SPIRAX SARCO SP. Z O.O. (KRS nr 0000015748)
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG
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Definicje
„Dni Robocze” oznaczają dzień (inny niż sobota, niedziela lub święto państwowe), w którym banki w Warszawie
prowadzą działalność.
„Nabywca” oznacza klienta Sprzedawcy.
„Warunki” oznaczają niniejsze warunki sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
„Umowa” oznacza wiążącą umowę sprzedaży towarów lub świadczenia usług, zawartą przez Sprzedawcę i Nabywcę.
„Wezwanie Awaryjne” oznacza usługę wezwania na wypadek nagłej awarii maszyn lub sprzętu Nabywcy,
dostarczonego Nabywcy przez Sprzedawcę zgodnie z niniejszymi Warunkami w związku z Umową w celu realizacji
Usług.
„Zdarzenie o Charakterze Siły Wyższej” oznacza zdarzenie znajdujące się poza racjonalną kontrolą Sprzedawcy, w
tym m.in. strajki, lokauty lub inne spory pracownicze (z udziałem siły roboczej Sprzedawcy lub innej strony), awarię
usługi użyteczności publicznej lub sieci transportowej, zdarzenie losowe, wojnę, zamieszki, akty terroryzmu, niepokoje
społeczne, umyślne szkody, zapewnienie zgodności z jakąkolwiek ustawą lub zarządzaniem rządowym, przepisem,
rozporządzeniem lub zaleceniem, wypadek, awarię zakładu lub maszyn, pożar, powódź, burzę, niewykonanie
zobowiązań przez dostawców lub podwykonawców.
„Towary” oznaczają towary, które według ustaleń mają zostać sprzedane przez Sprzedawcę Nabywcy, zgodnie ze
szczegółami podanymi w Potwierdzeniu Zamówienia.
„Prawa Własności Intelektualnej” oznaczają wszelkie prawa autorskie, prawa do baz danych, prawa związane z
topografią półprzewodników, prawa do wzorów, znaki towarowe, nazwy handlowe, patenty, nazwy domen oraz
wszelkie inne prawa własności intelektualnej lub o podobnym charakterze (zarejestrowane lub nie) obowiązujące w
dowolnym miejscu na świecie.
„Straty” oznaczają:
(a) wszelkie straty lub szkody pośrednie, szczególne lub wynikowe; lub
(b) utratę danych lub innego sprzętu lub mienia; lub
(c) straty lub szkody gospodarcze; lub
(d) objęcie odpowiedzialnością za stratę lub szkodę jakiegokolwiek rodzaju, poniesioną przez osoby trzecie (w tym,
w każdym przypadku, szkody moralne i uboczne); lub
(e) jakąkolwiek utratę rzeczywistych lub oczekiwanych zysków, odsetek, przychodów, oczekiwanych oszczędności
lub transakcji lub szkodę wpływającą na wartość firmy.
„Sprzedawca” oznacza SPIRAX SARCO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, KRS nr 0000015748.
„Usługi” oznaczają usługi, które według ustaleń mają być świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy, zgodnie
ze szczegółami podanymi w Potwierdzeniu Zamówienia.
„Specyfikacja Towarów” oznacza specyfikację towarów, uzgodnioną na piśmie lub w formie dokumentowej (takiej
jak e-mail, sms, fax itp.) przez Sprzedawcę i Nabywcę.
„Specyfikacja Usług” oznacza specyfikację Usług, uzgodnioną na piśmie lub w formie dokumentowej (takiej jak email, sms, fax itp.) przez Sprzedawcę i Nabywcę.
Wykładnia Umów
Wyłącza się stosowanie Jednolitych Przepisów Dotyczących Sprzedaży Międzynarodowej (Uniform Laws on
International Sales), Konwencję Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (United
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) oraz międzynarodowe zasady interpretacji
warunków handlowych opracowane przez Międzynarodową Izbę Handlową (INCOTERMS). Wykładnia, ważność i
realizacja wszelkich Umów podlegają przepisom obowiązującym w Polsce, a wszelkie roszczenia lub spory wynikające
z Umów, bez uszczerbku dla prawa Sprzedawcy do wytoczenia pozwu przeciwko Nabywcy w jakimkolwiek innym
sądzie właściwej jurysdykcji, podlegają wyłącznej jurysdykcji i będą rozstrzygane przez sądy polskie. Wszczęcie
postępowania w jednej lub większej liczbie jurysdykcji nie uniemożliwia Sprzedawcy wszczęcia postępowania w
jakiejkolwiek innej jurysdykcji, równolegle lub nie, w zakresie dozwolonym prawem takiej jurysdykcji.
Całkowita lub częściowa nieważność lub niewykonalność jakiegokolwiek postanowienia Umowy nie wpłynie w żaden
sposób na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Umowy. Każde takie postanowienie zostanie uznane
za zmienione w minimalnym zakresie niezbędnym do zapewnienia jego ważności i wykonalności. Jeżeli zmiana taka
nie jest możliwa, odpowiednie postanowienie zostanie uznane za usunięte, z zastrzeżeniem wszelkich wynikających z
tego zmian niezbędnych do dokonania takiego usunięcia.
Nagłówki stosowane w niniejszym dokumencie mają na celu wyłącznie ułatwienie posługiwania się nim i nie wpływają
na jego interpretację.
Wyrazy w liczbie pojedynczej odnoszą się także do liczby mnogiej, a wyrazy w liczbie mnogiej — do liczby pojedynczej.
Odniesienie do Warunku stanowi odniesienie do Warunku niniejszych Warunków, chyba że z kontekstu wynika co
innego.
Zawieranie Umów i zastosowanie Warunków
Niniejsze warunki stosuje się do wszystkich Umów.
Wszelkie zmiany niniejszych Warunków wymagają formy pisemnej i podpisu upoważnionego reprezentanta
Sprzedawcy pod rygorem nieważności, zaś wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej i podpisów
Sprzedawcy oraz Nabywcy (lub ich upoważnionych przedstawicieli) pod rygorem nieważności.
Potencjalny Nabywca składa zamówienie na towary lub usługi, wypełniając standardowy formularz zlecenia zakupu
Sprzedawcy, jeżeli ma to zastosowanie, lub składając własny formularz zlecenia zakupu (zwany w obu przypadkach
„Zleceniem Zakupu”). Każde Zlecenie Zakupu zostanie uznane za złożoną przez potencjalnego Nabywcę ofertę
zakupu towarów lub usług Sprzedawcy wskazanych w Zleceniu Zakupu, z zastrzeżeniem niniejszych Warunków.
Zlecenie Zakupu zostanie uznane za zaakceptowane dopiero po wystawieniu przez Sprzedawcę potencjalnemu
Nabywcy formularza potwierdzenia zamówienia, stwierdzającego akceptację oferty potencjalnego Nabywcy na
niniejszych Warunkach („Potwierdzenie Zamówienia”). Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą wejdzie w życie z
chwilą doręczenia formularza potwierdzenia zamówienia Nabywcy.
Umowa będzie stanowić całość porozumienia pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, zaś Nabywca potwierdza, że nie
polegał na żadnych deklaracjach, obietnicach ani oświadczeniach udzielonych przez Sprzedawcę lub w jego imieniu,
które nie są zawarte w Umowie.
Nabywca ma obowiązek dopilnowania, aby opis zamówionych towarów lub usług zawarty w Zleceniu Zakupu oraz
wszelkich mających zastosowanie specyfikacjach był kompletny i dokładny.
Niniejsze Warunki mają zastosowanie do Umowy z wyłączeniem wszelkich innych warunków, które Nabywca będzie
starał się narzucić lub włączyć lub które są domniemane na gruncie handlu, obyczaju, praktyki lub prowadzenia
działalności. Niniejsze Warunki mogą zostać rozszerzone poprzez dodanie innych warunków, opublikowanych przez
Sprzedawcę na piśmie i potwierdzonych w Potwierdzeniu Zamówienia.
Wyceny i Zlecenia Zakupu
Wszelkie wyceny przedstawione przez Sprzedawcę nie stanowią oferty i są wystawiane przy założeniu, że żadna
Umowa nie wejdzie w życie bez wysłania przez Sprzedawcę Potwierdzenia Zamówienia do Nabywcy oraz do czasu,
gdy to Potwierdzenie Zamówienia zostanie doręczone Nabywcy przez Sprzedawcę.
Wszelkie wyceny przedstawione przez Sprzedawcę będą ważne jedynie przez okres 30 Dni Roboczych od ich
wystawienia, pod warunkiem że Sprzedawca ich uprzednio nie odwołał wystosowując do Nabywcy powiadomienie na
piśmie lub w formie dokumentowej (takiej jak e-mail, sms, fax itp.).
Z zastrzeżeniem Warunku 4 lit. (d) wszelkie Zlecenia Zakupu zaakceptowane przez Sprzedawcę zostaną
zaakceptowane przy założeniu, że cena towarów lub usług będzie ceną określoną w wycenie Sprzedawcy, pod
warunkiem że nie upłynął okres ważności wyceny Sprzedawcy oraz że Sprzedawca do czasu akceptacji nie
wystosował powiadomienia na piśmie lub w formie dokumentowej (takiej jak e-mail, sms, fax itp. )o odwołaniu wyceny.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wystosowania powiadomienia na piśmie lub w formie dokumentowej (takiej jak
e-mail, sms, fax itp.) o odwołaniu wyceny w dowolnym momencie w okresie ważności tej wyceny oraz przed zawarciem
Umowy. Jeżeli Sprzedawca zmieni cenę jakichkolwiek towarów lub usług, których sprzedaż lub świadczenie oferuje,
wszelkie wyceny istniejące w odniesieniu do tych towarów lub usług zostaną uznane za automatycznie wycofane, a
Sprzedawca przedstawi potencjalnemu Nabywcy nową wycenę.
Ceny podane w wycenach Sprzedawcy nie uwzględniają podatku VAT.
Wszystkie Zlecenia Zakupu przekazane przez potencjalnego Nabywcę zostaną przesłane faksem, pocztą lub pocztą
elektroniczną lub, jeżeli zostanie to uzgodnione ze Sprzedawcą z wyprzedzeniem na piśmie, zgłoszone telefonicznie
lub za pośrednictwem systemu elektronicznego Sprzedawcy przeznaczonego do składania zamówień i dokonywania
płatności przez potencjalnych Nabywców.
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Towary
Towary opisano w Specyfikacji Towarów. Towary będą zgodne ze Specyfikacją Towarów pod istotnymi względami.
Wszelkie wymiary lub wagi określone w Specyfikacji Towarów mają wyłącznie charakter szacunkowy.
Wszelkie dane dotyczące wyników, opisy (oprócz opisów podanych w Specyfikacji Towarów), rysunki i próby Towarów
podano w przybliżeniu i mają one służyć jedynie jako wskazówki. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ich
dokładność i nie stanowią one części Umowy. Żadna Umowa nie zostanie zawarta w oparciu o próby.
Sprzedawca może zmienić Specyfikację Towarów:
(i)
w celu dokonania zmian Towarów, w przypadku których może wykazać w sposób zadowalający dla Nabywcy,
że stanowią one udoskonalenia Towarów; lub
(ii) jeżeli wymagają tego obowiązujące wymogi ustawowe lub regulacyjne.
Sprzedawca może dokonać podwyżki ceny Towarów, wystosowując do Nabywcy powiadomienie na piśmie lub w
formie dokumentowej (takiej jak e-mail, sms, fax itp.) w dowolnym momencie przed dostawą w celu odzwierciedlenia
wzrostu wszelkich kosztów Towarów po stronie Sprzedawcy, spowodowanego:
(i)
jakimkolwiek czynnikiem znajdującym się poza kontrolą Sprzedawcy (w tym wahaniami kursów wymiany walut,
podwyżkami podatków i ceł, wzrostami kosztu nabycia lub wytworzenia Towarów);
(ii) jakimkolwiek żądaniem Nabywcy dotyczącym zmiany terminu lub terminów dostawy, ilości lub rodzajów
zamówionych Towarów lub Specyfikacji Towarów; lub
(iii) jakimkolwiek opóźnieniem spowodowanym jakimikolwiek instrukcjami Nabywcy dotyczącymi Towarów lub
niepodaniem Sprzedawcy przez Nabywcę odpowiednich lub dokładnych informacji lub instrukcji dotyczących
Towarów.
Wszelkie rysunki, projekty oraz wyceny, na podstawie których Nabywca nie zamówi towarów pozostaną własnością
Sprzedawcy, a Nabywca będzie je traktować jako poufne i nie będzie z nich w żaden sposób korzystać. Sprzedawca
nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do takich rysunków, projektów lub wycen.
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Wysyłka i dostawa
Do celów niniejszego Warunku 6 „Towary” oznaczają Towary jako całość, jeżeli dostawa nie odbywa się w ratach, lub
poszczególne raty Towarów w przypadku dostawy ratalnej.
Dostawa Towarów zostanie zrealizowana w lokalizacji określonej przez Sprzedawcę w Potwierdzeniu Zamówienia,
chyba że Sprzedawca wyrazi uprzednią pisemną zgodę na inne miejsce dostawy („Punkt Dostawy”).
Wszelkie podane daty dostawy mają charakter szacunkowy, zaś termin dostawy nie będzie miał kluczowego
znaczenia. Sprzedawca dołoży zasadnych starań w celu realizacji dostawy w podanym terminie. Jeżeli nie określono
żadnej daty dostawy, dostawa zostanie zrealizowana w rozsądnym czasie.
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SPRZEDAWCA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY (ZGODNIE Z DEFINICJĄ
POWYŻEJ) WYWOŁANE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ JAKIEKOLWIEK OPÓŹNIENIE LUB
ZWŁOKĘ W DOSTAWIE TOWARÓW, NAWET JEŻELI ZOSTAŁO ONO SPOWODOWANE ZANIEDBANIEM
SPRZEDAWCY.
ŻADNE OPÓŹNIENIA ANI ZWŁOKA W DOSTAWIE TOWARÓW NIE UPOWAŻNIAJĄ NABYWCY DO
ROZWIĄZANIA ANI ODSTĄPIENIA OD UMOWY, CHYBA ŻE TAKIE OPÓŹNIENIE LUB ZWŁOKA WYNOSI
PONAD STO OSIEMDZIESIĄT (180) DNI.
Dostawa Towarów zostanie zrealizowana w momencie przywiezienia Towarów do wyznaczonego Punktu Dostawy.
Ryzyko związane z Towarami przejdzie na Nabywcę w momencie realizacji dostawy Towarów.
Z wyjątkiem przypadków, w których Umowa wyraźnie przewiduje co innego, standardowy przewóz i opakowanie nie
są wliczone w cenę. Sprzedawca może wybrać metodę dostawy i obciążyć Nabywcę kosztem przewozu. Jeżeli Towary
mają zostać doręczone na życzenie Nabywcy przy użyciu szczególnej metody lub ekspresowo, Sprzedawca obciąży
Nabywcę całkowitym kosztem przewozu. W przypadku wymogu zastosowania specjalnego opakowania (na żądanie
Nabywcy lub ze względu na to, że Sprzedawca uważa specjalne opakowanie za niezbędne) Sprzedawca obciąży
Nabywcę całkowitym kosztem takiego opakowania.
Przy zawieraniu umów w sprawie przewozu lub ubezpieczenia Towarów znajdujących się w tranzycie, jeżeli wymaga
tego Umowa, uznaje się, że Sprzedawca działa wyłącznie w charakterze przedstawiciela Nabywcy.
Nabywca musi:
(i)
dokonać oględzin Towarów w momencie dostawy;
(ii) powiadomić Nabywcę i wszelkich przewoźników na piśmie o wszelkich brakach lub uszkodzeniach w ciągu
czterech (4) Dni Roboczych od daty dostawy, a w odniesieniu do braku dostawy — w ciągu dziesięciu (10) Dni
Roboczych od terminu, w którym Towary normalnie zostałyby otrzymane; oraz
(iii) w przypadku braków lub uszkodzeń w dostawie — umożliwić Sprzedawcy inspekcję Towarów,
w przeciwnym wypadku Towary zostaną uznane za zaakceptowane przez Nabywcę.
JAKAKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY Z TYTUŁU BRAKU DOSTAWY TOWARÓW BĘDZIE
OGRANICZONA DO DORĘCZENIA TOWARÓW W ROZSĄDNYM TERMINIE LUB WYSTAWIENIA NOTY
KREDYTOWEJ WEDŁUG PROPORCJONALNEJ STAWKI UMOWNEJ ODNOŚNIE DO FAKTURY WYSTAWIONEJ
ZA TAKIE TOWARY.
Sprzedawca może doręczyć Towary w ratach, a każda taka rata zostanie uznana za odrębną Umowę. Bez ograniczeń
dla innych postanowień niniejszych Warunków brak realizacji dostawy lub wady w dostawie w odniesieniu do
jakiejkolwiek Umowy lub raty nie upoważniają Nabywcy do rozwiązania ani odstąpienia od jakiejkolwiek innej Umowy
lub raty.
Jeżeli Nabywca z jakiejkolwiek przyczyny nie przyjmie dostawy jakichkolwiek Towarów w ciągu dwóch (2) Dni
Roboczych od powiadomienia Nabywcy przez Sprzedawcę o tym, że Towary są gotowe lub jeżeli Sprzedawca nie jest
w stanie dostarczyć Towarów na czas, ponieważ Nabywca nie przekazał odpowiednich instrukcji, dokumentów, licencji
lub upoważnień dotyczących Towarów w czasie, gdy było to wymagane, wówczas, z wyjątkiem przypadków, gdy jest
to spowodowane Zdarzeniem o Charakterze Siły Wyższej:
(i)
dostawa Towarów zostanie uznana za zrealizowaną o godz. 9.00 drugiego (2.) Dnia Roboczego po dniu, w
którym Sprzedawca powiadomił Nabywcę o gotowości Towarów;
(ii) ryzyko związane z Towarami przejdzie na Nabywcę w momencie realizacji dostawy; oraz
(iii) Sprzedawca może przechowywać Towary do czasu realizacji dostawy, w którym to przypadku Nabywca będzie
odpowiedzialny za wszystkie związane z tym koszty i wydatki (w tym, bez ograniczeń, koszty przechowywania i
ubezpieczenia). Nabywca ponosi odpowiedzialność za wszelkie Straty poniesione przez Sprzedawcę w
przypadku odmowy akceptacji Towarów przez Nabywcę.
Jeżeli w ciągu dziesięciu (10) Dni Roboczych od powiadomienia Nabywcy przez Sprzedawcę o tym, że Towary są
gotowe Nabywca, nie zaakceptował dostawy Towarów, Sprzedawca może odsprzedać Towary lub ich część lub zbyć
je w inny sposób.
Tytuł własności
Tytuł własności dostarczonych Towarów nie przejdzie na Nabywcę do czasu otrzymania przez Sprzedawcę pełnej
płatności (w tym odsetek za opóźnienie) w rozliczonych środkach z tytułu:
(i)
Towarów; oraz
(ii) wszelkich innych towarów lub usług, które Sprzedawca dostarczył Nabywcy i w odniesieniu do których należna
jest płatność.
Do czasu przejścia tytułu własności Towarów na Nabywcę Nabywca:
(i)
będzie posiadaczem Towarów;
(ii) będzie przechowywać Towary oddzielnie od wszelkich innych towarów przechowywanych przez Nabywcę, tak
aby Towary można było łatwo zidentyfikować jako własność Sprzedawcy;
(iii) nie usunie, nie uszkodzi ani nie zasłoni jakichkolwiek oznakowań identyfikacyjnych ani opakowań znajdujących
się na Towarach lub ich dotyczących;
(iv) nie przymocuje, nie dołączy Towarów ani nie połączy ich z jakąkolwiek częścią lokalu, maszyn lub sprzętu
Nabywcy bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy;
(v) utrzyma Towary w odpowiednim stanie;
(vi) pomiędzy przeniesieniem ryzyka związanego z Towarami a przejściem tytułu własności Towarów utrzyma
ubezpieczenie Towarów od wszelkich ryzyk, wykupione u renomowanego ubezpieczyciela zatwierdzonego przez
Sprzedawcę, na pełną cenę Towarów oraz zapewni, aby udział Sprzedawcy w Towarach został odnotowany w
polisie ubezpieczeniowej do czasu przeniesienia tytułu własności Towarów na Nabywcę. Jeżeli Nabywca nie
ubezpieczy Towarów, Sprzedawca może to zrobić w imieniu Nabywcy, który na żądanie zwróci Sprzedawcy
koszty tego ubezpieczenia. Do czasu przejścia tytułu własności Towarów na Nabywcę Nabywca będzie
przechowywać polisę i przychody z tytułu ubezpieczenia w imieniu Sprzedawcy;
(vii) niezwłocznie powiadomi Sprzedawcę w przypadku objęcia jakimkolwiek zdarzeniem wymienionym w Warunkach
od 21 lit. (a) ppkt (iv) do 21 lit. (a) ppkt (x);
(viii) udzieli Sprzedawcy informacji dotyczących Towarów, wymaganych okresowo przez Sprzedawcę; oraz
(ix) nie dokona zbycia ani nie obciąży Towarów ani udziału w Towarach ani też nie będzie twierdzić, że wykonuje
takie czynności,
przy czym Nabywca może odsprzedać Towary niezależnej osobie trzeciej na zasadach rynkowych w zwykłym
toku działalności.
Rękojmia na Towary
Z zastrzeżeniem warunku 8 lit. (b) Sprzedawca udziela rękojmi, że w momencie dostawy oraz przez okres 24 miesięcy
od daty dostawy Towary:
(i)
będą zgodne ze Specyfikacją Towarów; oraz
(ii) będą wolne od istotnych wad materiałowych lub produkcyjnych.
W odniesieniu do Towarów będących opakowaniami lub Towarami sterowanymi lub uruchamianymi elektrycznie lub
elektronicznie Sprzedawca udziela rękojmi, że w momencie dostawy oraz przez okres 12 miesięcy od daty dostawy
takie Towary:
(i)
będą zgodne ze Specyfikacją Towarów; oraz
(ii) będą wolne od istotnych wad materiałowych lub produkcyjnych.
Z zastrzeżeniem pozostałej części niniejszego Warunku 8 Sprzedawca udziela rękojmi, że jeżeli Nabywca zwróci
Towary w ciągu odpowiedniego okresu rękojmi takich Towarów (określonego w Warunku 8 lit. (a) lub 8 lit. (b)), a po
oględzinach dokonanych przez Sprzedawcę okaże się, że Towary te posiadają wady materiałowe lub produkcyjne lub
dotyczące zgodności z odpowiednią Specyfikacją Towarów, Sprzedawca:
(i)
wystosuje do Nabywcy powiadomienie, że okazało się, że Towary te posiadają wady materiałowe lub
produkcyjne lub dotyczące zgodności z odpowiednią Specyfikacją Towarów; oraz
(ii) po wystosowaniu do Nabywcy powiadomienia o tym fakcie:
(aa) w odniesieniu do Towarów, które zostały wyprodukowane przez Sprzedawcę, skoryguje tę wadę bezpłatnie
(wedle uznania Sprzedawcy) poprzez naprawę wadliwych Towarów, wymianę wadliwych części wadliwych
Towarów lub wymianę wadliwych Towarów (w całości), w zależności od tego, co Sprzedawca uzna za
stosowne; lub
(bb) w odniesieniu do Towarów, które zostały dostarczone, ale nie wytworzone przez Sprzedawcę, oraz w
zakresie, w jakim przysługuje mu do tego prawo, dokona cesji lub, wedle uznania, dołoży zasadnych starań,
aby w inny sposób udostępnić Nabywcy, na koszt Nabywcy oraz na zasadzie uzyskania rekompensaty z
tytułu wszelkich Strat, które Sprzedawca może w związku z tym ponieść, świadczenia wynikające ze
wszelkich zobowiązań i gwarancji dotyczących takiej wady, które mogą być należne Sprzedawcy ze strony
producenta lub dostawcy Towarów lub jakichkolwiek ich części lub elementów.
Powyższe gwarancje stosuje się z wyjątkiem sytuacji, w których wada Towarów:
(i)
została wywołana w całości lub części pogorszeniem stanu Towarów w stopniu nieuniknionym podczas
transportu Towarów;
(ii) została wywołana w czasie, gdy Nabywca ponosił ryzyko związane z Towarami poprzez:
(aa) świadome uchybienie lub zaniedbanie ze strony Nabywcy lub jego pracowników, przedstawicieli, doradców
lub podwykonawców;
(bb) wypadek;
(cc) nieprzestrzeganie przez Nabywcę instrukcji Sprzedawcy w odniesieniu do przechowywania,
wykorzystania, instalacji, uruchomienia lub konserwacji Towarów;
(dd) nieprzestrzeganie przez Nabywcę dobrych praktyk handlowych;
(ee) zmianę lub naprawę tych Towarów przez Nabywcę bez pisemnej zgody Sprzedawcy;
(ff) zwykłe zużycie, zaniedbanie lub niezwykłe warunki, takie jak (bez ograniczeń) uderzenie hydrauliczne
instalacjach parowych, korozja lub nadmierne zanieczyszczenie systemu, zakłócenia częstotliwości
radiowej lub awaria zasilania.
Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym Warunku 8 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
rękojmi wobec Nabywcy w odniesieniu do Towarów.
Postanowienia niniejszych Warunków mają zastosowanie do wszelkich naprawionych lub zastępczych Towarów
dostarczonych przez Sprzedawcę zgodnie z Warunkiem 8 lit. (c).
Zwroty
Sprzedawca nie zwróci Nabywcy żadnych kwot opłaconych przez Nabywcę w przypadku zwrotu Towarów (lub ich
części) przez Nabywcę bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy. W przypadku udzielenia takiej zgody Nabywca
zobowiązuje się uiścić na rzecz Sprzedawcy minimalną opłatę przeładunkową w wysokości trzydziestu procent (30%)
zafakturowanej wartości.
Aby zakwalifikować się do zwrotu, Towary muszą być odpowiednio opakowane w celu ich ochrony przed uszkodzeniem
w transporcie, a Sprzedawca musi je otrzymać w stanie umożliwiającym ich sprzedaż w ciągu dwudziestu dwóch (22)
Dni Roboczych od dostawy do Nabywcy. Termin „Towary” w niniejszym Warunku 9 lit. (b) posiada znaczenie określone
w Warunku 6 lit. (a).
Instrukcje i kwestie dotyczące BHP
Nabywca będzie ściśle przestrzegać postanowień zawartych w pisemnych instrukcjach Sprzedawcy dotyczących
wykorzystania i zastosowania Towarów z wszelkimi zmianami tych instrukcji oraz dopilnuje, aby wszelkie osoby oprócz
Nabywcy, które uzyskają dostęp do Towarów, otrzymały takie instrukcje i ich przestrzegały.

(b)

Nabywca ponosi wyłączną odpowiedzialność za Straty poniesione oraz ochroni Sprzedawcę przed wszelkimi Stratami
poniesionymi przez Sprzedawcę w odniesieniu do jakiegokolwiek wykorzystania Towarów w sposób inny niż w ścisłej
zgodności z instrukcjami Sprzedawcy dotyczącymi instalacji, obsługi i konserwacji.

11. Sprzedaż eksportowa
(a) Jeżeli Towary dostarczane są w celu eksportu z Polski, zastosowanie mają następujące dodatkowe Warunki, a w
przypadku jakiejkolwiek sprzeczności postanowień niniejszego Warunku 11 z jakimikolwiek innymi Warunkami
postanowienia niniejszego Warunku 11 mają znaczenie nadrzędne.
(b) Opłaty z tytułu kosztów dostaw eksportowych i dokumentacji zostaną określone w Umowie.
(c) O ile Sprzedawca i Nabywca nie uzgodnią inaczej na piśmie, płatność zostanie dokonana przez Nabywcę w formie
nieodwołalnej akredytywy zadowalającej dla Sprzedawcy, sporządzonej przez Nabywcę na rzecz Sprzedawcy
niezwłocznie po otrzymaniu Potwierdzenia Zamówienia i potwierdzonej przez polski bank zaakceptowany przez
Sprzedawcę. Akredytywa zostanie wystawiona na cenę należną za Towary (wraz z wszelkimi należnymi podatkami
lub cłami) na rzecz Sprzedawcy i będzie ważna przez okres sześciu miesięcy. Sprzedawcy przysługuje prawo do
niezwłocznej realizacji płatności po przedłożeniu w takim polskim banku dokumentów określonych w akredytywie.
(d) O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, dostawa do Nabywcy znajdującego się poza Polską odbędzie się zgodnie z
regułą „Ex Works” międzynarodowych zasad interpretacji warunków handlowych opracowanych przez
Międzynarodową Izbę Handlową (INCOTERMS). W przypadku dostaw poza Polskę Sprzedawca jest zwolniony z
wszelkiej odpowiedzialności za uszkodzenia Towarów w tranzycie ani ryzyko związane z transportem morskim lub
wojną, chyba że Sprzedawca wyraźnie przyjmie taką odpowiedzialność na piśmie.
(e) Strona eksportująca, w przypadku eksportu, lub strona importująca, w przypadku importu, odpowiada za uzyskanie
wszystkich niezbędnych licencji lub innych zezwoleń rządowych wymaganych w związku z jakimkolwiek eksportem,
powrotnym wywozem lub importem, w zależności od przypadku, na podstawie Umowy. Strony będą ze sobą
współdziałać w celu uzyskania wymaganych licencji lub zezwoleń i każda z nich przedłoży wszelkie oświadczenia,
świadectwa i zapewnienia dotyczące przekazu, wykorzystania, rozporządzenia, końcowego przeznaczenia, źródła
dostaw, narodowości i powrotnego wywozu Towarów, które mogą być wymagane w związku z ubieganiem się
poszczególnych stron o wszelkie wymagane licencje lub zezwolenia rządowe.
(f)
Za wszelkie opłaty administracyjne związane z uzyskaniem takich licencji lub zezwoleń odpowiada strona
eksportująca, w przypadku eksportu, lub strona importująca, w przypadku importu Towarów.
(g) Nabywca zobowiązuje się:
(i)
nie oferować Towarów w celu ich odsprzedaży w jakimkolwiek kraju, do którego eksport Towarów zgodnie z
wiedzą Nabywcy jest zakazany przez rząd amerykański, rząd brytyjski, ONZ, UE lub jakąkolwiek inną stosowną
organizację; ani
(i)
nie oferować sprzedaży Towarów jakiejkolwiek osobie, co do której Nabywca wie lub podejrzewa, że dokona ona
następnie odsprzedaży Towarów do kraju, do którego eksport Towarów zgodnie z wiedzą Nabywcy jest zakazany
przez rząd amerykański, rząd brytyjski, ONZ, UE lub jakąkolwiek inną stosowną organizację.
(h) Nabywca zwolni Sprzedawcę od wszelkiej odpowiedzialności, strat, szkód, kosztów lub wydatkami orzeczonymi od
Sprzedawcy lub poniesionymi przez Sprzedawcę, wynikającymi z jakiegokolwiek naruszenia zobowiązań zawartych w
Warunku 11 lit. (g) przez Nabywcę lub związanymi z takim naruszeniem.
(i)
Nabywca zobowiązuje się udzielić Sprzedawcy wszelkich informacji, których Sprzedawca może zasadnie wymagać w
zakresie miejsca przeznaczenia i wykorzystania Towarów, aby umożliwić Sprzedawcy zapewnienie zgodności z
wszelkimi stosownymi przepisami eksportowymi.

(d)

(e)

(f)
(g)

(h)

(i)

(j)

POSTANOWIENIA OGÓLNE
15.
(a)
(b)
(c)

ŚWIADCZENIE USŁUG
(d)
12. Okres świadczenia
(a) O ile nie określono inaczej w Potwierdzeniu Zamówienia, umowa o świadczenie Usług będzie obowiązywać przez
okres jednego (1) roku od daty doręczenia Nabywcy przez Sprzedawcę Potwierdzenia Zamówienia zgodnie z
Warunkiem 3 lit. (d) („Okres Świadczenia Usług”).
(b) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny Usług w dowolnym momencie w Okresie Świadczenia
Usług. Sprzedawca wystosuje do Nabywcy pisemne powiadomienie o każdej takiej podwyżce co najmniej (8) tygodni
przed proponowaną datą podwyżki. Jeżeli Nabywca nie zaakceptuje takiej podwyżki, powiadomi on o tym Sprzedawcę
na piśmie w ciągu dwóch (2) tygodni od otrzymania powiadomienia o podwyżce od Sprzedawcy, a Sprzedawcy będzie
przysługiwać prawo, bez ograniczeń dla pozostałych przysługujących mu praw i środków prawnych, do rozwiązania
Umowy za cztero- (4) tygodniowym pisemnym wypowiedzeniem wystosowanym do Nabywcy.
13. Realizacja Usług
(a) Sprzedawca zobowiązuje się świadczyć Usługi zgodnie ze Specyfikacją usług pod wszelkimi istotnymi względami oraz
dostarczać w miarę potrzeb części zamienne lub materiały eksploatacyjne do maszyn lub sprzętu Nabywcy
znajdujących się w lokalizacji lub lokalizacjach określonych w Potwierdzeniu Zamówienia Sprzedawcy.
(b) Jeżeli Sprzedawca wyrazi zgodę na dostarczenie części zamiennych lub materiałów eksploatacyjnych, dostawa ta
odbędzie się w ścisłej zgodności z niniejszymi Warunkami.
(c) Wszelkie podane daty realizacji mają charakter szacunkowy, zaś termin realizacji Usług nie będzie miał kluczowego
znaczenia. Sprzedawca dołoży zasadnych starań w celu realizacji Usług w podanym terminie. Jeżeli nie określono
żadnej daty realizacji, Usługi zostaną zrealizowane w rozsądnym czasie.
(d) SPRZEDAWCA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY (ZGODNIE Z DEFINICJĄ
POWYŻEJ) WYWOŁANE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ JAKIEKOLWIEK OPÓŹNIENIE LUB
ZWŁOKĘ W REALIZACJI USŁUG, NAWET JEŻELI ZOSTAŁO ONO SPOWODOWANE ZANIEDBANIEM
SPRZEDAWCY.
(e) Z ZASTRZEŻENIEM WARUNKU 13 LIT. (G), WSZELKIE OPÓŹNIENIA LUB ZWŁOKA W REALIZACJI USŁUG NIE
UPOWAŻNIAJĄ NABYWCY DO ROZWIĄZANIA ANI ODSTĄPIENIA OD UMOWY, CHYBA ŻE TAKIE OPÓŹNIENIE
LUB ZWŁOKA WYNOSI PONAD STO OSIEMDZIESIĄT (180) DNI.
(f)
Z ZASTRZEŻENIEM WARUNKU 13 LIT. (G) ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY Z TYTUŁU BRAKU
REALIZACJI USŁUG BĘDZIE OGRANICZONA DO REALIZACJI USŁUG W ROZSĄDNYM TERMINIE LUB
WYSTAWIENIA NOTY KREDYTOWEJ WEDŁUG PROPORCJONALNEJ STAWKI UMOWNEJ ODNOŚNIE DO
FAKTURY PRZEKAZANEJ NABYWCY ZA USŁUGI.
(g) Jeżeli realizacja Usług przez Sprzedawcę okaże się niemożliwa lub zostanie opóźniona przez Nabywcę lub z powodu
niewykonania przez Nabywcę jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy („Niewykonanie Zobowiązań przez
Nabywcę”), wówczas, po wystosowaniu przez Sprzedawcę pisemnego powiadomienia do Nabywcy, dotyczącego
Niewykonania Zobowiązań przez Nabywcę:
(i)
Sprzedawca, bez ograniczeń dla pozostałych przysługujących mu praw lub środków prawnych, ma prawo do
zawieszenia realizacji Usług do czasu naprawienia przez Nabywcę Niewykonania Zobowiązań przez Nabywcę
oraz do powołania się na Niewykonanie Zobowiązań przez Nabywcę w celu zwolnienia Sprzedawcy z realizacji
jakichkolwiek zobowiązań w zakresie, w jakim Niewykonanie Zobowiązań przez Nabywcę uniemożliwia lub
utrudnia realizację Usług przez Sprzedawcę;
(ii) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Straty poniesione przez Nabywcę, wywołane
bezpośrednio lub pośrednio przez brak realizacji lub opóźnienie w realizacji Usług przez Sprzedawcę; oraz
(iii) Nabywca zrekompensuje Sprzedawcy na jego żądanie wszelkie Straty poniesione przez Sprzedawcę, wywołane
bezpośrednio lub pośrednio Niewykonaniem Zobowiązań przez Nabywcę.
(h) Sprzedawca zastrzega sobie prawo, wedle własnego uznania, do zatrudnienia podwykonawców w celu realizacji
całości lub dowolnej części Usług (w tym, bez ograniczeń, uruchomienia, instalacji, konserwacji lub naprawy wszelkich
części lub sprzętu) w imieniu Sprzedawcy.
(i)
Sprzedawca gwarantuje, że świadcząc Usługi, wykaże się zasadną starannością i uwagą oraz zapewni zgodność ze
wszystkimi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedawca wyklucza jednak odpowiedzialność z tytułu
jakichkolwiek Strat wynikających bezpośrednio lub pośrednio z nieosiągnięcia lub pogorszenia wyników osiąganych
przez maszyny lub sprzęt Nabywcy na skutek tego, że maszyny, sprzęt lub ich części:
(i)
są wykorzystywane lub obsługiwane w sposób niezgodny z obowiązującymi instrukcjami instalacji, konserwacji
lub obsługi; lub
(ii) są wykorzystywane lub obsługiwane w sposób niezgodny z instrukcjami lub zaleceniami Sprzedawcy; lub
(iii) zostały w jakikolwiek sposób dostosowane lub zmienione przez Nabywcę lub osobę trzecią od daty instalacji lub
uruchomienia maszyn lub sprzętu lub daty ostatniej wizyty pracownika lub podwykonawcy Sprzedawcy.
(j)
Nabywca gwarantuje Sprzedawcy, że maszyny lub sprzęt Nabywcy są zaopatrywane w wodę o jakości zgodnej z
zaleceniami BS2486 oraz spełniają wszelkie dodatkowe zalecenia przekazane Nabywcy na piśmie przez Sprzedawcę
w odniesieniu do maszyn i sprzętu Nabywcy. Sprzedawca wyklucza wszelką odpowiedzialność z tytułu Strat
wynikających bezpośrednio lub pośrednio z nieosiągnięcia lub pogorszenia wyników osiąganych przez maszyny lub
sprzęt Nabywcy lub ich części, spowodowanego bezpośrednio lub pośrednio naruszeniem niniejszej gwarancji przez
Nabywcę.
(k) W odniesieniu do przeprowadzania w ramach Usług testów zaworów bezpieczeństwa i odciążających, do
przeprowadzenia testu wymagane jest ustalenie efektywnego obszaru umiejscowienia tych zaworów. Nabywca
poinformuje Sprzedawcę o efektywnym obszarze umiejscowienia lub Sprzedawca obliczy efektywny obszar
umiejscowienia na podstawie danych uzyskanych z rysunków technicznych dostarczonych przez producenta zaworów
lub Nabywcę. Nabywca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji dotyczących efektywnego
obszaru umiejscowienia udzielonych Sprzedawcy, ponieważ informacje te mają kluczowe znaczenie dla dokładności
testu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Straty wynikające bezpośrednio lub pośrednio z błędnych wyników
testów spowodowanych, bezpośrednio lub pośrednio, podaniem nieprawidłowych informacji dotyczących efektywnego
obszaru umiejscowienia.
(l)
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wymiany, na koszt Nabywcy, maszyn lub sprzętu Nabywcy lub ich części, które
są niezdatne do użytku lub niewydajne, a które Sprzedawca uważa za niezbędne do realizacji swoich zobowiązań w
zakresie świadczenia Usług zgodnie ze specyfikacją określoną w Potwierdzeniu Zamówienia.
(m) Alternatywnie Sprzedawca może obciążyć Nabywcę kosztami regeneracji dowolnych części maszyn lub sprzętu
Nabywcy, które w uzasadnionej opinii Sprzedawcy nie mogą zostać odpowiednio lub opłacalnie naprawione na terenie
zakładu. Sprzedawca przedstawi Nabywcy kosztorys regeneracji poszczególnych artykułów, a jeżeli Nabywca nie
wyrazi zgody na regenerację artykułu lub artykułów, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu Usług w
stopniu, jaki uzna za konieczny.
14.
(a)

(b)
(c)

Dostęp do Zakładów Nabywcy
Nabywca będzie współpracować ze Sprzedawcą we wszelkich kwestiach dotyczących Usług oraz udzieli Sprzedawcy
informacji, których Sprzedawca może zasadnie wymagać w celu realizacji Usług. Nabywca zapewni, aby informacje te
były dokładne pod wszelkimi istotnymi względami.
Nabywca uzyska i utrzyma wszelkie licencje, zezwolenia i zgody, które mogą być wymagane przed datą planowanego
rozpoczęcia świadczenia Usług.
Nabywca umożliwi Sprzedawcy, jego pracownikom, przedstawicielom, doradcom i podwykonawcom pełny i swobodny
dostęp do zakładów Nabywcy oraz do maszyn i sprzętu Nabywcy objętych Umową, pod warunkiem, że Sprzedawca i
jego pracownicy, przedstawiciele, doradcy i podwykonawcy będą przestrzegać zasadnych wymogów Nabywcy w
zakresie bezpieczeństwa. Jeżeli podczas umówionej wcześniej wizyty pracownicy, przedstawiciele, doradcy lub
podwykonawcy Sprzedawcy nie mogą uzyskać dostępu do zakładów, maszyn lub sprzętu Nabywcy w celu świadczenia

Usług, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów za czas spędzony w zakładach Nabywcy oraz
kosztów przeprowadzenia kolejnej wizyty.
Jeżeli Sprzedawca tego wymaga z zasadnych względów, Nabywca udostępni Sprzedawcy bezpieczne miejsce w
zakładzie lub zakładach Nabywcy do przechowywania sprzętu serwisowego Sprzedawcy oraz będzie bezpiecznie
przechowywać wszelkie materiały, sprzęt, dokumenty i pozostałe mienie Sprzedawcy („Sprzęt Serwisowy
Sprzedawcy”) w takim miejscu składowania na ryzyko Nabywcy. Nabywca będzie dysponować Sprzętem Serwisowym
Sprzedawcy wyłącznie zgodnie z pisemnymi instrukcjami Sprzedawcy.
Przed jakąkolwiek wizytą pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców Sprzedawcy Nabywca:
(i)
usunie wszelką izolację rur;
(ii) dostarczy i wzniesie odpowiednie rusztowanie (o ile jest to wymagane) w celu umożliwienia dostępu roboczego
do maszyn i sprzętu Nabywcy; oraz
(iii) dostarczy wszelkie niezbędne podnośniki oraz wymaganych operatorów.
Po wizycie pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców Sprzedawcy Nabywca będzie odpowiadać za ponowny
montaż izolacji rur oraz demontaż wszelkich wzniesionych rusztowań.
Nabywca dostarczy pracownikom, przedstawicielom, doradcom i podwykonawcom Sprzedawcy specjalistyczną odzież
lub sprzęt ochronny niezbędne do zapewnienia zgodności z zasadami BHP i ochrony środowiska Nabywcy (oprócz
kasków, okularów ochronnych, kombinezonów i obuwia ochronnego, które zapewni Sprzedawca).
Nabywca dopilnuje, aby pracownicy, przedstawiciele, doradcy i podwykonawcy Sprzedawcy byli objęci polisą
ubezpieczeniową OC na kwotę co najmniej trzech milionów funtów (3 000 000 £) na zdarzenie w czasie, gdy
pracownicy lub podwykonawcy znajdują się na terenie zakładów Nabywcy.
Wezwania Awaryjne mają na celu reagowanie wyłącznie w przypadku rzeczywistych nagłych awarii maszyn lub sprzętu
Nabywcy objętych Umową, a Sprzedawca obciąży Nabywcę ich kosztami według stosownej dziennej stawki określonej
w Potwierdzeniu Zamówienia. Każde Wezwanie Awaryjne będzie liczone jako jeden (1) dodatkowy dzień świadczenia
Usług w dodatku do liczby dni świadczenia Usług określonych w Potwierdzeniu Zamówienia.
Nabywca przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Sprzedawca w żadnym czasie nie będzie posiadać, zajmować ani
kontrolować (ani nie zostanie uznane, że kontroluje) jakiejkolwiek części zakładów Nabywcy. Nabywca przyjmuje
także do wiadomości i potwierdza, że Sprzedawca w żadnym czasie lub nie będzie posiadać ani nie zostanie obciążony
jakimikolwiek obowiązkami lub odpowiedzialnością w zakresie , chyba że takie obowiązki lub odpowiedzialność w
zakresie BHP zostaną nałożone bezpośrednio i wyłącznie na Sprzedawcą przez obowiązujące przepisy BHP; w każdej
sytuacji to Nabywca jest obowiązany do koordynowania kwestii BHP pomiędzy pracodawcami prowadzącymi
czynności na terenie zakładu Nabywcy.
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Płatność i pozostałe zobowiązania Nabywcy
W odniesieniu do Towarów, z zastrzeżeniem Warunku 15 lit. (d), Sprzedawca wystawi Nabywcy fakturę na pełną cenę
zakupu Towarów w momencie wysyłki Towarów lub w dowolnym późniejszym terminie.
W odniesieniu do Usług Sprzedawca będzie wystawiać Nabywcy fakturę w okresach miesięcznych lub kwartalnych
zgodnie z Umową.
Jeżeli Nabywca zdecyduje się zakupić od Sprzedawcy dodatkowe Towary lub Usługi, które nie zostały określone w
Umowie, ale które są związane z Umową, uznaje się, że warunki tej umowy mają zastosowanie do tych dodatkowych
Towarów i Usług, a Sprzedawca wystawi Nabywcy fakturę za te Towary i Usługi zgodnie z Warunkiem 15 lit. (a) lub 15
lit. (b), stosownie do przypadku, pod numerem pierwotnego Potwierdzenia Zamówienia, chyba że strony uzgodnią co
innego.
Sprzedawca może wedle swojego uznania wyrazić pisemną zgodę na uiszczenie przez Nabywcę zapłaty za Towary
w ratach lub wyrazić pisemną zgodę na udzielenie Nabywcy kredytu na opłacenie Towarów. Jeżeli Sprzedawca wyrazi
zgodę na uiszczenie płatności w ratach lub udzieli kredytu na opłacenie Towarów przez Nabywcę, Sprzedawca będzie
wystawiać Nabywcy comiesięczne faktury na ustalone raty ceny zakupu. Sprzedawca może, wedle uznania, za
wystosowaniem do Nabywcy pisemnego powiadomienia, cofnąć (ze skutkiem natychmiastowym) prawo Nabywcy do
kredytu lub uiszczenia opłat za Towary w ratach.
Nabywca opłaci poszczególne faktury przedłożone przez Sprzedawcę:
(i)
w ciągu trzydziestu (30) dni od daty wystawienia faktury lub przed upływem innego okresu od daty wystawienia
faktury, uzgodnionego w Umowie, w zależności od tego, który termin upłynie wcześniej; oraz
(ii) w złotych (PLN) (lub innej walucie, ustalanej okresowo przez Sprzedawcę na piśmie) na rachunek bankowy
wskazany na piśmie przez Sprzedawcę.
Czas ma zasadnicze znaczenie w odniesieniu do płatności.
Wszystkie kwoty należne od Nabywcy na postawie Umowy nie uwzględniają naliczanego w danym czasie podatku
VAT. Jeżeli Sprzedawca realizuje na podstawie Umowy dostawę do Nabywcy podlegającą opodatkowaniu VAT,
Nabywca po otrzymaniu faktury VAT od Sprzedawcy zapłaci na rzecz Sprzedawcy odpowiednie kwoty w odniesieniu
do podatku VAT naliczonego od dostawy Usług lub Towarów równocześnie z płatnością należną z tytułu dostawy Usług
lub Towarów.
Nabywca dokona wszelkich płatności należnych na podstawie Umowy w pełnej kwocie, bez jakichkolwiek potrąceń lub
innych pomniejszeń.
Datą płatności jest data zaksięgowania środków na rachunku Sprzedawcy.
Wszelkie płatności należne Sprzedawcy na podstawie Umowy staną się niezwłocznie wymagalne w momencie jej
rozwiązania, niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień.
Jeżeli Nabywca nie uiści na rzecz Sprzedawcy jakiejkolwiek kwoty należnej na podstawie Umowy w terminie
wymagalności:
(i)
Nabywca będzie zobowiązany do opłacenia odsetek na rzecz Sprzedawcy według maksymalnej stawki
dozwolonej prawem; oraz
(ii) Sprzedawca może, wedle uznania i bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Nabywcy, zawiesić realizację
swoich zobowiązań wynikających z Umowy oraz wszelkich innych Umów pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą lub
rozwiązać Umowę oraz wszelkie inne Umowy pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą ze skutkiem natychmiastowym.
Jeżeli Nabywca uiści jakąkolwiek kwotę na rzecz Sprzedawcy bez rozdzielenia jej pomiędzy konkretne długi lub
zobowiązania, wszelkie opłacone kwoty zostaną rozdzielone wedle uznania Sprzedawcy. Sprzedawca może przypisać
całość opłaconej kwoty na poczet jednej lub większej liczby konkretnych pozycji, w odniesieniu do których należna jest
płatność, zamiast do wszystkich pozycji, w odniesieniu do których należna jest płatność.
Nabywca będzie postępować zgodnie z wszelkimi ustawami, statutami, rozporządzeniami i kodeksami obowiązującymi
w danym momencie, w tym dotyczącymi ochrony danych oraz przeciwdziałania łapownictwu i korupcji. Nabywca musi
spełnić wszystkie wymogi brytyjskiej Ustawy w Sprawie Łapownictwa z 2010 r. (United Kingdom Bribery Act 2010)
(„Ustawa”) i nie będzie brać udziału w jakichkolwiek czynnościach, praktykach ani postępowaniu, które stanowiłoby
przestępstwo na podstawie par. 1, 2, lub 6 Ustawy, gdyby takie czynności, praktyki lub postępowanie miało miejsce na
terytorium Wielkiej Brytanii. Ponadto Nabywca spełni lub dopilnuje, aby wszelkie strony, z którymi zawiera umowy
podwykonawstwa spełniły wymogi brytyjskiej Ustawy o Współczesnym Niewolnictwie (United Kingdom Modern Slavery
Act) (z 2015 r.), w tym zapewni wyeliminowanie wszelkich form pracy przymusowej ze swojej działalności.
Rozwiązanie
Żadna umowa nie zostanie rozwiązana przez Nabywcę bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.
Jeżeli Sprzedawca wyrazi zgodę na rozwiązanie całości lub jakiejkolwiek części Umowy, Sprzedawca może, bez
uszczerbku dla wszelkich innych praw, które mogą mu przysługiwać w stosunku do Nabywcy, domagać się od
Nabywcy uiszczenia opłaty z tytułu rozwiązania. Wszelkie opłaty z tytułu rozwiązania będą odpowiadać rodzajowi
rozwiązywanej umowy. Umowy dotyczące Towarów specjalnie wytwarzanych przez Sprzedawcę zgodnie ze
specyfikacjami Nabywcy mogą podlegać opłacie z tytułu rozwiązania w wysokości 100% ceny Umowy, jeżeli
rozwiązanie następuje po wysłaniu Potwierdzenia Zamówienia.
Jeżeli Sprzedawca wyrazi zgodę na rozwiązanie Umowy w odniesieniu do dostawy Towarów lub Usług, które zostały
zamówione w celu spełnienia specjalnych wymogów Nabywcy, Nabywca — oprócz uiszczenia opłaty z tytułu
rozwiązanie zgodnie z Warunkiem 16 lit. (b) — poniesie odpowiedzialność za wszelkie koszty poniesione przez
Sprzedawcę do momentu rozwiązania Umowy.
Własność intelektualna
Nabywca przyjmuje do wiadomości, że:
(i)
Prawa Własności intelektualnej do Towarów oraz wszelkich materiałów opracowanych przez Sprzedawcę lub w
jego imieniu, dotyczące Towarów oraz ich rozwoju (w tym, bez ograniczeń, rysunki, projekty, próby, modele i
podobne artykuły) („Materiały Dotyczące Towarów”) stanowią Własność Sprzedawcy lub zewnętrznych
producentów Towarów (stosownie do przypadku);
(ii) żadne z postanowień niniejszych Warunków lub Umowy nie będą interpretowane jako udzielenie licencji lub
jakichkolwiek praw na rzecz Nabywcy w zakresie Praw Własności Intelektualnej do Towarów lub Materiałów
Dotyczących Towarów. Nabywca może odsprzedać Towary z zastrzeżeniem prawa Sprzedawcy do kontroli
wykorzystania jego znaków towarowych na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub jurysdykcji,
do której Towary są sprzedawane, zaś Nabywca pomoże Sprzedawcy, zgodnie z wymaganiami, zapobiec
osłabieniu praw Sprzedawcy przez importerów równoległych; oraz
(iii) jakakolwiek wartość firmy w odniesieniu do wszelkich znaków towarowych umieszczonych na Towarach będzie
przysługiwać wyłącznie Sprzedawcy lub innemu właścicielowi znaków towarowych.
Nabywca nie przepakuje Towarów i nie zezwoli, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, na to, aby jakiekolwiek
znaki towarowe Sprzedawcy lub inne słowa lub oznakowania naniesione na Towary zostały zatarte, zasłonięte lub
pominięte ani nie doda jakichkolwiek nowych oznakowań lub słów.
Nabywca nie będzie wykorzystywać (z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszych Warunkach lub Umowie)
ani ubiegać się o rejestrację jakichkolwiek znaków towarowych lub nazw handlowych (w tym nazwy spółki), które są
identyczne z, łudząco podobne do lub w które wkomponowano jakikolwiek znak towarowy lub nazwę handlową, których
Sprzedawca jest właścicielem lub do których rości sobie prawa w dowolnym miejscu na świecie.
Jeżeli w dowolnym momencie postawiony zostanie zarzut, że Towary naruszają prawa osób trzecich lub, w
uzasadnionej opinii Sprzedawcy, jest prawdopodobne, że taki zarzut zostanie postawiony, Sprzedawca może, wedle
uznania i na własny koszt:
(i)
zmodyfikować lub wymienić Towary w celu uniknięcia naruszenia; lub
(ii) sprawić, aby Nabywcy przysługiwało prawo do dalszego korzystania z Towarów; lub
(iii) odkupić Towary po cenie zapłaconej przez Nabywcę, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne według stawki
stosowanej przez Sprzedawcę w odniesieniu do własnego sprzętu.
Nabywca niezwłocznie powiadomi Sprzedawcę o:
(i)
wszelkich rzeczywistych, zagrażających lub podejrzewanych naruszeniach jakichkolwiek Praw Własności
Intelektualnej do Towarów lub Materiałów Dotyczących Towarów, o których Nabywca się dowie; oraz
(ii) wszelkich twierdzeniach osób trzecich, o których Nabywca się dowie, jakoby sprzedaż lub reklama Towarów lub
wykorzystanie Materiałów Dotyczących Towarów naruszało prawa jakiejkolwiek osoby.
Nabywca zobowiązuje się (na żądanie i koszt Sprzedawcy) wykonać wszelkie czynności zasadnie wymagane do tego,
aby pomóc Sprzedawcy we wszczęciu lub sprzeciwieniu się jakiemukolwiek postępowaniu związanemu z jakimkolwiek
naruszeniem lub roszczeniem, o których mowa w Warunku 17 lit. (e), przy czym Nabywca nie złoży jakichkolwiek
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stwierdzeń ani oświadczeń ani nie zawrze ugody w odniesieniu do tych roszczeń bez uprzedniej pisemnej zgody
Sprzedawcy.
W przypadku jakiegokolwiek roszczenia, postępowania lub pozwu wytoczonego przez osobę trzecią przeciwko
Nabywcy z zarzutem naruszenia praw tej osoby trzeciej wynikających z jakichkolwiek Praw Własności Intelektualnej
do Towarów lub Materiałów Dotyczących Towarów, Sprzedawca podejmie obronę przed tym roszczeniem,
postępowaniem lub pozwem na koszt Sprzedawcy pod warunkiem, że:
(i)
Nabywca niezwłocznie powiadomi Sprzedawcę na piśmie o takim roszczeniu, postępowaniu lub pozwie; oraz
(ii) Nabywca udzieli Sprzedawcy wyłącznego pełnomocnictwa jako współuczestnikowi spor, o ile takie
współuczestnictwo będzie prawnie dopuszczalne, a w wszelkich innych sytuacjach Nabywca powstrzyma się od
podejmowania czynności w postępowaniu
oraz przy zastrzeżeniu, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i nie będzie bronić Nabywcy przed roszczeniem,
postępowaniem lub pozwem w zakresie, w jakim naruszenia te wynikają lub są związane z modyfikacjami Towarów
lub Materiałów Dotyczących Towarów dokonanymi przez kogokolwiek innego niż Sprzedawca lub jego upoważniony
przedstawiciel lub wykorzystaniem bądź połączeniem Towarów lub Materiałów Dotyczących Towarów z produktami
lub materiałami osób trzecich, które nie zostały określone lub wyraźnie zatwierdzone z wyprzedzeniem przez
Sprzedawcę na piśmie lub jeżeli roszczenie, postępowanie lub pozew wynika z dokonania przez Sprzedawcę
wymaganych przez Nabywcę zmian Specyfikacji Towarów lub z artykułów powodujących naruszenie, które pochodzą
od Nabywcy, zostały przez niego zaprojektowane lub wybrane.
Sprzedawca zwróci Nabywcy kwotę równą jakiemukolwiek zobowiązaniu orzeczonemu od Nabywcy prawomocnym
wyrokiem z powodu naruszenia opisanego w Warunku 17 lit. (g).
Sprzedawca posiada wszelkie Prawa Własności Intelektualnej do Usług, wynikające z nich lub z nimi związane.
Wszelkie Prawa Własności Intelektualnej do materiałów, sprzętu, dokumentów oraz innego majątku Sprzedawcy
stanowią wyłączną własność Sprzedawcy lub jego licencjodawców i zostaną zwrócone do Sprzedawcy na jego
żądanie.
Zakazy handlu
Nabywca zobowiązuje się wobec Sprzedawcy, że nie będzie odsprzedawać ani w inny sposób dostarczać Towarów
osobie trzeciej objętej jakimkolwiek ustawowym zakazem handlu Stanów Zjednoczonych Ameryki lub państwa
członkowskiego Unii Europejskiej („Osoba Trzecia Objęta Sankcjami”).
Bez uszczerbku dla Warunku 18 lit. (a), jeżeli Sprzedawca został powiadomiony lub posiada zasadne podstawy ku
temu, aby uważać, że Nabywca zamierza odsprzedać lub w inny sposób dostarczyć Towary Osobie Trzeciej Objętej
Sankcjami, Sprzedawca może, po wystosowaniu do Nabywcy powiadomienia o tym fakcie, odmówić dostawy całości
lub części Towarów bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Nabywcy z tytułu takiej odmowy.
Ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności
Z ZASTRZEŻENIEM ORAZ BEZ OGRANICZEŃ DLA WARUNKU 19 LIT. (B) LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH
WARUNKÓW, WYŁACZONA JEST ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI
KONTRAKTOWEJ ANI DELIKTOWEJ (W TYM Z POWODU NIEDBALSTWA), NARUSZENIA OBOWIĄZKU
USTAWOWEGO LUB Z INNYCH WZGLĘDÓW, ZA JAKIEKOLWIEK STRATY (ZGODNIE Z DEFINICJĄ POWYŻEJ)
WYNIKAJĄCE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO Z JAKIEJKOLWIEK UMOWY DOSTAWY TOWARÓW LUB
USŁUG LUB W ZWIĄZKU Z NIĄ (LUB Z CZĘŚCI UMOWY DOTYCZĄCEJ TOWARÓW LUB USŁUG LUB
W ZWIĄZKU Z NIĄ).
Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień niniejszych Warunków Sprzedawca nie ogranicza ani nie wyłącza
odpowiedzialności z tytułu oszustwa lub celowego wprowadzenia w błąd lub śmierci lub obrażenia ciała wynikającego
z jego zaniedbania lub zaniedbania jego pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców.
Z ZASTRZEŻENIEM ORAZ BEZ OGRANICZEŃ DLA WARUNKU 19 LIT. (B) LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH
WARUNKÓW, ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY WOBEC NABYWCY W ODNIESIENIU DO
WSZELKICH STRAT WYNIKAJĄCYCH Z JAKIEJKOLWIEK UMOWY DOSTAWY TOWARÓW LUB USŁUG LUB
W ZWIĄZKU Z NIĄ (LUB Z CZĘŚCI UMOWY DOTYCZĄCEJ TOWARÓW LUB USŁUG LUB W ZWIĄZKU Z NIĄ),
Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ ANI DELIKTOWEJ (W TYM Z POWODU NIEDBALSTWA),
NARUSZENIA OBOWIĄZKU USTAWOWEGO LUB Z INNYCH WZGLĘDÓW, W ŻADNYM WYPADKU NIE
PRZEKROCZY WARTOŚCI UMOWY, Z KTÓREJ WYNIKA ROSZCZENIE NABYWCY.
NABYWCA PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I POTWIERDZA, ŻE OGRANICZENIA RĘKOJMI ORAZ WSZELKIE
OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY, OKREŚLONE W NINIEJSZYCH
WARUNKACH, SĄ ZASADNE ORAZ ODZWIERCIEDLONE W CENIE TOWARÓW LUB USŁUG (STOSOWNIE DO
PRZYPADKU), A NABYWCA AKCEPTUJE ZWIĄZANE Z TYM RYZYKO LUB WYKUPI STOSOWNE
UBEZPIECZENIE.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Straty poniesione przez Nabywcę, jeżeli jakiekolwiek
informacje zawarte w jakiejkolwiek wycenie lub Potwierdzeniu Zamówienia zostaną zastosowane w związku z
produktami innymi niż Towary i Usługi.
Niniejszy Warunek 19 zachowa ważność po rozwiązaniu Umowy lub jej ustaniu z innego powodu.
Siła Wyższa
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Nabywcy w wyniku jakiegokolwiek opóźnienia w wykonaniu lub
niewykonania obowiązków wynikających z Umowy z powodu Zdarzenia o Charakterze Siły Wyższej.
Jeżeli Zdarzenie o Charakterze Siły Wyższej uniemożliwi Sprzedawcy świadczenie Usług i/lub dostawę Towarów przez
okres dłuższy niż czterdzieści cztery (44) Dni Robocze, Sprzedawcy będzie przysługiwać prawo, bez ograniczeń dla
pozostałych przysługujących mu praw i środków prawnych, do rozwiązania Umowy z Nabywcą ze skutkiem
natychmiastowym za pisemnym wypowiedzeniem wystosowanym do Nabywcy.
Niewykonanie zobowiązań, rozwiązanie Umowy, zajęcie mienia, zawieszenie; rozstrzyganie sporów
Sprzedawca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, wystosowując do Nabywcy pisemne
wypowiedzenie, jeżeli:
(i)
Nabywca nie uiści jakiejkolwiek kwoty należnej na podstawie Umowy w terminie wymagalności; lub
(ii) Nabywca w inny sposób naruszy Umowę ze Sprzedawcą, a naruszenie to — o ile jest możliwa jego naprawa, a
Nabywca został o tym uprzednio powiadomiony na piśmie — nie zostanie naprawione w ciągu pięciu (5) Dni
Roboczych od otrzymania takiego powiadomienia przez Nabywcę; lub
(iii) Sprzedawca rozwiąże jakąkolwiek inną Umowę pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą; lub
(iv) Nabywca podejmie uchwałę o wszczęciu likwidacji lub zostanie wszczęte postępowanie sądowe o rozwiązanie
umowy spółki Nabywcy w celach innych niż dokonanie połączenia z zachowaniem wypłacalności;
(v) do sądu zostanie złożony wniosek lub wydana zostanie decyzja o wyznaczeniu zarządcy lub wystosowane
zostanie powiadomienie o zamiarze wyznaczenia zarządcy lub zarządca zostanie wyznaczony wobec Nabywcy;
(vi) nastąpiło jakiekolwiek zdarzenie lub wszczęte zostało postępowanie w odniesieniu do Nabywcy w jakiejkolwiek
jurysdykcji, które ma skutki równoważne lub podobne do któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w Warunkach
zawartych w ust. 21 lit. (a);
(vii) Nabywca zawiesi, zagrozi zawieszeniem, zaprzestanie lub zagrozi zaprzestaniem prowadzenia zasadniczo
całości swojej działalności;
(viii) sytuacja finansowa Nabywcy pogorszy się do tego stopnia, że zdaniem Sprzedawcy zagrożona zostanie
zdolność Nabywcy do należytego wypełnienia jego obowiązków wynikających z Umowy.
Jeżeli Sprzedawca rozwiąże Umowę zgodnie z Warunkiem 21 lit. (a), Sprzedawca może (wedle uznania i bez
uszczerbku dla pozostałych praw przysługujących mu na podstawie niniejszych Warunków lub z innych względów), za
pisemnym powiadomieniem wystosowanym do Nabywcy, wykonać jedną lub więcej spośród poniższych czynności (o
ile nie są one ze sobą sprzeczne):
(i)
zawiesić wszelkie dostawy Towarów, które mają zostać zrealizowane na podstawie wszelkich umów z Nabywcą;
(ii) odwołać wszelkie wyraźne lub dorozumiane upoważnienia do sprzedaży lub korzystania z jakichkolwiek
Towarów, do których tytuł własności nie został przeniesiony na Nabywcę („Stosowne Towary”);
(iii) zażądać od Nabywcy dostawy do Sprzedawcy wszelkich Stosownych Towarów; Nabywca będzie zobowiązany
do niezwłocznej takiej dostawy.
Jeżeli Nabywca nie ma siedziby w Polsce, wszelkie Spory wynikające z Umowy lub z nią związane zostaną skierowane
do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej i zostaną ostatecznie
rozstrzygnięte zgodnie z Regulaminem Arbitrażu Międzynarodowej Izby Handlowej przez jednego lub więcej arbitrów
wyznaczonych zgodnie z tym Regulaminem. Miejscem postępowania arbitrażowego będzie Warszawa, a Umowa
będzie podlegać prawu polskiemu. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w języku polskim.

22.

Poufność
Zarówno Sprzedawca, jak i Nabywca („Strona Otrzymująca”) zachowają w ścisłej tajemnicy wszelkie know-how
techniczne lub handlowe, specyfikacje, wynalazki, procesy lub inicjatywy o charakterze poufnym, które zostały
ujawnione Stronie Otrzymującej przez drugą stronę („Strona Ujawniająca”), jej pracowników, przedstawicieli lub
podwykonawców oraz wszelkie inne informacje poufne dotyczące działalności Strony Ujawniającej, jej produktów i
usług, które Strona Otrzymująca może uzyskać. Strona Otrzymująca ujawni takie informacje poufne wyłącznie tym
spośród swoich pracowników, przedstawicieli i podwykonawców, którzy muszą je znać w celu wywiązania się przez
Stronę Otrzymującą z jej zobowiązań wynikających z Umowy oraz zapewni, aby ci pracownicy, przedstawiciele i
podwykonawcy spełnili obowiązki określone w niniejszym Warunku 22, tak jakby byli oni stroną Umowy. Strona
Otrzymująca może również ujawnić informacje poufne Strony Ujawniającej, których ujawnienie jest wymagane przez
prawo, jakikolwiek organ rządowy lub regulacyjny lub sąd właściwej jurysdykcji. Niniejszy Warunek 22 zachowa
ważność po rozwiązaniu lub ustaniu Umowy z innego powodu.

23.
(a)

Postanowienia różne
Prawa Sprzedawcy wynikające z niniejszych Warunków przysługują mu w dodatku do wszelkich praw Sprzedawcy
wynikających z prawa powszechnego lub z innych względów.
Jeżeli Nabywca składa się z dwóch lub większej liczby osób, odpowiedzialność tych osób ma charakter solidarny.
Nabywca nie dokona cesji, przeniesienia, nie ustanowi ograniczonego prawa rzeczowego, obciążenia, nie zawrze
umowy podwykonawstwa ani w inny sposób nie zbędzie ani nie zawrze transakcji z wykorzystaniem jakiejkolwiek
Umowy lub praw lub obowiązków (odpowiednio) wynikających z Umowy, w całości lub w części, bez uprzedniej
pisemnej zgody Sprzedawcy. Wszelkie takie działania rzekomo podjęte przez Nabywcę bez uprzedniej pisemnej zgody
Sprzedawcy będą nieważne.
Sprzedawca może w dowolnym momencie dokonać cesji, przeniesienia, ustanowić prawo rzeczowe, obciążenie,
zawrzeć umowę podwykonawstwa lub w inny sposób zbyć lub zawrzeć transakcję z wykorzystaniem jakichkolwiek
swoich praw lub obowiązków (odpowiednio) wynikających z jakiejkolwiek Umowy, w całości lub w części, z dowolną
osobą, firmą lub spółką.
Zrzeczenie się przez Sprzedawcę jakiegokolwiek prawa wynikającego z Umowy lub ustawy będzie skuteczne
wyłącznie jeżeli zostanie dokonane na piśmie. Niewykonanie, opóźnienie w wykonaniu lub częściowe wykonanie przez
Sprzedawcę jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego przewidzianego Umową lub ustawą nie stanowi zrzeczenia
się tego ani żadnego innego prawa lub środka prawnego. Pojedyncze wykonanie prawa lub środka prawnego przez
Sprzedawcę nie uniemożliwi dalszego wykonywania tego lub innego prawa lub środka prawnego.
Jakiekolwiek zrzeczenie się przez Sprzedawcę praw w przypadku jakiegokolwiek naruszenia lub niewykonania

(b)
(c)

(d)

(e)

(f)

(g)
(h)

zobowiązań wynikających z jakiegokolwiek postanowienia Umowy przez Nabywcę nie zostanie uznane za zrzeczenie
się praw w przypadku jakiegokolwiek kolejnego naruszenia lub niewykonania zobowiązań i w żaden sposób nie wpłynie
na pozostałe warunki Umowy.
Żadna osoba niebędąca stroną Umowy nie może egzekwować jej warunków.
Niniejszy Warunek 23 zachowa ważność po rozwiązaniu lub ustaniu Umowy z innego powodu.

24. Powiadomienia
(a) Wszelkie powiadomienia, które mają zostać wystosowane przez Nabywcę na podstawie niniejszych Warunków lub
odpowiedniej Umowy do Sprzedawcy będą mieć formę pisemną i będą przekazywane przesyłką rejestrowaną lub do
rąk własnych do SPIRAX SARCO sp. z o.o. na adres ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa lub pod inny adres lub do
wiadomości osoby, o których Sprzedawca powiadomi Nabywcę.
(b) Wszelkie powiadomienia, które mają zostać wystosowane przez Sprzedawcę na podstawie niniejszych Warunków lub
odpowiedniej Umowy do Nabywcy będą mieć formę pisemną i będą przekazywane przesyłką rejestrowaną lub do rąk
własnych pod dowolny adres, z którego Sprzedawca otrzymał od Nabywcy wiadomości w związku z niniejszymi
Warunkami lub Umową.
(c) Powiadomienia zostaną uznane za odebrane:
(i)
w przypadku doręczenia do rąk własnych lub przesyłką rejestrowaną — w dniu doręczenia,
(ii) w przypadku nieodebrania przesyłki rejestrowanej – z upływem upływu ustawowego terminu na jej odebranie.

