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Tel:  (0-22)  864 52 25 

Fax:  (0-22) 835 00 59 

 
 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Dostaw (zwane dalej OWD) odnoszą się do wszelkich umów dostaw lub sprzedaży 

lub świadczenia usług dokonywanych przez Uponor Infra Sp. z o.o. i stanowią pełną, wyczerpującą regulację 

warunków stosunku obligacyjnego pomiędzy stronami w tym zakresie, z wyłączeniem przypadków, w których 

Uponor Infra Sp. z o.o. w formie pisemnej zgodzi się na zmianę warunków zawartych w OWD. Wszelkie inne 

zmiany uznaje się za nieważne i nie mogą one stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń. 

 

2. Terminy: 

a) Oferta – oferta handlowa określająca zasady zakupu na jakich Dostawca zobowiązuje się dostarczyć 

Towary Nabywcy zawierająca oświadczenie woli Dostawcy zawarcia umowy i określająca istotne 

postanowienia tej umowy. Jakiekolwiek katalogi, foldery reklamowe, cenniki, ogłoszenia i publikacje 

Dostawcy nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 KC. 

b) Nabywca – podmiot nabywający Towary. 

c) Dostawca – Uponor Infra Sp. z o.o. 

d) Umowa – każda umowa dostawy lub sprzedaży lub świadczenia usług zawierana przez Uponor Infra Sp.  

z o.o. z dowolnym Nabywcą.  

e) Towary - produkty wymienione w Potwierdzeniu Zamówienia lub innej Umowie. Towarem są także 

poszczególne partie, jeżeli towar jest dostarczany partiami.  

f) Zamówienie – oświadczenie woli Nabywcy o chęci zakupu Towarów Dostawcy przekazane  

w jednoznacznej i czytelnej formie do rąk upoważnionych przedstawicieli Dostawcy lub drogą 

elektroniczną, faxem lub pocztą.  

g) Dostawa – każda dostawa na miejsce docelowe wskazane przez Nabywcę w Umowie lub wydanie 

Towarów Nabywcy lub wydanie Towarów wskazanemu przez niego przewoźnikowi na terenie zakładu 

produkcyjnego Dostawcy. 

h) Potwierdzenie Zamówienia – oświadczenie woli Dostawcy o zawarciu umowy dostawy lub sprzedaży 

Towarów lub świadczenia usług na rzecz Nabywcy złożone w formie elektronicznej, faxem lub pocztą, 

stanowiące odpowiedź na Zamówienie.  

i) Usługa – wszelkie usługi dodatkowe świadczone przez Dostawcę względem Nabywcy, w szczególności 

usługi serwisu Dostawcy. 

j) OWD – niniejsze Ogólne Warunki Dostaw. 

 

3. Termin związania Ofertą 

Jakakolwiek Oferta, sporządzona i doręczona Nabywcy w formie elektronicznej, faxem lub pocztą, ma 

charakter wiążący dla Dostawcy, który pozostaje nią związany w czasie określonym w Ofercie. W przypadku 

braku określenia terminu ważności w ofercie przyjmuje się, że wynosi on 14 dni od daty jej doręczenia 

Nabywcy. 

 

4. Zawarcie Umowy 

a) Umowę uznaje się za zawartą z chwilą dostarczenia przez Dostawcę Nabywcy Potwierdzenia Zamówienia 

w szczególności za pośrednictwem drogi elektronicznej, faxu lub poczty. 

b) Brak Potwierdzenia Zamówienia przez Dostawcę po otrzymaniu Zamówienia lub brak wyraźnej pisemnej 

akceptacji przez Dostawcę modyfikacji Nabywcy w warunkach Zamówienia oznacza odmowę przyjęcia 

Zamówienia do realizacji. W tej sytuacji Nabywcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do 

Dostawcy związane z przesłanym Zamówieniem. 

c) OWD stanowią integralną część zawartej Umowy. 

5. Warunki Zamówienia i Dostawy 

a) Z wyprzedzeniem min. 2 dni roboczych Dostawca ma prawo zmienić termin Dostawy Towaru po uprzednim 

pisemnym lub mailowym zawiadomieniu Nabywcy. 
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b) Dostawca ponosi odpowiedzialność za Towar zgodnie z warunkami określonymi w Ofercie. Jeśli 

szczegółowe warunki nie zostały określone w Ofercie to odpowiedzialność Dostawcy jest zgodna z EXW - 

INCOTERMS® 2010.  

c) Nabywca, zgodnie z zasadami reprezentacji swojej firmy, wyznaczy w formie pisemnej osoby upoważnione 

do odbioru Towaru i podpisania w jego imieniu dokumentów potwierdzających odbiór. Nabywca 

oświadcza, że Kierownik budowy, majster lub ich zastępcy lub inne osoby pełniące podobną funkcję po 

stronie Nabywcy uznawani są za osoby upoważnione do ww. czynności bez konieczności osobnego 

wyznaczania. 

d) Obowiązkiem Nabywcy jest kontrola zgodności dostarczonych mu Towarów z dokumentem dostawy (lub 

wydania Towaru) i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dokonanie w nim stosownego zapisu. 

Niedotrzymanie tego obowiązku zwalnia Dostawcę z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń co do 

ilości, rodzaju oraz uszkodzeń dostarczonych w Dostawie Towarów, z wyłączeniem wad ukrytych. 

Zachowanie przez Nabywcę należytej staranności w odbiorze Towaru nie wyklucza roszczeń z tytułu 

gwarancji. 

e) Nabywca zobowiązany jest pisemnie, mailem lub faxem powiadomić Dostawcę w ciągu 3 dni roboczych 

od daty Dostawy o wszelkich stwierdzonych niezgodnościach co do jakości (wady jawne) dostarczonych 

Towarów w stosunku do Zamówienia. Niedotrzymanie tego obowiązku zwalnia Dostawcę  

z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń co do ilości, jakości i rodzaju dostarczonych w Dostawie 

Towarów, z wyłączeniem wad ukrytych. Zachowanie przez Nabywcę należytej staranności w odbiorze 

Towaru nie wyklucza roszczeń z tytułu gwarancji nie wyklucza roszczeń z tytułu gwarancji. 

f) Niewielkie rozbieżności w wadze, kolorze lub wymiarach Towarów są naturalne i wynikają z uwarunkowań 

technologii, tym samym nie stanowią podstawy do roszczeń chyba, że Umowa stanowi inaczej. 

 

 

6. Cena i warunki płatności 

a) Dostawca lub upoważniony przez niego ubezpieczyciel dokona analizy dokumentów finansowych 

Nabywcy celem ustalenia wysokości kredytu kupieckiego. 

b) Nabywca, któremu nie przyznano kredytu kupieckiego lub wysokość przyznanego kredytu jest 

niewystarczająca do właściwej realizacji wszystkich złożonych do Dostawcy Zamówień lub na żądanie 

Dostawcy - zobowiązany jest do dostarczenia Dostawcy lub upoważnionemu przez niego 

ubezpieczycielowi wiarygodnych i nieodwołalnych zabezpieczeń finansowych w postaci: gwarancji 

bankowej lub zastawu lub polisy ubezpieczeniowej lub cesji lub porozumienia trójstronnego z wiarygodnym 

płatnikiem lub innych zabezpieczeń, zaakceptowanych przez Dostawcę lub ubezpieczyciela.  

W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku lub gdy zabezpieczenia są niewystarczające Nabywca 

jest zobowiązany do dokonania pełnej przedpłaty ceny Zamówienia wraz z podatkiem VAT przed Dostawą 

w terminie osobno ustalanym pod rygorem braku realizacji Dostawy. 

c) O ile odrębna umowa nie stanowi inaczej, dla dostaw realizowanych ponad 3 miesiące, Dostawca ma 

prawo dokonania korekty cen w trakcie realizacji Zamówienia lub w trakcie Dostawy kolejnych partii 

Towarów w sytuacji gdy: 

c.1. Nastąpi istotny wzrost kosztów mających wpływ na realizację Zamówienia. 

c.2. Jeżeli koszt Dostaw ponosi Dostawca, a Nabywca podzieli Dostawy Towarów na partie  

ilościowe inne niż ustalone w Ofercie, a tym samym uniemożliwi Dostawcy zrealizowanie Dostaw 

w ilości pojazdów uzgodnionych w Umowie. 

c.3. Nabywca dokona istotnej zmiany specyfikacji zamówionych wyrobów. 

d) Dostawca powiadomi Nabywcę o nowych cenach drogą elektroniczną, faxem lub pocztą. 

e) W przypadku, kiedy Nabywca nie dokona zapłaty w wyznaczonym terminie, Dostawca będzie uprawniony 

do naliczenia odsetek umownych w wysokości odsetek maksymalnych określonych w art. 359 Kodeksu 

cywilnego, naliczanych od ceny zakupu za okres od powstania wymagalności roszczenia do dnia 

rzeczywistego wpływu środków na rachunek Dostawy.  

f) Jeśli Nabywca złożył u Dostawcy więcej niż jedno Zamówienie, Dostawca ma prawo postawić w stan 

wymagalności wszystkie zobowiązania Nabywcy, niezależnie od terminów ich płatności jeśli: 

f.1. Nabywca nie wywiąże się z terminowej zapłaty jakiejkolwiek faktury lub innego zobowiązania 

względem Dostawcy; 

f.2. Nabywca zostanie postawiony w stan upadłości lub względem Nabywcy zostanie złożony 

wniosek o ogłoszenie jego upadłości; 

f.3. Dostawca znajdzie się w posiadaniu informacji wskazujących na istotne pogorszenie się 

kondycji finansowej Nabywcy. 
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g) Niezależnie od powyższego Dostawca ma prawo, w sytuacjach opisanych w p. 6f) powstrzymać się ze 

spełnieniem pozostałej części swojego świadczenia (jeśli było podzielone na części) i odstąpić od 

pozostałej części umowy. Jednocześnie zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia za spełnioną część 

świadczenia, które może postawić w stan natychmiastowej wymagalności. Odstąpienie od umowy będzie 

w tej sytuacji traktowane jak odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Nabywcy. 

h) W sytuacji opisanej w p. 6g) Dostawca może uzależnić dalszą realizację umowy od dostarczenia przez 

Nabywcę dodatkowych zabezpieczeń lub gwarancji zobowiązań Nabywcy wynikających z Umowy.  

 

 

7. Kary umowne, odpowiedzialność Stron, Klauzula antykorupcyjna 

a) W przypadku dostawy towaru przez Dostawcę, z przekroczeniem terminu dostawy o 14 dni, Dostawca 

zapłaci na rzecz Nabywcy karę umowną w wysokości 0,25% ceny danej dostawy, pod warunkiem złożenia 

przez Nabywcę pisemnego żądania zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od daty dokonania dostawy, 

pod rygorem utraty prawa do żądania zapłaty takiej kary.  

b) W przypadku nieodebrania Towaru przez Nabywcę w umówionym terminie wskazanym w Potwierdzeniu 

Zamówienia lub braku zgłoszenia gotowości do odbioru Towaru w tym terminie, Dostawca prześle 

Nabywcy drogą pocztową lub mailową wezwanie do odbioru. Brak odpowiedzi Nabywcy w ciągu 14 dni 

kalendarzowych upoważnia Dostawcę, niezależnie od postanowień p. 4 OWD, do obciążenia Nabywcy 

karą umowną w wysokości 30% całkowitej wartości Umowy netto. 

c) Jeśli Nabywca potwierdzi gotowość odbioru Towaru, a po jego dostarczeniu we wskazane miejsce lub 

przygotowaniu Towaru do odbioru Nabywca nie odbierze Towaru, Dostawca ma prawo karę umowną 

określoną w p. 7a powiększyć karę umowną o kwotę wynikającą z dodatkowego transportu lub 

przygotowania towaru. 

d) W przypadku nieodebrania Towaru przez Nabywcę w umówionym terminie, Dostawcy przysługuje 

dodatkowe wynagrodzenie tytułem przechowywania Towaru liczone za każdy dzień przechowywania 

Towaru po umówionym terminie w wysokości 0,5% wartości netto przechowywanego Towaru dziennie. 

e) Dostawca oświadcza, że w zakresie praktyk antykorupcyjnych kieruje się zasadami określonymi w Kodeksie 

Postępowania Uponor Infra Sp. z o.o. zamieszczonym na stronie www.uponor.pl. Nabywca oświadcza, że 

zapoznał się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania Uponor Infra Sp. z o.o. i w toku współpracy 

z Dostawcą zobowiązuje się ich przestrzegać.  

 

8. Zakres gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności 

a) Okres gwarancji na Towary i Usługi wynosi 24 miesiące, liczone w przypadku dostawy towarów od daty 

Dostawy do Nabywcy i biegnie osobno dla każdej dostarczanej partii Towarów, w przypadku usług, od 

daty wykonania usługi.  

b) Szczegółowe warunki gwarancji opisuje dokument Warunki Gwarancyjne Uponor Infra Sp. z o.o. 

c) Wszelkie wady jakościowe, których stwierdzenie nie było możliwe w trakcie kontroli przy rozładunku lub 

odbiorze Towarów oraz wady ukryte, Nabywca ma obowiązek zgłosić Dostawcy w ciągu 3 dni roboczych 

od ich wykrycia pisemnie, mailem lub faxem. Niedotrzymanie tego obowiązku zwalnia Dostawcę  

z odpowiedzialności gwarancyjnej i wszelkich roszczeń za ewentualne szkody wynikające z eksploatacji 

wyrobów wadliwych. 

d) Opóźnienie Dostaw jakiegokolwiek Towaru nie dłuższe niż 14 dni nie jest podstawą do roszczeń 

odszkodowawczych Nabywcy chyba, że odrębne umowy stanowią inaczej. W takim przypadku całkowita 

odpowiedzialność Dostawcy nie może przekroczyć 3% ceny netto opóźnionych Towarów. Jest to jedyne 

odszkodowanie Dostawcy względem Nabywcy w takim przypadku. W szczególności wyłączone jest prawo 

do żądania odszkodowania od utraconych korzyści. 

e) Całkowita odpowiedzialność Dostawcy za jakąkolwiek szkodę Nabywcy wynikającą z jakiegokolwiek 

zdarzenia nie przekroczy w żadnym przypadku ceny Towarów, w odniesieniu do których stwierdza się straty 

i uszkodzenia i jakiekolwiek inne roszczenia. W szczególności, powyższe ograniczenie odpowiedzialności 

dotyczy opóźnień lub zaniedbań Dostawcy w Dostawie Towarów oraz Dostawy wadliwych Towarów, bez 

względu na to czy wady były widoczne lub ukryte. Dostawca w żadnym przypadku nie będzie odpowiadał 

za przypadkową, bezpośrednią, lub pośrednią szkodę Nabywcy, jak utrata zysku, zatrzymanie produkcji, 

kary, opłaty i inne pośrednie szkody lub uszkodzenia. W szczególności wyłączone jest prawo do żądania 

odszkodowania od utraconych korzyści. 

f) Strony wyłączają we wzajemnych relacjach stosowanie przepisów art. 556 – 576 Polskiego Kodeksu 

Cywilnego. 

g) Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku braku możliwości pozyskania na rynku surowców do produkcji 

http://www.uponor.pl/
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zamówionego towaru, Dostawca niezwłocznie poinformuje Nabywcę o braku dostępności lub opóźnieniu 

dostępności danego towaru i zaproponuje alternatywny termin dostawy lub dostawę alternatywnego 

towaru. Jeżeli Nabywca nie zaakceptuje alternatywnego terminu dostawy lub dostawy alternatywnego 

towaru, Dostawca zwolniony będzie z obowiązku dostawy towaru i uprawniony będzie do odstąpienia od 

umowy.  

 

9. Serwis  

Warunki realizacji usług serwisowych precyzują Ogólne Warunki Pracy Grupy Serwisowej Uponor Infra Sp. z o.o. 

dla poszczególnych technologii: spawanie mechaniczne, spawanie ekstruzyjne, zgrzewanie doczołowe oraz 

instalacja modułu VipLiner. 

 

10. Odpady 

a) Uwzględniając najnowsze światowe trendy w zakresie gospodarki proekologicznej oraz obowiązujące 

przepisy w zakresie gospodarki odpadami, Dostawca umożliwia Nabywcom zwrot odpadów 

powstających z asortymentu własnej produkcji w toku realizowanych z ich użyciem inwestycji. Warunki 

handlowe przyjmowania odpadów z produktów Dostawcy ustalane będą indywidualnie w zależności od 

ilości pozostałych odpadów, ich stanu oraz miejsca inwestycji. Szczegółowe warunki przyjmowania 

odpadów precyzują Ogólne Warunki Przyjmowania Odpadów przez Uponor Infra Sp. z o.o. 

b) Dostawca oświadcza, iż wszystkie wyroby przez niego oferowane posiadają wszelkie niezbędne 

oznaczenia związane z ich prawidłowym zakwalifikowaniem w procesie gospodarki odpadami 

(recyklingu), z zastrzeżeniem postanowień litery c) poniżej. 

c) Dostawca zastrzega, iż rury Weholite Plus produkowane są z surowca PE nowej generacji, dla którego na 

terenie RP nie jest jeszcze rozwinięta technologia recyklingu. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za 

zmieszanie przez Nabywcę lub osoby trzecie odpadów z rur Weholite Plus z innymi materiałami, w tym ze 

standardowego PE, w procesie gospodarki odpadami (recyklingu) poza Uponor Infra Sp. z o.o.  

 

 

11. Klauzula siły wyższej 

a) W rozumieniu niniejszej Umowy siła wyższa jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do 

zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku maksymalnej staranności Stron, przy czym 

wpływ pogody na wykonanie Zamówienia, który należało wziąć pod uwagę podczas składania 

Zamówienia oraz strajk pracowników Dostawcy nie stanowi w rozumieniu niniejszej Umowy zdarzenia siły 

wyższej. 

b) Obie Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 

lub Zamówienia w takim zakresie w jakim nastąpiło to na skutek okoliczności Siły Wyższej. 

c) Jeżeli zdarzenia Siły Wyższej lub jej skutki trwać będą dłużej niż 3 kolejno następujące po sobie miesiące – 

Strony w dobrej wierze podejmą decyzję co do rozwiązania Umowy lub Zamówienia lub takiej ich zmiany, 

która uwzględniać będzie chwilowy brak możliwości wykonania wszystkich lub niektórych  postanowień. 

d) Strona powołująca się na okoliczności Siły Wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę – faxem lub 

pocztą elektroniczną – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni o ich zaistnieniu, jak również 

ustąpieniu. Otrzymanie takiej wiadomości należy potwierdzić pisemnie. 

e) Za siłę wyższą Strony uznają również wzrost cen surowca niezbędnego do produkcji Towarów o ponad 5% 

w stosunku do ceny obowiązującej w chwili złożenia oferty przez Zleceniobiorcę. W tej sytuacji 

Zleceniobiorca będzie mógł zwiększyć swoje wynagrodzenie o kwotę równą wzrostowi cen surowca. 

Zmiana tak nie wymaga akceptacji ze strony Zleceniodawcy. Strony mogą jednak ustalić również inne 

skutki na piśmie, w tym wyłączyć powyżej opisane uprawnienia Zleceniobiorcy w konkretnym przypadku. 

f) Za siłę wyższą Strony uznają również okresowy brak surowca niezbędnego do produkcji Towarów, a także 

– choćby czasowe – uniemożliwienie jego sprowadzenia przez Zleceniobiorcę. 

g) Strony akceptują, że w przypadku zaistnienia siły wyższej o charakterze przejściowym, możliwe jest 

wydłużenie terminu realizacji umowy, a późniejsze jej wykonanie nie będzie traktowane jako opóźnienie 

Zleceniobiorcy.  

h) Strony oświadczają, iż jako siła wyższa traktowane będą wszelkie następstwa wynikające z decyzji organów 

państwowych w związku z możliwą epidemią na terenie Rzeczypospolitej Polski lub poza jej granicami, które 

uniemożliwią lub poważnie utrudnią realizację niniejszej Umowy. 
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12. Klauzula Poufności  

a) Nabywca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nieprzekazywania osobom trzecim informacji  

o warunkach Umowy oraz wszelkich danych uzyskanych w związku z jej realizacją, w szczególności, 

cenach, danych technicznych, organizacyjnych i handlowych, o ile informacje takie nie są powszechnie 

znane lub Strona nie uzyskała uprzednio pisemnej zgody drugiej ze Stron.  

b) Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy obowiązku ujawniania informacji, wynikających 

z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.  

 

13. Ochrona danych osobowych 

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): 

a) administratorem danych osobowych Nabywcy jest spółka: Uponor Infra Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

(01-217), przy ul. Kolejowej 5/7, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS: 0000059366, NIP: 5260202826, REGON: 010132580, 

zwana dalej Administratorem.  

b) dane osobowe Nabywcy przetwarzane będą w celu: 

- zawarcia i wykonania umowy  (na podstawie 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, 

z późn. zm.) (dalej: RODO); 

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze dotyczących prowadzenia 

księgowości (na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) 

- dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

c) odbiorcami danych osobowych Nabywcy będą wyłącznie pracownicy, współpracownicy Administratora, 

podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa. 

d) dane osobowe Nabywcy przechowywane będą przez okres trwania umowy oraz do czasu przedawnienia 

wzajemnych roszczeń lub w okresie trwania ewentualnych postępowań. 

e) Nabywca posiada prawo do: 

i) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, 

ii) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

iii) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

iv) prawo do przenoszenia danych osobowych, 

v) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa); 

f) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia zawarcie oraz 

wykonanie umowy. 

 

 

14. Postanowienia końcowe 

a) Dostawca pozostaje właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej związanych z Towarami,  

w szczególności wszelkiego oprogramowania, rysunków, obliczeń, informacji technicznej, i innych 

dokumentów, narzędzi i opracowań dostarczonych Nabywcy przez Dostawcę w ramach i trakcie realizacji 

Umowy.  

b) Bez wcześniejszej pisemnej zgody Dostawcy Nabywca nie ma prawa do wykorzystywania wskazanych 

wyżej dokumentów, narzędzi i opracowań oraz wiedzy o Towarach do celów innych niż instalacja, 

uruchomienie, eksploatacja lub obsługa Towarów. W szczególności Nabywca nie ma prawa do 

kopiowania i upowszechniania w całości lub części dokumentów, narzędzi, opracowań oraz wiedzy  

o Towarach, bez wcześniejszej pisemnej zgody Dostawcy. 

c) Miejscem wykonania wszystkich usług, zobowiązań wynikających z Umowy lub w związku z nią, jest miejsce 

prowadzenia działalności przez Dostawcę, o ile w Umowie nie uzgodniono inaczej. 

d) Strony zgodnie postanawiają, że Dostawcy przysługuje prawo do skorzystania z uprawnienia umownego 

odstąpienia, o którym mowa w niniejszych OWD w terminie 12 miesięcy od daty wystąpienia podstawy do 

odstąpienia. 

e) Umowa w języku polskim będzie w przypadku sporów lub niezgodności traktowana zawsze jako nadrzędna 
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wobec wersji w językach obcych. W przypadku sporządzania umowy w języku angielskim obok wersji  

w języku innym niż polski, wersja w języku angielskim jest traktowana jako nadrzędna. 

f) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Dostaw zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego. 

g) Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą przedłożone do rozstrzygnięcia właściwemu 

rzeczowo sądowi powszechnemu w Łodzi. 

h) Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy jakichkolwiek informacji dotyczących stron, uzyskanych 

w trakcie wykonywania niniejszych OWD lub z innego źródła. 

i) Zawiadomienia przeznaczone dla Dostawcy i Nabywcy będą doręczane odpowiednio pod adresy Stron 

wskazane na fakturze Dostawcy. 


