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Ogólne Warunki Zakupu 

 

§1 

Informacje ogólne – Zakres obowiązywania 

 

1.1 Zastosowanie mają wyłącznie niniejsze warunki zakupu; Herkules sp. z o.o. 

(określane dalej jako „Zamawiający“) nie przyjmuje żadnych warunków dostawcy, 

które odstępowałyby lub byłyby różne od warunków zakupu Zamawiającego, chyba 

że Zamawiający wyraźnie udzielił pisemnej zgody na ich obowiązywanie. Przyjęcie 

przez Zamawiającego jakichkolwiek dostaw i usług nie oznacza przyjęcia 

jakichkolwiek warunków dostawcy. Niniejsze warunki zakupu stosuje się także, 

jeżeli Zamawiający przyjmuje dostawę od dostawcy bez zastrzeżeń i ze 

świadomością odmiennych warunków dostawcy lub warunków dostawcy, które 

odbiegają od warunków zakupu Zamawiającego. Dostawca akceptuje niniejszej 

warunki zakupu jako wiążące, gdy akceptuje i/lub realizuje zamówienie lub 

zapytanie, w tym dla przyszłych dostaw i usług wszelkiego rodzaju. 

1.2 Wszystkie umowy pomiędzy Zamawiającym a dostawcą w celu realizacji 

zamówienia muszą być sporządzone w formie pisemnej. 

1.3 Niniejsze warunki zakupu mają zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorców. 

Przedsiębiorcami w rozumieniu tych warunków zakupu są osoby fizyczne lub osoby 

prawne lub spółki osobowe posiadające zdolność prawną, które w ramach swojej 

działalności handlowej lub indywidualnej działalności zawodowej wchodzą w relacje 

biznesowe z Zamawiającym, a także osoby prawne na mocy prawa publicznego i 

fundusze specjalne określone w obowiązującym prawie. 

1.4 Niniejsze warunki zakupu istnieją w wersji polskiej i angielskiej. W przypadku 

rozbieżności wersją nadrzędną będzie wersja polskojęzyczna. 

 

§2 

Oferta – Dokumentacja Oferty 

 

2.1 Dostawca musi wskazać różnice w stosunku do zapytania Zamawiającego lub 

różnice w stosunku do specyfikacji, wytycznych jakościowych lub opisów, które są 

przekazywane dostawcy w związku z zapytaniem Zamawiającego. Szczegóły 

poszczególnych różnic muszą zostać podane oddzielnie w ofercie. Dokumentacja, 

dane techniczne, wytyczne jakościowe i opisy, które zostały przekazane zostaną 

uznane za integralną część oferty dostawcy. Różnice w stosunku do zamówienia 

będą obowiązujące tylko wtedy, gdy dostawca wyraźnie je wskazał, a Zamawiający 

potwierdził je na piśmie. 

2.2 Zamawiający przyjmuje tylko zamówione ilości. Dostawy większe lub mniejsze od 

zamówienia będą dozwolone wyłącznie po uprzednim pisemnym potwierdzeniu 

przez Zamawiającego. 

2.3 Dostawy częściowe zostaną przyjęte tylko na podstawie uprzedniej pisemnej zgody. 

2.4 Dostawca jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia Zamawiającego w terminie 

dwóch tygodni. 

2.5 Zamawiający ma prawo żądać od dostawcy w formie pisemnej uzasadnionych 

zmian w konstrukcji i realizacji dostaw i usług. Strony będą polubownie regulować 

wszelkie spowodowane tym skutki, takie jak np. dodatkowe lub obniżone koszty, 

przy zachowaniu wymogu formy pisemnej. 

2.6 Przekazywanie zleceń na rzecz osób trzecich jest niedozwolone. Wyłącza się z tego 

zakazu jednak podwykonawstwo na potrzeby częściowego przetwarzania lub 

dalszego przetwarzania zamówień, jeżeli dokonywane jest ono przez 
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przedsiębiorców, którzy odpowiadają wymaganiom jakościowym Zamawiającego i 

za których dostawca jest w pełni odpowiedzialny. 

2.7 Wynagrodzenie za wydatki poniesione w fazie składania oferty i negocjacji, w 

szczególności na wizyty, przygotowywanie ofert i projektów, szacowanie kosztów 

lub rysunki, zostanie przyznane dostawcy tylko, jeśli zostało to wyraźnie i z 

wyprzedzeniem uzgodnione na piśmie pod rygorem nieważności. Wyniki takiego 

działania z wyprzedzeniem nie są wiążące dla Zamawiającego. 

2.8 Dostawca musi zachować poufność dotyczącą zamówienia i zawarcia umowy 

z Zamawiającym. Odniesienia w materiałach reklamowych do stosunków 

gospodarczych z Zamawiającym mogą się tam znaleźć tylko po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

2.9 Jeśli Zamawiający udostępni dostawcy system „Elektronicznej Wymiany Danych“ 

(EDI), dostawca zobowiązany będzie do uczestnictwa w tym systemie. Szczegóły 

związane z tym systemem zostaną uzgodnione w odrębnej umowie. 

2.10 Zamawiający zastrzega swoje prawa własności i prawa autorskie do swoich 

ilustracji, rysunków, obliczeń i innych dokumentów; osoby trzecie nie mogą uzyskać 

do nich dostępu bez wyraźnej pisemnej zgody Zamawiającego. Materiały te mogą 

być wykorzystywane wyłącznie do produkcji na podstawie zamówienia 

Zamawiającego; muszą one zostać zwrócone Zamawiającemu po przetworzeniu 

zamówienia bez konieczności wyraźnego wezwania do takiego zwrotu. Materiały 

muszą być traktowane jako poufne względem osób trzecich; w tym zakresie stosuje 

się również postanowienia § 10.4. 

 

§3 

Ceny – Warunki płatności 

 

3.1 Wiążące są ceny podane w zamówieniu. Jeśli nie ma innych pisemnych 

porozumień, cena jest podana w warunkach DDP siedziba Zamawiającego 

(Incoterms 2010). Odnośnie zwrotu opakowania wymagane jest specjalne 

porozumienie. 

3.2 Podatek VAT jest wliczony w cenę, chyba że strony wyraźnie zawarły inne pisemne 

porozumienie. 

3.3 Dostawca zajmie się odprawą celną na swój własny koszt. Uzgodnione ceny są 

cenami stałymi na cały okres realizacji umowy, chyba że co innego uzgodniono w 

umowie. 

3.4 Waga ustalona przez Zamawiającego i/lub jego pracownika w zakładzie 

Zamawiającego otrzymującym towary decyduje o cenach obliczanych na podstawie 

wagi towarów. 

3.5 Koszty, podatki, cła i inne opłaty, które zaczynają obowiązywać lub zostały 

podwyższone po złożeniu zamówienia zostaną poniesione przez dostawcę. 

3.6 Zamawiający przyjmie faktury, jeśli, jak opisano w zamówieniu, zawierają one 

numer zamówienia wskazany w zamówieniu; dostawca jest odpowiedzialny za 

skutki nieprzestrzegania tego obowiązku, chyba że udowodni, że nie jest za nie 

odpowiedzialny. 

3.7 W granicach ustalonych przez prawo Zamawiający jest uprawniony do wszelkich 

rozliczeń wzajemnych swoich roszczeń z roszczeniami dostawcy i/lub do 

dochodzenia prawa do zatrzymania, do którego Zamawiający jest uprawniony 

wobec dostawcy. 

3.8 Płatności dokonywane przez Zamawiającego nie oznaczają, że Zamawiający 

zrzeka się prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu wad. 

3.9 Dostawca jest uprawniony jedynie do cedowania roszczeń wobec Zamawiającego 

za uprzednią zgodą Zamawiającego. 
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§4 

Czas dostawy 

 

4.1 Wiążący jest czas dostawy podany w zamówieniu. Uzgodnione terminy dostaw i 

usług są integralnym i istotnym elementem umowy. O tym, czy dostawa lub usługa 

zostały wykonane w terminie decyduje moment, w którym towary zostały otrzymane 

przez Zamawiającego. Jeżeli strony uzgodniły termin dostawy, zaczyna on swój 

bieg od daty potwierdzenia zamówienia. 

4.2 Gdy tylko dostawca będzie zmuszony przyjąć, że nie będzie mógł w pełni lub 

częściowo dotrzymać uzgodnionego terminu dostawy, niezależnie od przyczyn 

opóźnienia natychmiast powiadomi o tym Zamawiającego podając przyczyny i 

przewidywany czas trwania opóźnienia. 

4.3 Zamawiającemu przysługuje prawo do ustawowych roszczeń w przypadku 

opóźnienia realizacji dostawy. Zamawiającemu będzie w szczególności 

przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy po bezskutecznym upływie 

odpowiedniego okresu karencji i żądania odszkodowania.  

4.4 Jeżeli dostawa zostanie zrealizowana przed terminem dostawy, towary będą 

przechowywane w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko dostawcy do dnia 

uzgodnionego terminu dostawy. 

 

§ 5 

Przejście ryzyka – Dokumenty 

5.1 Ryzyko w każdym razie przechodzi na Zamawiającego tylko po przejęciu towarów 

przez Zamawiającego w punkcie przeładunkowym miejsca przeznaczenia. 

5.2 Dostawca jest zobowiązany do podania numeru zamówienia Zamawiającego 

dokładnie na wszystkich dokumentach przewozowych i dowodach dostawy; jeśli 

tego nie zrobi, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w 

procedurze realizacji dostawy. 

5.3 Dostawy dla Zamawiającego muszą zawierać dowód dostawy dla każdej dostawy 

opisujący dostarczane towary zgodnie z opisem na zamówieniu, a także co najmniej 

następujące dane: 

 Zawartość/ilość i dostawy, 

 Fabryka odbierająca dostawę, 

 Numer i data zamówienia, oraz 

 Numer artykułu Zamawiającego (numer zamówienia Zamawiającego), jak 

również 

 Numer produkcyjny dostawcy.  

 Dostawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za należyte zgłoszenie 

wszystkich dostaw podlegających obowiązkowi zgłoszenia. Zgłoszenie musi zostać 

również podane na wszystkich dokumentach przewozowych. Zawiadomienie o 

wysyłce z powyższymi informacjami musi zostać wysłane do fabryki odbierającej 

dostawę. 

5.4 Dostawca może powołać się na niedostarczenie przez Zamawiającego istotnej 

dokumentacji, którą powinien był dostarczyć jedynie, gdy dostawca wysłał 

Zamawiającemu pisemne przypomnienie wzywające do przekazania dokumentacji i 

nie otrzymał jej w odpowiednim terminie. 

 

§ 6 

Kontrola wad – gwarancja 

 

6.1 Dostawca gwarantuje następujące cechy towarów: 

 Dostawy i usługi są bez wad materiałowych i bez wad prawnych,  
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 Projekt jest prawidłowy i odpowiedni, 

 Procedury produkcyjne, budowlane i przetwórcze odpowiadają najnowszym 

osiągnięciom nauki i technologii,  

 Prawidłowy montaż, 

 Usługi, które są warunkiem wstępnym, zgodnie z umową i/lub żądaniem 

dostawcy oraz dostarczane towary są zgodne z dokumentacją, na której oparto 

zamówienie lub którą załączono do towarów (rysunki, specyfikacje, opisy) oraz 

dostarczone towary są zgodne z odpowiednimi przepisami prawa oraz 

regulacjami i wytycznymi władz publicznych, profesjonalnych towarzystw 

ubezpieczeniowych i organizacji służących zapobieganiu powstawania 

wypadków oraz specjalistycznych stowarzyszeń (w szczególności z krajowymi 

przepisami BHP, przepisami o zapobieganiu powstawania wypadków oraz 

ogólnie uznanymi zasadami bezpieczeństwa i zdrowia zawodowego), 

 Inne cechy zostaną uzgodnione w stosownych zamówieniach. 

6.2 Jeśli dostawca ma wątpliwości co do rodzaju projektu zamówionego przez 

Zamawiającego, musi powiadomić Zamawiającego o tym na piśmie i bez zbędnej 

zwłoki. 

6.3 Dla swoich dostaw/usług, jak również dla dostaw lub usług dodatkowych innych firm 

dostawca jest zobowiązany do stosowania produktów i procesów przyjaznych dla 

środowiska, o ile jest to ekonomicznie i technicznie możliwe. Dostawca jest 

odpowiedzialny za dostosowanie do środowiska, dostarczanych produktów i 

materiałów opakowaniowych oraz za wszystkie szkody wynikowe, które powstały na 

skutek naruszenia jego ustawowych obowiązków dotyczących utylizacji. Na żądanie 

Zamawiającego dostawca wystawi certyfikat jakości dla dostarczonych towarów. 

6.4 Wszelkie prawa Zamawiającego z tytułu wad obejmują również części nabyte przez 

dostawcę od jego podwykonawców. 

6.5 Jeżeli Zamawiający jest zobowiązany do złożenia reklamacji w odniesieniu do wad 

niezwłocznie po otrzymaniu towaru, taki wymóg zostanie spełniony poprzez 

zgłoszenie wady w ciągu 14 dni od dnia wykrycia wady i/lub 

nieprawidłowego/przekroczonego/zbyt szybkiego czasu dostawy. 

6.6 Z zastrzeżeniem dla poniższych postanowień, ograniczenie dla zgłaszania roszczeń 

z tytułu wad – także odnośnie części zamiennych – wynosi 24 miesiące od daty 

pierwszego uruchomienia, użytkowania lub dostawy. Wady, a w szczególności 

wady materiałowe, które ze względu na ich charakter ujawnią się dopiero po tym, jak 

dostarczone towary zostały przetworzone lub wprowadzone do użytku, można 

również zgłaszać po zakończeniu okresu przedawnienia lub po dalszej obróbce, 

montażu lub instalacji w ciągu 12 miesięcy od ich wykrycia; w tym względzie 

dostawca zrzeka się ochrony wynikającej z ograniczenia terminu zgłoszenia wad. 

Trwający okres dla zgłaszania roszczeń z tytułu wad zostanie przedłużony o 

długość przerw w działalności gospodarczej z powodu dostarczonych części, które 

nie mogły być wykorzystane do pracy podczas kontroli wady i/lub usunięcia wady. W 

przypadku istotnych wad bieg terminu do zgłoszenia wad zostaje wznowiony w tym 

czasie dla skorygowanych części lub części dostarczanych jako zamienniki; w tym 

względzie dostawca zrzeka się ochrony na podstawie ograniczenia terminu do 

zgłaszania wad. 

6.7 Dostawca pokryje wszelkie wydatki i koszty poniesione na mocy niniejszego 

dokumentu przez Zamawiającego. Prawo Zamawiającego do dochodzenia 

odszkodowania pozostaje nienaruszone. Dostawca jest ponadto odpowiedzialny za 

ewentualne szkody, które Zamawiający poniesie z powodu wadliwej dostawy lub 

usługi, nawet jeżeli taka szkoda nie wystąpiła na samych towarach lub usługach. 

Dostawca zwróci koszty materiałów lub wynagrodzenia, które Zamawiający na 
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próżno zapłacił przed wykryciem ukrytej wady lub które Zamawiający jest 

zobowiązany zwrócić osobie trzeciej. 

6.8 Drobne wady mogą być usunięte samodzielnie przez Zamawiającego po 

wcześniejszej konsultacji bez skutku dla innych praw Zamawiającego z tytułu tych 

wad. Dostawca pokryje poniesione w ten sposób koszty. Po bezskutecznym upływie 

ustalonego przez Zamawiającego odpowiedniego okresu na wykonanie naprawy 

przez dostawcę Zamawiający ma ponadto prawo do przeprowadzenia 

samodzielnego usunięcia wad na koszt dostawcy, jeśli istnieje bezpośrednie 

niebezpieczeństwo (periculum in mora) lub szczególna potrzeba pilnego działania. 

 

§ 7 

Odpowiedzialność za produkt – Ubezpieczenie – Zakres ubezpieczenia od 

odpowiedzialności 

 

7.1 W przypadku, gdy klient lub inna osoba trzecia zgłaszają roszczenia wobec 

Zamawiającego – na dowolnej podstawie prawnej – z tytułu i/lub w związku z 

uszkodzeniem produktu i/lub jego skutkami, dostawca jest zobowiązany do 

zabezpieczenia Zamawiającego i zwolnienia go z odpowiedzialności z tytułu takich 

roszczeń, o ile jest odpowiedzialny za przyczynę uszkodzenia i/lub jeśli dostawca 

jest bezpośrednio odpowiedzialny wobec klienta lub innej osoby trzeciej – na 

dowolnej podstawie prawnej. Dostawca zobowiązuje się w związku z tym do 

pokrycia wszystkich kosztów i wydatków, w tym kosztów ewentualnego 

prewencyjnego wycofania towarów lub działań prawnych, które to koszty i wydatki 

zostaną zgłoszone z tytułu szkód, za które dostawca ponosi odpowiedzialność. 

7.2 W ramach swojej odpowiedzialności za przypadki szkód w rozumieniu § 7.1 

dostawca jest zobowiązany do zwrotu wydatków, które wynikają lub są związane z 

wycofaniem produktów przeprowadzonym przez Zamawiającego. Zamawiający 

zobowiązany jest – o ile jest to możliwe i uzasadnione – do informowania dostawcy 

o przedmiocie i zakresie środków, jakie mają zostać podjęte w związku z 

wycofaniem produktów i do zapewnienia mu możliwości przedstawienia swoich 

uwag. Inne prawa ustawowe pozostają nienaruszone. 

7.3 Dostawca musi przeprowadzić kontrolę jakości, która jest odpowiednia pod 

względem rodzaju i zakresu oraz odpowiada najnowszym osiągnięciom 

technologicznym, a także dostarczyć Zamawiającemu dowody na to, jeżeli będzie to 

wymagane. Dostawca zawrze z Zamawiającym odpowiednie porozumienie o 

zapewnieniu jakości, jeśli Zamawiający uzna, że jest to konieczne. 

7.4 Dostawca wykupi odpowiednie ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka wynikającego 

z odpowiedzialności za produkt, w tym od ryzyka wycofania produktów i przedstawi 

polisę ubezpieczeniową Zamawiającemu do jego kontroli, jeżeli będzie to 

wymagane przez Zamawiającego. 

 

§8 

Wady prawne, prawa własności intelektualnej osób trzecich 

 

8.1 Wszystkie dostawy i usługi realizowane przez dostawcę muszą być wolne od praw 

osób trzecich. Dostawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego za 

wszelkie szkody, które Zamawiający poniesie z powodu naruszenia praw osób 

trzecich w związku z wykorzystaniem, instalacją lub sprzedażą dostarczonych 

towarów. 

8.2 Dostawca gwarantuje, że korzystanie z dostarczonych towarów przez 

Zamawiającego lub jego klientów nie narusza żadnych praw własności 

intelektualnej osób trzecich ani wniosków o przyznanie praw własności 
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intelektualnej osób trzecich (dalej zwanych łącznie „prawami własności 

intelektualnej“). 

8.3 Dostawca zabezpieczy Zamawiającego i zwolni go z odpowiedzialności za wszelkie 

roszczenia, które mogą być dochodzone przez osoby trzecie wobec Zamawiającego 

lub jego klientów z tytułu naruszenia takich praw własności intelektualnej. Dostawca 

jest zobowiązany do wspierania Zamawiającego lub jego klientów w każdym sporze 

prawnym, który wszczęto przeciwko Zamawiającemu lub jego klientom z powodu 

naruszenia takich praw własności intelektualnej, w tym w szczególności do 

przystąpienia do takiego sporu prawnego na własny koszt. Jeżeli Zamawiający 

otrzyma informację, że prawa własności intelektualnej są naruszone przez 

dostarczone towary, wówczas Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od 

umowy i żądania odszkodowania. 

 

§9 

Zastrzeżenie prawa do odstąpienia od umowy 

 

 W przypadku klęsk żywiołowych, niepokojów, wiążących ograniczeń nałożonych 

przez władzę publiczną, odstąpienia od pracy (strajki i lokauty), nieprzewidzianych 

zakłóceń działalności gospodarczej, ograniczeń gospodarczych i podobnych 

okoliczności, które prowadzą do zmniejszenia zapotrzebowania na towary 

Zamawiającego lub jego klientów lub które uniemożliwiają Zamawiającemu 

usunięcia lub odebrania zamówionego towaru, Zamawiający będzie zwolniony z 

obowiązku przyjęcia towaru w zakresie skutków takich okoliczności i na czas 

trwania powyższych okoliczności lub – w szczególności, gdy nie jest już możliwe, 

aby Zamawiający wykorzystał dostawę/usługi ze względu na opóźnienia 

spowodowane przez siły wyższe oraz biorąc pod uwagę okoliczności gospodarcze – 

odstąpienia od umowy. Jeśli usunięcie towarów jest niemożliwe lub Zamawiający 

nie ma możliwości przejęcia towarów, dostawca zobowiązany jest przechowywania 

ich w odpowiedni sposób na swój koszt i ryzyko, jeśli taki będzie wymóg 

Zamawiającego. W takich przypadkach dostawca nie będzie mógł dochodzić 

żadnych roszczeń o świadczenie w zamian w czasie trwania wyżej wymienionych 

zdarzeń. 

 

§10 

Zastrzeżenie prawa własności – Dostarczenie materiałów – Narzędzia – Poufność 

 

10.1 Jeżeli Zamawiający dostarcza części do dostawcy, Zamawiający pozostaje ich 

właścicielem. Przetwarzanie lub przeróbka części jest realizowana przez dostawcę 

dla Zamawiającego. Jeżeli towary podlegające zastrzeżeniu prawa własności są 

przetwarzane z innymi towarami, które nie należą do Zamawiającego, Zamawiający 

nabywa prawo współwłasności do nowego produktu w stosunku do wartości 

produktu Zamawiającego (cena zakupu plus VAT) względem innych 

przetworzonych produktów w momencie przetwarzania. 

10.2 Jeżeli produkt dostarczony przez Zamawiającego jest łączony nierozerwalnie z 

innymi produktami, które nie należą do Zamawiającego, Zamawiający nabywa 

prawo współwłasności do nowego produktu w stosunku do wartości produktu 

podlegającego zastrzeżeniu prawa własności (zakup cena + VAT) względem innych 

połączonych produktów w momencie połączenia. Jeśli połączenie jest wykonane w 

taki sposób, że produkt dostawcy należy uznać za produkt główny, przyjmuje się, że 

dostawca przeniesie proporcjonalną część prawa współwłasności na 

Zamawiającego; dostawca zachowuje wyłączne prawo własności lub 

współwłasności dla Zamawiającego. 
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10.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo własności do narzędzi, o ile Zamawiający 

przekaże narzędzia dostawcy w celu realizacji dostawy; Dostawca jest zobowiązany 

do korzystania z narzędzi wyłącznie do produkcji towarów zamówionych przez 

Zamawiającego. Dostawca jest zobowiązany do ubezpieczenia na własny koszt 

narzędzi należących do Zamawiającego na wartość odtworzeniową od ognia, 

zalania i kradzieży. Dostawca niniejszym ceduje wszelkie roszczenia o 

odszkodowanie wynikające z tego ubezpieczenia na Zamawiającego; Zamawiający 

niniejszym przyjmuje tę cesję. Dostawca jest zobowiązany do przeprowadzenia 

niezbędnych prac serwisowych i kontroli, jak również wszelkich remontów i prac 

konserwacyjnych narzędzi Zamawiającego na własny koszt i w stosownym trybie. 

Dostawca jest zobowiązany do przeprowadzenia niezbędnych prac serwisowych i 

kontroli, jak również wszelkich remontów i prac konserwacyjnych narzędzi 

Zamawiającego na własny koszt i we właściwym czasie. Dostawca musi 

niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zakłóceniach; jeśli tego nie 

uczyni z własnej winy, prawo do roszczenia odszkodowawczego pozostanie 

nienaruszone. 

10.4 Dostawca jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej poufności wszelkich 

otrzymywanych od Zamawiającego ilustracji, rysunków, obliczeń i innych 

dokumentów i informacji. Taka dokumentacja i informacje mogą być ujawnione 

osobom trzecim tylko za wyraźną zgodą Zamawiającego. Zobowiązanie do 

zachowania poufności stosuje się również po zakończeniu niniejszej umowy; 

wygasa, kiedy i jeśli informacje zawarte w przekazanych ilustracjach, rysunkach, 

obliczenia i innych dokumentach staną się powszechnie znane inaczej niż poprzez 

naruszenie niniejszego zobowiązania. 

10.5 Jeżeli zabezpieczenia przyznane Zamawiającemu na podstawie § 10.1 i/lub § 10.2 

powyżej przekroczą cenę zakupu wszystkich niezapłaconych jeszcze towarów 

podlegających zastrzeżeniu prawa własności o więcej niż 10%, Zamawiający będzie 

zobowiązany do zwolnienia zabezpieczeń według jego uznania, jeżeli zostanie 

poproszony o to przez dostawcę. 

 

§11 

Jurysdykcja – Miejsce wykonania 

 

11.1  Fabryka składająca zamówienie będzie miejscem wykonania, realizacji i skutków 

dla roszczeń Zamawiającego. Miejscem wykonania dla roszczeń dostawcy o 

płatność będzie siedziba Zamawiającego. 

11.2 Siedziba Zamawiającego będzie wyłącznie właściwa dla oceny właściwości sądów, 

przy czym Zamawiający może również, według własnego uznania, podjąć działania 

prawne przed sądem właściwym dla siedziby dostawcy. 

 

§12 

Klauzula salwatoryjna – Prawo właściwe 

 

12.1 Wszelkie dotychczasowe ogólne warunki zakupu dla Zamawiającego niniejszym 

tracą ważność. 

12.2 Jeśli poszczególne postanowienia lub części postanowień niniejszych warunków 

zakupu są lub staną się nieważne, niekompletne lub niewykonalne lub zostaną 

unieważnione przez sąd lub inną decyzję urzędową, ważność i wykonalność 

pozostałych postanowień pozostanie nienaruszone. W zamian za to, każde takie 

nieważne, niekompletne lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za 

zastąpione przez postanowienie ważne i skuteczne, które odpowiada w jak 

największym stopniu intencji stron wyrażonej w umowie. 
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12.3 Zastosowanie znajduje prawo Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem Konwencji 

Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 11 

kwietnia 1980 roku. 


