki dorozumiane w artykułach 556 do 576 polskiego Kodeksu Cywilnego są w najszerszym zakresie 
dozwolonym przez prawo wyłączone z Umowy  

 

 

5.7. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszelkich naprawionych lub wymienionych towarów dostarczonych 
przez Dostawcę. 

 

6. Zwrot towarów 

“Specyfikacja” (a) wszelkie specyfikacje dotyczące personalizacji Towarów, które we 
wszystkich innych aspektach są standardowymi przedmiotami wymienionymi w 
katalogu Dostawcy; lub 

4.2. Klient przyjmuje Towary, gdy są oferowane do dostawy w Miejscu Dostawy. Klient zapewni taki dostęp, 

personel, udogodnienia i pomoc, jakie mogą być wymagane w celu ułatwienia bezpiecznego rozładunku 

Towarów w Miejscu Dostawy. 

Jeżeli nie Towar jest wadliwy (co oznacza, że nie jest zgodny z gwarancją określoną w pkt 
6.1. 5.1), wówczas Dostawca nie przyjmie zwrotu Towaru przez Klienta, chyba że:  

 

6.1.1. taki zwrot został uzgodniony na piśmie przez Dział Zwrotów Dostawcy, który powinien 
dostarczyć Klientowi numer referencyjny zwrotu;

(b) wszelkie specyfikacje dla przedmiotów na zamówienie, w przypadku których 
Towary zamówione nie są standardowymi przedmiotami wymienionymi w katalogu 
Dostawcy 
 
; w każdym przypadku, gdy zostanie to uzgodnione na piśmie przez Dostawcę. 

 
“Dostawca” Portwest Polska sp. z.o.o (zarejestrowana w polskim KRS pod numerem 

0000282012) 

Interpretacja 
 

1.2.1. odniesienie do ustawy lub przepisu ustawowego oznacza odniesienie do takiej ustawy lub przepisu w 

brzmieniu zmienionym lub ponownie uchwalonym. Odniesienie do ustawy lub przepisu ustawowego 

obejmuje wszelkie przepisy podrzędne wydane na podstawie tej ustawy lub przepisu ustawowego, z 

późniejszymi zmianami lub ponownie wprowadzonymi w życie.  

 

1.2.2. wszelkie wyrażenia wprowadzane przez terminy, w tym, w szczególności, lub jakiekolwiek podobne 
wyrażenie, należy traktować jako ilustracyjne i nie ograniczają one znaczenia słów poprzedzających te 
terminy. 

1.2.3. odniesienie do pisma lub pisemne obejmuje faksy i e-maile. 

 

2. Baza umowy 

2.1.  Niniejsze Warunki mają zastosowanie do Umowy z wyłączeniem wszelkich innych warunków, które Klient 

chce narzucić lub włączyć, lub które są implikowane przez handel, zwyczaje, praktykę lub sposób postępowania  

2.2. Zamówienie stanowi złożoną przez Klienta ofertę zakupu Towarów zgodnie z niniejszymi Warunkami. Klient 

jest odpowiedzialny za zapewnienie kompletności i dokładności Warunków Zamówienia i wszelkich 

stosownych Specyfikacji przesłanych przez Klienta. 

2.3. Zamówienie uważa się za przyjęte tylko wtedy, gdy Dostawca wyda pisemną akceptację Zamówienia, w 

którym to momencie Umowa zostanie zawarta. 

 
2.4. Klient zrzeka się wszelkich praw, do których w innym przypadku musiałby polegać, na jakimkolwiek warunku 

zatwierdzonym, dostarczonym lub zawartym w: 

 

2.4.1. wszelkie dokumenty Klienta; lub 

 

2.4.2. wszelkie umowy ramowe lub inne umowy dostawy, których stronami mogą być Klient i 
Dostawca, 

 
w każdym przypadku jest to niezgodne z niniejszymi Warunkami.  

 
2.5. Wszelkie próbki, rysunki lub reklamy wyprodukowane przez Dostawcę oraz ilustracje zawarte w katalogach 

lub broszurach Dostawcy są tworzone wyłącznie w celu przybliżonego wyobrażenia o Towarach, o których 

mowa w nich i nie stanowią części Umowy oraz nie mają mocy umownej. 

 
2.6. Oferta cenowa na Towary podana przez Dostawcę nie stanowi oferty. Oferta cenowa jest ważna tylko przez 

okres 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty jej wystawienia.  

 

3. Towary 

 
3.1. W przypadku Towarów standardowych Towary są opisane w katalogu Dostawcy.  

 
3.2. W przypadku Towarów spersonalizowanych, Towary są opisane w katalogu Dostawcy, zmodyfikowanym 

przez odpowiednią Specyfikację. Na potrzeby niniejszych Warunków wyrażenie „towary spersonalizowane” 

odnosi się do standardowych produktów, które znajdują się w katalogu Dostawcy, w odniesieniu do których 

Klient może według własnego uznania zażądać dodania własnej nazwy, marki lub innego podobnego 

kosmetyczne zmiany, które nie są zmianami w podstawowej specyfikacji danego produktu.  

3.3 W przypadku Towarów na zamówienie, Towary są opisane w Specyfikacji. Do celów tych 

4.3. Dostawa jest zakończona po zakończeniu rozładunku Towarów w Miejscu Dostawy.  

 

4.4. Wszelkie podane daty dostawy są jedynie przybliżone, a czas dostawy nie jest ostateczny. Dostawca nie 

ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostawie Towarów spowodowane Zdarzeniem Siły 

Wyższej, nieprzestrzeganiem przez Klienta któregokolwiek z wymogów punktu 4.2 lub nieprzekazaniem 

Dostawcy przez Klienta odpowiednich instrukcji dostawy lub wszelkich inne instrukcji związanych z dostawą 

Towarów. 

4.5. W przypadku niedostarczenia Towaru przez Dostawcę jego odpowiedzialność ograniczona jest do kosztów i 

wydatków poniesionych przez Odbiorcę w celu uzyskania towaru zastępczego o podobnym opisie i jakości 

na najtańszym dostępnym rynku, pomniejszonym o cenę Towaru. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności 

za niedostarczenie Towarów w zakresie, w jakim taka sytuacja jest spowodowana Zdarzeniem Siły Wyższej, 

nieprzestrzeganiem przez Klienta któregokolwiek z wymogów punktu 4.2 lub niedostarczeniem Dostawcy 

przez Klienta odpowiednie instrukcje dostawy lub wszelkich innych instrukcji, które mają znaczenie dla 

dostawy Towarów. 

4.6. Jeżeli Dostawca dostarczy do 3% więcej lub mniej niż zamówionych Towarów, Klient nie może ich odrzucić, 

ale po otrzymaniu od Odbiorcy zawiadomienia o dostarczeniu niewłaściwej ilości Towarów, zostanie 

dokonana korekta proporcjonalna do faktury wystawionej do zamówienia. 

 

4.7. Dostawca może dostarczać Towary partiami, które będą fakturowane i płatne osobno. Jakiekolwiek 

opóźnienie w dostawie lub wada jednej raty nie uprawniają Klienta do anulowania innej części. 

5. Jakość 

 

5.1. Dostawca gwarantuje, że w momencie dostawy Towary: 

 

5.1.1. są zgodne we wszystkich istotnych aspektach z ich opisem i wszelkimi stosownymi 

Specyfikacjami;  

5.1.2. są wolne od wad materiałowych w zakresie projektu, materiału i wykonania.  

 

5.2. Z zastrzeżeniem punktu 5.3, jeżeli: 

 

5.2.1. Klient przekaże Dostawcy pisemne powiadomienie zgodnie z punktem 5.4; 

 

5.2.2. Dostawca ma odpowiednią możliwość zbadania takich Towarów; i 
 

 

5.2.3. Klient (jeżeli zostanie o to poproszony przez Dostawcę) zwraca takie Towary do siedziby 

Dostawcy na koszt Klienta, 

 
Dostawca według własnego uznania naprawi lub wymieni wadliwy Towar albo zwróci pełną cenę za 

wadliwy Towar. 

5.3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność Towaru z gwarancją określoną w punkcie 5.1 w 
którymkolwiek z następujących zdarzeń: 

 

5.3.1. Klient będzie korzystał z takich Towarów po uprzednim powiadomieniu zgodnie z punktem 

5.2; 

 

5.3.2. wada powstała w wyniku niezastosowania się przez Klienta do ustnych lub pisemnych 

instrukcji Dostawcy dotyczących przechowywania, uruchomienia, instalacji, użytkowania i 

konserwacji Towarów lub (jeśli nie ma) dobrych praktyk handlowych dotyczących takich 

samych Towarów; 

 

5.3.3. wada powstała w wyniku zastosowania przez Dostawcę dowolnego rysunku, 
projektu lub Specyfikacji dostarczonych przez Odbiorcę;  

5.3.4. Klient zmienia lub naprawia takie Towary bez pisemnej zgody Dostawcy; 

 

5.3.5. wada powstała w wyniku normalnego zużycia, umyślnego uszkodzenia, zaniedbania lub 

nieprawidłowych warunków przechowywania lub pracy; lub 

 

6.1.2. Odbiorca płaci Dostawcy opłatę manipulacyjną określoną przez Dostawcę;  

 

6.1.3. Klient organizuje na własny koszt zwrot odpowiednich Towarów do miejsca wskazanego przez 

Dostawcę, wraz z listem przewozowym zawierającym numer referencyjny zwrotu; i  

 

6.1.4. Towary są zwracane w takim samym stanie, w jakim były dostarczone przez Dostawcę i nadają 
się do odsprzedaży przez Dostawcę. 

 

6.2. O ile Towary nie są wadliwe (co oznacza, że nie są zgodne z gwarancją określoną w punkcie 5.1), Dostawca 

nie przyjmie zwrotu spersonalizowanych lub wykonanych na zamówienie towarów.  

 

6.3. W przypadku, gdy Dostawca wyrazi zgodę na zwrot Towarów przez Odbiorcę, a Odbiorca wypełni 

zobowiązania wynikające z pkt. 6.1.2 i 6.1.4, wówczas tylko ta część Zamówienia, która dotyczy zwróconych 

Towarów, zostanie uznana za anulowaną. 

 

6.4. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej klauzuli, żadne Zamówienie nie może zostać anulowane przez 

Klienta, chyba że za pisemną zgodą Dostawcy i na warunkach, w których Klient zwolni Dostawcę w całości z 

wszelkich strat (w tym utraty zysku), kosztów, szkód, opłat oraz wydatków poniesione przez Dostawcę w 

wyniku anulowania. 

7. Wzory 

 
W przypadku gdy Klient zażąda (a Dostawca zgodził się dostarczyć) próbki Towarów, Dostawca jest 

uprawniony do zafakturowania Odbiorcy pełnej ceny tych próbek przy wysyłce. Taka faktura zostanie 

uznana pod warunkiem, że Klient zwróci na własny koszt odpowiednie produkty w stanie nieużywanym i 

nieuszkodzonym w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dostawy. W przypadku braku zwrotu odpowiednich towarów 

Klient staje się niezwłocznie zobowiązany do zapłaty zafakturowanej kwoty.  

8. Tytuł własności i Ryzyko 

 

8.1. Ryzyko związane z Towarem przechodzi na Klienta z chwilą zakończenia dostawy . 

 

8.2. Tytuł własności Towaru przechodzi na Klienta dopiero gdy uprzednio: 

 

8.2.1. Dostawca otrzyma płatność w całości (gotówką lub środkami rozliczonymi) za Towary i 

wszelkie inne Usługi, które Dostawca dostarczył Klientowi, w którym to przypadku tytuł 

własności do Towarów przechodzi w momencie zapłaty wszystkich takich kwot; i  

8.2.2. Klient odsprzedaje Towar, w takim przypadku tytuł własności Towaru przechodzi na Klienta w 
momencie określonym w punkcie 8.4. 

 

8.3. Do momentu przejścia tytułu prawnego do Towaru na Klienta, Klient jest zobowiązany:  

 

8.3.1. przechowywać Towary oddzielnie od wszystkich innych towarów znajdujących się w 

posiadaniu Klienta, tak aby można je było łatwo zidentyfikować jako własność Dostawcy;  

 

8.3.2. nie usuwać, nie niszczyć ani nie zasłaniać żadnych znaków identyfikacyjnych ani opakowań 

na Towarach lub związanych z nimi; 

 

8.3.3. utrzymywać Towary w zadowalającym stanie i ubezpieczać je od wszelkiego ryzyka w pełnej 
cenie od daty dostawy; 

 

8.3.4. niezwłocznie powiadomić Dostawcę, jeśli stanie się przedmiotem któregokolwiek ze zdarzeń 

wymienionych w punkcie 10.1; i 

8.3.5. przekazywać Dostawcy takie informacje dotyczące Towarów, jakich Dostawca może wymagać 

od czasu do czasu.. 

 

8.4. Z zastrzeżeniem punktu 8.5, Klient może odsprzedać lub używać Towarów w zwykłym trybie



biznes (ale nie inaczej) zanim Dostawca otrzyma zapłatę za Towary. Jeżeli jednak Klient odsprzeda Towar 

przed tym terminem: 

8.4.1. robi to jako Zleceniodawca, a nie Agent Dostawcy;  

 

8.4.2. tytuł własności Towarów przechodzi z Dostawcy na Klienta bezpośrednio przed momentem 
odsprzedaży przez Klienta. 

 

8.5. Jeśli zanim tytuł własności do Towarów przejdzie na Klienta, Klient stanie się przedmiotem któregokolwiek 
ze zdarzeń wymienionych w punkcie 10.1, wówczas, bez ograniczania jakichkolwiek innych praw lub 
środków zaradczych, które Dostawca może mieć: 

 

8.5.1. prawo Klienta do odsprzedaży Towarów lub korzystania z nich w zwykłym toku 

działalności natychmiast wygasa; i; and 

9.10. Bez wymogu uprzedniego powiadomienia Klienta, Dostawca może według własnego uznania wycofać 

wszelkie ustalenia dotyczące rabatów, które są ogólnie stosowane do zakupów dokonywanych przez Klienta.  

9.11. Bez wymogu uprzedniego powiadomienia Klienta, Dostawca może według własnego uznania anulować 
dowolne wcześniej zatwierdzone konto kredytowe lub zmniejszyć limit kredytowy na tym koncie. 

 

9.12. Klient zapłaci wszystkie kwoty należne w ramach Umowy w całości bez potrąceń, roszczeń wzajemnych, 

potrąceń lub obciążeń (z wyjątkiem wszelkich potrąceń lub obciążeń wymaganych przez prawo). Dostawca 

może w dowolnym czasie, bez ograniczania jakichkolwiek innych przysługujących mu praw lub środków 

zaradczych, potrącać jakąkolwiek kwotę należną mu od Klienta z kwotą należną od Dostawcy na rzecz  

Klienta. 

10. Zakończenie 

 
 
 
 
 

12.2. 

organizacje publikowane przez którekolwiek państwo członkowskie Unii Europejskiej, rząd 

Stanów Zjednoczonych Ameryki, Organizację Narodów Zjednoczonych lub inne właściwe 

rządy krajowe (łącznie „Listy Sankcji”) i nie są własnością ani nie są kontrolowane przez osobę 

lub podmiot, które są objęte na takich Listach Sankcji 

odbiór i / lub transport i / lub dostawa Towarów do jego zamierzone miejsce przeznaczenia i / lub 
użytkowników końcowych nie będą stanowić złamania ani naruszenia przez Dostawcę 
jakichkolwiek obowiązujących przepisów i regulacji, w tym przepisów dotyczących sankcji / 
embarga / kontroli eksportu (w tym przepisów Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki i 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, w stosownych przypadkach) i nie narazi nas również na 
żadne sankcje ani kary nałożone przez jakiekolwiek państwo, kraj, międzynarodową organizację 
rządową lub inny właściwy organ. 

8.5.2. Dostawca może w każdym czasie:: 
 

8.5.2.1. wymagać od Klienta dostarczenia wszystkich znajdujących się w jego posiadaniu 

Towarów, które nie zostały odsprzedane lub nieodwołalnie włączone do innego 

produktu; i  

 

8.5.2.2.  jeżeli Klient nie zrobi tego niezwłocznie, Dostawcza ma prawo wejścia  do lokalu 

Klienta lub osoby trzeciej, w której przechowywane są Towary, w celu ich odzyskania.. 

9. Cena i płatność 

 

9.1. Cena towaru to: 

 

9.1.1. cena potwierdzona w przyjęciu zamówienia Dostawcę, o którym mowa w pkt. 2.3, lub, jeżeli 

cena nie jest podana, cena określona w opublikowanym Cenniku Dostawcy obowiązującym w 

dniu dostawy; plus 

 

9.1.2. wszelkie drobne opłaty za zamówienie, które są płatne zgodnie z postanowieniami 
określonymi w Cenniku Dostawcy od czasu do czasu. 

 

9.2. Cena Towaru obejmuje dostawę do Miejsca Dostawy za pośrednictwem wskazanego przez Dostawcę kuriera 

handlowego za pośrednictwem standardowej usługi kurierskiej. W przypadku gdy Odbiorca zażąda, a 

Dostawca wyrazi zgodę na świadczenie specjalnej usługi dostawy, Dostawca poinformuje Odbiorcę o 

dodatkowych kosztach, a cena Towaru zostanie odpowiednio podwyższona.  

9.3. Dostawca może, powiadamiając Klienta w dowolnym momencie przed dostawą, podwyższyć cenę Towaru, 
aby odzwierciedlić wzrost kosztu Towaru, który jest spowodowany przez: 

 

9.3.1. wszelkie czynniki pozostające poza kontrolą Dostawcy (w tym wahania kursów walut, 

podwyżki podatków i ceł, nałożenie nowych taryf i wzrost kosztów robocizny, materiałów i 

innych kosztów produkcji); 

 

9.3.2. wszelkie żądania Klienta dotyczące zmiany dat dostawy, ilości lub rodzajów zamawianych 

Towarów i Specyfikacji; lub;  

 

9.3.3. wszelkie opóźnienia spowodowane instrukcjami Klienta lub brakiem dostarczenia Dostawcy 

odpowiednich lub dokładnych informacji lub instrukcji. 

 

9.4. Cena Towaru nie obejmuje kwot z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), które Klient dodatkowo 

zobowiązany jest zapłacić Dostawcy według obowiązującej stawki, pod warunkiem otrzymania ważnej faktury 

VAT. 

 

9.5. Dostawca może wystawić fakturę Klientowi za Towary w dniu lub w dowolnym czasie po  zakończeniu 
dostawy 

 

9.6. Klient zapłaci za Towar w całości i rozliczonymi środkami przed dostawą, o ile nie ma została zastosowana 
klauza 9.7. 

 

9.7. Jeżeli: 

 

9.7.1. Klient posiada zatwierdzone konto kredytowe u Dostawcy; i;  

 

9.7.2. cena Towaru po dodaniu do wszystkich pozostałych kwot chwilowo należnych Dostawcy od 

Klienta mieści się w limicie kredytu na takim zatwierdzonym rachunku, 

 
Klient zapłaci fakturę w całości i rozliczonymi środkami nie później niż 30 dni od końca miesiąca, w 

którym faktura została wystawiona. 

9.8. Płatności należy dokonać na rachunek bankowy wskazany na piśmie przez Dostawcę. Termin płatności 
musi zostać dotrzymany. 

 

9.9. Jeżeli Odbiorca nie dokona płatności należnej Dostawcy na podstawie Umowy w terminie płatności, 
wówczas; 

 

9.9.1. Klient zapłaci odsetki od zaległej kwoty w wysokości odsetek ustawowych w Polsce za 

opóźnienie w transakcji handlowej. Odsetki takie naliczane są codziennie od terminu 

wymagalności do faktycznej zapłaty zaległej kwoty, zarówno przed, jak i po wydaniu 

orzeczenia. Klient zapłaci odsetki wraz z zaległą kwotą; 

9.9.2. Dostawca może odzyskać od Odbiorcy wszelkie koszty, wydatki i inne zobowiązania (w tym 

koszty prawne na zasadzie pełnego odszkodowania), które Dostawca poniesie w celu 

uzyskania zapłaty należnych kwot. 

 

10.1. Nie ograniczając swoich innych praw lub środków zaradczych, Dostawca może rozwiązać niniejszą Umowę 

ze skutkiem natychmiastowym poprzez pisemne powiadomienie Klienta, jeżeli: 

 
10.1.1. Klient dopuści się istotnego naruszenia któregokolwiek z warunków Umowy i (jeśli takie 

naruszenie jest możliwe do naprawienia) nie naprawi tego naruszenia w ciągu 30 dni od 

powiadomienia strony o tym na piśmie; 

 
10.1.2. Klient podejmuje wszelkie kroki lub działania w związku z wejściem w administrację, 

tymczasową, likwidacją lub jakąkolwiek ugodą lub układem z wierzycielami (z wyjątkiem 

restrukturyzacji wypłacalnej), w związku z likwidacją (dobrowolnie lub na mocy postanowienia 

sądu, chyba że w celu restrukturyzacji wypłacalnej), wyznaczenie syndyka do któregokolwiek 

ze swoich aktywów lub zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej lub, w przypadku 

podjęcia takiego kroku lub działania w innej jurysdykcji, w związku z jakąkolwiek analogiczną 

procedurą w odpowiedniej jurysdykcji 

10.1.3. Klient zawiesza, grozi zawieszeniem, zaprzestaje lub grozi zaprzestaniem wykonywania 
całości lub znacznej części swojej działalności; lub  

 
10.1.4. sytuacja finansowa Klienta pogarsza się do tego stopnia, że w opinii Dostawcy zdolność 

Klienta do należytego wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy została zagrożona. 

 

10.2. Nie ograniczając swoich innych praw lub środków zaradczych, Dostawca może zawiesić dostarczanie 

Towarów w ramach Umowy lub jakiejkolwiek innej umowy między Klientem a Dostawcą, jeśli Klient stanie 

się przedmiotem któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w punkcie 10.1.1 do punktu 10.1.4 lub Dostawca 

ma uzasadnione powody, aby sądzić, że Klient wkrótce stanie się przedmiotem któregokolwiek z nich, lub 

jeśli Klient nie zapłaci jakiejkolwiek kwoty należnej na podstawie niniejszej Umowy w terminie płatności.. 

10.3. Nie ograniczając swoich innych praw lub środków zaradczych, Dostawca może rozwiązać Umowę ze 

skutkiem natychmiastowym poprzez pisemne powiadomienie Odbiorcy, jeśli Klient nie zapłaci jakiejkolwiek 

kwoty należnej na podstawie Umowy w terminie płatności.. 

 

10.4. W przypadku rozwiązania Umowy z dowolnego powodu Klient niezwłocznie zapłaci Dostawcy wszystkie 
niezapłacone faktury Dostawcy oraz odsetki.. 

 

10.5. Rozwiązanie Umowy nie ma wpływu na żadne prawa i środki zaradcze stron, które powstały w mom encie 

rozwiązania, w tym prawo do dochodzenia odszkodowania za jakiekolwiek naruszenie niniejszej Umowy, 

które istniało w dniu rozwiązania lub przed datą rozwiązania.. 

 

10.6. Wszelkie postanowienia Umowy, które w sposób wyraźny lub dorozumiany mają wejść w życie lub pozostać 

w mocy w dniu lub po rozwiązaniu, pozostają w pełnej mocy.  

 

11. Ograniczenie odpowiedzialności 

 
11.1. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności Dostawcy za: : 

 
11.1.1. śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem lub zaniedbaniem jego pracowników, 

przedstawicieli lub podwykonawców (jeśli dotyczy); 

 
11.1.2. oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;; 

 

11.1.3. naruszenie warunków wynikających z art. 535 do 555 Kodeksu Cywilnego;  

 
11.1.4. wadliwe produkty w rozumieniu polskiej ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów; lub 

 
11.1.5. jakiejkolwiek sprawy, w odniesieniu do której wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności 

Dostawcy byłoby niezgodne z prawem.. 

11.2. Z zastrzeżeniem punktu 11.1: 

 
11.2.1. Dostawca w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialny wobec Klienta, czy to w umowie, 

delikcie (w tym zaniedbaniu), naruszeniu ustawowego obowiązku lub w inny sposób, za 

jakąkolwiek utratę zysków lub jakiekolwiek pośrednie lub wtórne straty wynikające z Kont raktu; 

i 

11.2.2. całkowita odpowiedzialność Dostawcy wobec Klienta z tytułu wszelkich innych strat 

wynikających z Umowy lub w związku z Umową, czy to z tytułu umowy, czynu niedozwolonego 

(w tym zaniedbania), naruszenia ustawowego obowiązku lub w inny sposób, w żadnym 

wypadku nie przekroczy ceny Towarów 

12. Sankcje 

Klient niniejszym oświadcza i gwarantuje, że:: 

12.1. Klient nie znajduje się na żadnej liście podmiotów, osób lub podmiotów objętych 
ograniczeniami 

13. Siła wyższa 

 
Żadna ze stron nie naruszy niniejszej Umowy ani nie będzie odpowiedzialna za opóźnienie w wykonaniu lub 

niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeśli takie opóźnienie lub 

niewykonanie jest wynikiem zdarzenia siły wyższej. Jeżeli okres opóźnienia lub niewykonania zobowiązania trwa 

przez 4 tygodnie, strona, na którą nie ma wpływu, może rozwiązać niniejszą Umowę za pisemnym wypowiedzeniem 

z 14-dniowym wyprzedzeniem. 

 

14. Postanowienia ogólne 

 
14.1. Cesja i inne transakcje. 

14.1.1. Dostawca może w dowolnym czasie scedować, przenieść, zastawić hipotekę, obciążyć, zlecić 

podwykonawstwo lub w inny sposób zająć się wszystkimi lub niektórymi swoimi prawami lub 

obowiązkami wynikającymi z Umowy. 

 
14.1.2. Klient nie może cedować, przenosić, obciążać hipoteki, obciążać, zlecać podwykonawstwa, 

deklarować powiernictwa ani w jakikolwiek inny sposób zajmować się jakimikolwiek lub 

wszystkimi swoimi prawami lub zobowiązaniami wynikającymi z Umowy bez uprzedniej 

pisemnej zgody Dostawcy. 

14.2. Całość porozumienia. 

14.2.1. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między stronami oraz zastępuje i unieważnia 

wszystkie poprzednie umowy, obietnice, zapewnienia, gwarancje, oświadczenia i 

porozumienia między nimi, pisemne lub ustne, odnoszące się do jej przedmiotu. . 

14.2.2. Każda ze stron zgadza się, że nie będzie miała żadnych środków prawnych w odniesieniu do 

jakichkolwiek oświadczeń, deklaracji, zapewnień lub gwarancji (złożonych bez winy lub w 

wyniku zaniedbania), które nie zostały określone w niniejszej umowie. Każda ze stron zgadza 

się, że nie będzie mieć żadnych roszczeń z tytułu niewinnego lub wynikającego z zaniedbania 

wprowadzenia w błąd lub wypowiedzenia wynikającego z zaniedbania na podstawie 

jakiegokolwiek oświadczenia zawartego w niniejszej umowie.  

14.3. Zmiana. Żadna zmiana niniejszej Umowy nie będzie skuteczna, chyba że (i) zostanie sporządzona na piśmie i 
podpisana przez strony (lub ich upoważnionych przedstawicieli) lub (ii) powiadomiona o tym Klienta przez 
Dostawcę za pośrednictwem jego strony internetowej i zaakceptowana przez Klienta poprzez wskazanie takiej 
akceptacji za pośrednictwem witryny internetowej podanej w tym dokumencie.  

 
14.4. Zrzeczenie się. Żadne zaniechanie lub opóźnienie Strony w skorzystaniu z jakiegokolwiek prawa lub środka 

prawnego przewidzianego w Umowie lub przez prawo nie będzie stanowić zrzeczenia się tego lub 

jakiegokolwiek innego prawa lub środka zaradczego, ani nie będzie uniemożliwiać ani ograniczać dalszego 

wykonywania tego lub jakiegokolwiek innego prawa lub środka. Żadne jednorazowe ani częściowe wykonanie 

tego prawa lub środka nie uniemożliwia ani nie ogranicza dalszego wykonywania tego lub jakiegokolwiek 

innego prawa lub środka zaradczego. 

 
14.5. Unieważnienie. Jeżeli którekolwiek postanowienie lub częściowe postanowienie Umowy jest lub stanie się 

nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, zostanie uznane za zmodyfikowane w minimalnym 

zakresie niezbędnym do zapewnienia jego ważności, legalności i wykonalności. Jeśli taka zmiana nie jest 

możliwa, odpowiednie postanowienie lub jego część uważa się za usunięte. Jakakolwiek zmiana lub 

usunięcie postanowienia lub części postanowienia niniejszej klauzuli nie wpłynie na ważność i wykonalność 

pozostałej części Umowy. 

 
14.6. Powiadomienia. 

14.6.1. Wszelkie zawiadomienia lub inne komunikaty przekazane Stronie na podstawie Umowy lub w 

związku z Umową muszą mieć formę pisemną i być skierowane do tej Strony w jej siedzibie 

(jeśli jest to spółka) lub w jej głównym miejscu prowadzenia działalności (w każdym innym 

przypadku) lub w takim inny adres, jaki ta strona mogła podać drugiej stronie na piśmie zgodnie 

z niniejszą klauzulą, i należy go dostarczyć osobiście, wysłany opłaconą z góry przesyłką 

pocztową pierwszą klasą lub inną usługą doręczenia w następnym dniu roboczym, kurierem 

handlowym lub faksem lub pocztą elektroniczną. 

14.6.2. Zawiadomienie lub inną korespondencję uważa się za otrzymane: w przypadku doręczenia 

osobiście, w przypadku pozostawienia go pod adresem, o którym mowa w pkt. 14.6.1; w 

przypadku wysłania opłaconą przesyłką priorytetową lub inną usługą doręczenia w następnym 

dniu roboczym, o godzinie 9.00 drugiego dnia roboczego po nadaniu; w przypadku dostawy 

za pośrednictwem firmy kurierskiej - w dniu i godzinie podpisania przez kuriera potwierdzenia 

odbioru; lub, w przypadku przesłania faksem lub e-mailem, jeden dzień roboczy po transmisji. 

14.6.3. Postanowienia niniejszego punktu nie mają zastosowania do doręczania jakichkolwiek 
postępowań lub innych dokumentów w ramach jakiejkolwiek czynności prawnej . 

 
14.7. Prawa osób trzecich. Nikt inny niż Strona niniejszej Umowy i jej upoważnieni cesjonariusze nie mają prawa 

do egzekwowania któregokolwiek z jej warunków. 

14.8. Prawo rządowe. Umowa oraz wszelkie spory lub roszczenia (w tym spory pozaumowne lub roszczenia) 
wynikające z niej lub w związku z nią, jej przedmiotem lub utworzeniem podlegają i będą interpretowane zgodnie 
z prawem polskim 

14.9. Jurysdykcja. Każda ze stron nieodwołalnie zgadza się, że sądy polskie będą miały wyłączną jurysdykcję do 

rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń (w tym sporów lub roszczeń pozaumownych) wynikających z 

lub w związku z niniejszą Umową, jej przedmiotem lub formą.  


