OGÓLNE ZASADY I WARUNKI SPRZEDA Y W FIRMIE DSM FOOD SPECIALTIES B.V.
Sprzedawca (wed ug definicji poni ej) niniejszym kategorycznie odrzuca zastosowanie jakichkolwiek ogólnych warunków Klienta (wed ug definicji poni ej) NINIEJSZE OGÓLNE ZASADY I WARUNKI SPRZEDA Y OBEJMUJ OGRANICZENIA I
WY CZENIA ODPOWIEDZIALNO CI .
1.

Postanowienia ogólne

1.1

Ogólne Zasady i Warunki Sprzeda y („Warunki”) reguluj kwestie dotycz ce oferty,
sprzeda y i dostawy wszystkich towarów i/lub us ug (towary i us ugi, zarówno
cznie, jak i osobno, dalej w niniejszym dokumencie nazywane s „Towarami”)
dokonywanych przez firm DSM Food Specialties B.V. („Sprzedawca”) lub jej w
imieniu dla klienta („Klient”) i maj zastosowanie do wszelkiej tego rodzaju
dzia alno ci prowadzonej mi dzy Sprzedawc a Klientem.

1.2

Niniejsze Warunki zast puj wszelkie i wszystkie uprzednio przez strony wyra one
ustne i pisemne propozycje, komunikacje, umowy i porozumienia dotycz ce
sprzeda y i dostawy Towarów oraz zast puj i maj zastosowanie nadrz dne
wzgl dem wszelkich i wszystkich zasad i warunków zamówie z onych przez
Klienta oraz wszelkich innych zasad i warunków przed onych przez Klienta. Brak
sprzeciwu ze strony Sprzedawcy wobec zasad i warunków przed onych przez
Klienta w adnym wypadku nie stanowi jego akceptacji jakichkolwiek zasad i
warunków Klienta. Rozpocz cie wykonywania dzia
b
te realizacja dostawy
przez Sprzedawc nie s uznawane ani nie stanowi akceptacji przez Sprzedawc
zasad i warunków Klienta. Je li niniejsze Warunki ró ni si od jakichkolwiek zasad
i warunków Klienta, niniejsze Warunki i wszelkie kolejne komunikacje lub
poczynania dokonane przez Sprzedawc lub w jego imieniu, w tym, bez
ogranicze , potwierdzenie zamówienia i dostawa Towarów, b
stanowi y
kontrofert ze strony Sprzedawcy, a nie jego akceptacj tych e zasad i warunków
przed onych przez Klienta. Wszelkie komunikacje lub poczynania Klienta
potwierdzaj ce jego zgod na dostaw Towarów od Sprzedawcy oraz akceptacja
przez Klienta jakiejkolwiek dostawy Towarów od Sprzedawcy, stanowi b
bezwarunkow akceptacj niniejszych Warunków przez Klienta.

1.3

Niniejsze Warunki mog by zmienione lub uchylone wy cznie na mocy nale ycie
wykonanej pisemnej umowy mi dzy Sprzedawc a Klientem.

1.4

Zawieraj c umow na podstawie niniejszych Warunków, Klient wyra a zgod na
zastosowanie tych e Warunków do wszystkich przysz ych dzia , jak okre lono w
Art. 1.1, nawet je li nie b dzie to wyra nie stwierdzone. Sprzedawca ma prawo do
regularnej aktualizacji i/lub zmiany niniejszych Warunków, które to poprawione
Warunki b
mia y zastosowanie do wszystkich dzia
prowadzonych mi dzy
Sprzedawc a Klientem do momentu i od momentu powiadomienia Klienta o takiej
aktualizacji lub zmianie b
te do momentu przes ania Klientowi uaktualnionych
lub zmienionych Warunków.

1.5

Propozycje, zamówienia i potwierdzenia

2.1

Propozycje, dokonane przez Sprzedawc w jakiejkolwiek formie, nie s wi
ce dla
Sprzedawcy i stanowi jedynie zaproszenie Klienta do z enia oferty. Wszystkie
propozycje przedstawione przez Sprzedawc mog by uniewa nione i podlega
zmianie bez uprzedzenia. Zamówienia nie b
wi
ce, zanim nie zostan
potwierdzone przez Sprzedawc
na pi mie („Potwierdzenie Zamówienia”).
Sprzedawca ma prawo do odrzucenia zamówienia bez podania przyczyny.

2.3

2.4

2.5

Propozycje cenowe oparte na szacowanych lub przewidywanych ilo ciach mog
ulec wzrostowi, w przypadku gdy faktyczne ilo ci nabyte w specyficznym okresie
czasu s ni sze od ilo ci wcze niej szacowanych lub przewidywanych.
O wiadczenia i umowy dokonane przez pracowników, urz dników, przedstawicieli
i/lub po redników Sprzedawcy nie s dla Sprzedawcy wi
ce, chyba e i tylko w
zakresie w jakim zosta y one potwierdzone lub sporz dzone na pi mie przez
ciwie upowa nionego przedstawiciela (lub przedstawicieli) Sprzedawcy.
Z wyj tkiem zastrze enia zawartego w Art. 7.3, wszelkie próbki dostarczone
Klientowi udost pnione s wy cznie w celach informacyjnych i w adnym wypadku
nie sugeruj wyra nych lub dorozumianych warunków lub gwarancji jakiegokolwiek
rodzaju, w tym dotycz cych jako ci, opisu, przydatno ci handlowej, sprawno ci i
zdatno ci do jakichkolwiek celów, przy czym zak ada si , e Klient uzyska
satysfakcjonuj ce dla niego dane dotycz ce tych e kwestii przed z eniem
zamówienia na Towary.

Ceny

3.1

Ceny Towarów Sprzedawcy i wyra aj ce je waluty okre lone s w Potwierdzeniu
Zamówienia. Ceny podane przez Sprzedawc obejmuj standardowe opakowania,
lecz nie zwieraj podatku od towarów i us ug VAT ani adnego innego maj cego
zastosowanie podatku, c a, op aty ani kosztu na onego na Towary lub ich
dostaw na mocy jakichkolwiek przepisów prawnych („Podatki”), chyba e zosta o
uzgodnione inaczej. Kwota Podatków na onych w zwi zku ze sprzeda
Towarów Klientowi pokrywana jest przez Klienta i b dzie doliczana do ka dej
faktury lub sporz dzana b dzie dla niej odr bna faktura wystawiana Klientowi przez
Sprzedawc . Je li Sprzedawca udzieli rabatu, b dzie on dotyczy tylko konkretnej
dostawy wyra nie okre lonej w Potwierdzeniu Zamówienia.

3.2

4.
4.1

4.2

Anulowanie

6.1

Bezzasadne niezaakceptowanie lub odrzucenie Towarów przez Klienta lub te
anulowanie lub wypowiedzenie Potwierdzenia Zamówienia uprawnia Sprzedawc
do odzyskania od Klienta, obok wszelkich innych odszkodowa wynikaj cych z
takiego dzia ania:

12.

Zmiany i informacje, zwolnienie od odpowiedzialno ci

(i)

kosztu Towarów, w przypadku towarów, które z uzasadnionej przyczyny nie
mog zosta odsprzedane przez Sprzedawc stronie trzeciej; lub

12.1

(ii)

odszkodowania w wysoko ci odpowiadaj cej warto ci pi dziesi ciu procent
(50%) kosztu Towarów w formie odszkodowania oznaczonego, w przypadku
Towarów, które mog zosta odsprzedane przez Sprzedawc lub je li
post powanie w sprawie ceny nie jest dozwolone przez prawo na innej
podstawie.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji Specyfikacji,
sposobu wykonania i/lub produkcji Towarów oraz do wymiany materia ów
wykorzystywanych w produkcji i/lub wytwarzaniu Towarów, okresowo i bez
uprzedniego powiadomienia, chyba e ustalone zosta y Specyfikacje o charakterze
sta ym na pewien okres czasu lub dla pewnej ilo ci Towarów. Klient przyjmuje do
wiadomo ci, e informacje zawarte w katalogach, arkuszach specyfikacji i innych
publikacjach opisowych, rozprowadzanych i publikowanych przez Sprzedawc na
jego stronach internetowych, mog równie podlega okresowym zmianom bez
uprzedniego powiadomienia. Wszelkie stwierdzenia, o wiadczenia, zalecenia,
porady, próbki lub inne informacje pochodz ce od Sprzedawcy dotycz ce
Specyfikacji, Towarów i ich Wykorzystania dostarczone s Klientowi wy cznie w
charakterze przys ugi.

12.2

Klient zobowi zuje si wykorzystywa i polega wy cznie na swojej w asnej
ekspertyzie, wiedzy i os dzie w kwestiach zwi zanych z Towarami i ich
Wykorzystaniem, jak równie w stosunku do wszelkich informacji otrzymanych od
Sprzedawcy, z których korzysta w zamierzonych przez siebie celach. Konsultacje
zapewnione przez Sprzedawc nie nak adaj na niego adnych dodatkowych
zobowi za . Dostarczone dane i informacje odnosz ce si do przydatno ci i
Wykorzystania Towarów nie s wi
ce i Sprzedawca nie przyjmuje adnej
odpowiedzialno ci w wyniku tych e konsultacji. Klient zwalnia Sprzedawc od
odpowiedzialno ci i chroni go przed wszelkimi i wszystkimi szkodami,
stratami, kosztami, wydatkami, roszczeniami, daniami i odpowiedzialno ci
wynikaj cymi lub zwi zanymi z Towarami, ich Wykorzystaniem przez Klienta
i/lub wykorzystaniem lub zastosowaniem przez Klienta wszelkich informacji
udost pnionych i dostarczonych przez Sprzedawc lub w jego imieniu.

13.

Przestrzeganie przepisów prawnych i spe nianie standardów

13.1

Sprzedawca nie sk ada adnej obietnicy ani o wiadczenia potwierdzaj cego, e
Towary spe niaj wymogi jakichkolwiek przepisów prawnych, ustawy, regulacji
prawnej, kodeksu lub standardów („Przepisy prawne i standardy”), chyba e
okre lono to wyra nie w Potwierdzeniu Zamówienia lub w Specyfikacjach. Klient
przyjmuje do wiadomo ci, e Wykorzystanie Towarów mo e podlega wymaganiom
lub ograniczeniom na mocy Przepisów prawnych i standardów. Klient ponosi
wy czn odpowiedzialno za (i) przestrzeganie wszystkich Przepisów prawnych i
standardów dotycz cych Wykorzystania Towarów; oraz (ii) uzyskanie wszystkich
zatwierdze , zezwole i za wiadcze dla takiego Wykorzystania.

7.

Inspekcja i zgodno

7.1

W momencie dostawy Towarów i podczas ich przenoszenia, stosowania,
przetwarzania, transportu, przechowywania i sprzeda y („Wykorzystanie”) Klient
dokonuje inspekcji Towarów oraz upewnia si , e dostarczone Towary spe niaj
wymagania okre lone w umowie.

7.2

Reklamacje dotycz ce Towarów musz by zg aszane Sprzedawcy na pi mie
przed up ywem siedmiu (7) dni od daty dostawy w przypadku jakiejkolwiek wady,
usterki lub braku zauwa alnych przy zwyk ej inspekcji podczas dostawy oraz
siedmiu (7) dni od daty, kiedy jakakolwiek inna pretensja by a lub powinna by a by
zauwa alna, lecz w adnym wypadku nie pó niej ni przed up ywem sze ciu (6)
miesi cy od daty dostawy Towarów. Wykorzystanie lub przetworzenie Towarów
uznane b dzie za bezwarunkow akceptacj Towarów oraz za zrzeczenie si
prawa do wszelkich reklamacji dotycz cych Towarów.

7.3

Ostateczne ustalenie, czy dostarczone Towary spe niaj uzgodnione specyfikacje
okre lone w Potwierdzeniu Zamówienia lub, w przypadku braku uzgodnionych
specyfikacji, aktualne specyfikacje podawane przez Sprzedawc w czasie dostawy
Towarów (Specyfikacje), dokonane zostanie wy cznie w drodze analizy
zachowanych przez Sprzedawc próbek lub zapisów, pobranych z partii produktów
lub serii produkcyjnych, z których Towary pochodz , w oparciu o metody
analityczne stosowane przez Sprzedawc . Towary, na których zwrot Sprzedawca
wyrazi zgod lub polecenie na pi mie, b
zwrócone Sprzedawcy w wyznaczone
przez niego miejsce na odpowiedzialno Klienta.

7.4

Sprzedawca ma prawo podnie cen Towarów, które maj by dostarczone, je li
koszty czynników decyduj cych o cenach uleg y podwy szeniu, chyba e w
Potwierdzeniu Zamówienia ceny zosta y okre lone przez Sprzedawc jako sta e.
Czynniki te obejmuj mi dzy innymi surowce i materia y pomocnicze, energi ,
produkty uzyskiwane przez Sprzedawc od stron trzecich, p ace i wynagrodzenia
pracowników, sk adki na ubezpieczenie spo eczne, op aty rz dowe, koszty
transportu towarów oraz sk adki ubezpieczeniowe. O takiej podwy ce Klient
zostanie przez Sprzedawc powiadomiony.

W kwestii dokonywania p atno ci za Towary termin ma znaczenie priorytetowe.
Sprzedawca, nie uchybiaj c swoim innym prawom, mo e nalicza odsetki od
wszelkich zaleg ych p atno ci przy wy szej stopie w wysoko ci dwunastu procent
(12%) rocznie lub w wysoko ci pó tora obowi zuj cej stopy procentowej rocznie w
oparciu o w ciwe przepisy prawne, lecz nie przekraczaj c maksymalnej stopy
oprocentowania dozwolonej przez odno ne przepisy prawne, liczonych z dnia na
dzie pocz wszy od dnia wyga ni cia terminu p atno ci do momentu uiszczenia
ca ej zaleg ej sumy. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Sprzedawc w
zwi zku z pobieraniem zaleg ych op at (w tym, bez ogranicze , stosowne op aty za
porady prawne, op aty za porady ekspertów, op aty s dowe i wszelkie inne koszty
zwi zane z post powaniem prawnym) uiszcza Klient.

Je li usterki dotycz tylko pewnej cz ci Towarów okre lonych w Potwierdzeniu
Zamówienia, nie uprawnia to Klienta do odrzucenia ca ej dostawy Towarów.
Jakiekolwiek zaistnia e reklamacje nie wp ywaj na obowi zek uiszczenia przez
Klienta p atno ci, jak okre lono w Art. 4. Z chwil otrzymania zawiadomienia o
usterce Sprzedawca ma prawo zawiesi wszelkie kolejne dostawy do momentu, a
reklamacje zostan uznane za nieuzasadnione i/lub odrzucone b
te do
momentu,
usterka
zostanie
ca kowicie
wyeliminowana.

8.

Przeniesienie ryzyka i w asno ci
Odpowiedzialno
Klienta.

za Towary od momentu ich dostarczenia b dzie nale

a do

8.2

Towary, których dostawa zosta a zawieszona w oczekiwaniu na uiszczenie zaleg ej
atno ci przez Klienta, oraz Towary, których dostawa zosta a bezzasadnie
odrzucona lub niezaakceptowana przez Klienta, b
zatrzymane i przechowywane
przez Sprzedawc na koszt i odpowiedzialno Klienta.

8.3

Towary nie stan si w asno ci Klienta i ca kowita w asno prawna oraz korzy ci
z ni zwi zane wci nale y b
do Sprzedawcy, chyba e i do momentu, kiedy
Sprzedawca otrzyma pe
p atno za Towary obejmuj
wszelkie drugorz dne
koszty, takie jak odsetki, op aty, wydatki itd.

8.4

W przypadku rozwi zania umowy na podstawie Art. 16 niniejszych Warunków
Sprzedawca, nie uchybiaj c swoim innym prawom, ma prawo wymaga
natychmiastowej dostawy zwrotnej Towarów, wzgl dem których mo e ubiega si o
zastrze enie prawa w asno ci.

8.5

Do momentu uiszczenia nale nych p atno ci za Towary, Klient ma prawo
wykorzystywa
Towary wy cznie w zakresie wymaganym przez zwyk e
prowadzenie interesu oraz na ile to mo liwe powinien:
(i)

przechowywa Towary w osobnym miejscu, w sposób umo liwiaj cy ich
atw identyfikacj ;

(ii)

natychmiast powiadomi Sprzedawc o wszelkich zg oszonych przez strony
trzecie reklamacjach mog cych wywrze wp yw na Towary; oraz

(iii)

zapewni odpowiednie ubezpieczenie Towarów.

9.

Ograniczona gwarancja

9.1

Sprzedawca gwarantuje jedynie, e w dniu dostawy Towary b
zgodne ze
Specyfikacjami. Je li Towary nie spe niaj tej gwarancji i tylko w stopniu w jakim od
niej odbiegaj , przy zastosowaniu ustalenia dokonanego na podstawie Art. 7
niniejszych Warunków, Sprzedawca mo e w wybrany przez siebie sposób i w
odpowiednim czasie dokona naprawy lub wymiany Towarów, nie obci aj c
Klienta zwi zanymi z tym kosztami, b
te wyp aci kwot pokrywaj
koszty
takich Towarów wed ug pierwotnych cen podanych na fakturze. OBOWI ZEK
SPRZEDAWCY OGRANICZONY B DZIE ZATEM WY CZNIE DO NAPRAWY LUB WYMIANY
TOWARÓW B
TE ZWROTU KOSZTÓW TOWARÓW.

atno ci i kredyt Klienta
Chyba e wyra nie okre lono inaczej w Potwierdzeniu Zamówienia, p atno ci
dokonuje si Sprzedawcy gotówk w kwocie netto w terminie trzydziestu (30) dni od
daty wystawienia przez Sprzedawc faktury za Towary, przelewem na konto
bankowe, którego numer podany jest na fakturze. Kwoty wszystkich p atno ci
uiszcza si
cznie z Podatkami i bez jakichkolwiek potr ce lub innych roszcze
wzajemnych.

ze specyfikacjami

8.1

Ka da dostawa stanowi odr bn transakcj i aden przypadek niewykonania
dostawy nie b dzie wywiera wp ywu na kolejne dostawy.

3.

9.2

Obowi zek Sprzedawcy dotycz cy naprawy, wymiany lub pokrycia kosztów
uzale niony b dzie od terminowego otrzymania przez Sprzedawc powiadomienia
o jakiejkolwiek rzekomej niezgodno ci Towarów oraz, je li to stosowne, od zwrotu
Towarów, zgodnie z Art. 7 niniejszych Warunków. POWY SZA GWARANCJA JEST
WY CZNA I ZAST PUJE WSZELKIE INNE GWARANCJE, O WIADCZENIA, WARUNKI LUB INNE
ZASADY WYRA ONE W SPOSÓB WYRA NY, DOROZUMIANY, NA MOCY USTAWY, UMOWY LUB
INNEGO DOKUMENTU, W TYM , BEZ OGRANICZE , WSZELKIE INNE GWARANCJE
PRZYDATNO CI HANDLOWEJ, SPRAWNO CI I ZDATNO CI DO JAKICHKOLWIEK CELÓW, LUB

Ograniczenie odpowiedzialno ci

10.1

ODPOWIEDZIALNO
SPRZEDAWCY WZGL DEM WSZELKICH I WSZYSTKICH ROSZCZE O
ODSZKODOWANIE WYNIKAJ CYCH LUB ZWI ZANYCH TOWARAMI I ICH WYKORZYSTANIEM W
ADNYM WYPADKU NIE PRZEKROCZY SUMY UISZCZONYCH PRZEZ KLIENTA P ATNO CI ZA
TOWARY B
CE PRZEDMIOTEM ROSZCZENIA. SPRZEDAWCA W ADNYM WYPADKU NIE
DZIE ODPOWIEDZIALNY WZGL DEM KLIENTA LUB INNEJ OSOBY ZA JAK KOLWIEK
SPECJALN , UBOCZN , BEZPO REDNI , WYNIKOW LUB MORALN STRAT LUB SZKOD ,
KOSZT LUB WYDATEK, W TYM , BEZ OGRANICZE , SZKOD NA SKUTEK UTRACONEJ DOBREJ
WOLI, UTRACONEJ SPRZEDA Y LUB ZYSKU, PRZESTOJU W PRACY, NIEPOWODZENIA
PRODUKCJI, USZKODZENIA INNYCH TOWARÓW LUB PRZEDMIOTÓW, NIEZALE NIE CZY TAKA
SZKODA LUB STRATA JEST WYNIKIEM LUB MA ZWI ZEK Z NARUSZENIEM GWARANCJI,
NARUSZENIEM UMOWY, WPROWADZENIEM W B D, ZANIEDBANIEM CZY INNYM ZDARZENIEM.

Ka da p atno
dokonana przez Klienta w pierwszej kolejno ci pokrywa koszty
dowe i pozas dowe oraz nale ne odsetki, po czym jest odliczana od
najwcze niejszego zaleg ego roszczenia, bez wzgl du za zalecenie Klienta.

4.4

Wszelkie reklamacje dotycz ce faktur musz by zg aszane do Sprzedawcy w
ci gu o miu (8) dni od daty wystawienia faktury. Po up ywie tego terminu faktura
zostanie uznana za zatwierdzon przez Klienta.

11.

Si a wy sza

5.

Dostawa i akceptacja

11.1

5.1

Wszystkie dostawy Towarów pochodz z zak adu produkcyjnego Sprzedawcy na
zasadzie Ex Works, chyba e wyra nie okre lono inaczej w Potwierdzeniu
Zamówienia. Znaczenie stosowanego poj cia Ex Works podane jest w najnowszej
wersji Mi dzynarodowych Regu Handlu (INCOTERMS) wydanej przez
Mi dzynarodow Izb Handlow w Pary u, Francja, obowi zuj cej w momencie
sporz dzania Potwierdzenia Zamówienia. Klient akceptuje Towary z momentem ich
dostarczenia.

adna ze stron nie jest odpowiedzialna za szkody, straty, koszty lub wydatki
wynikaj ce lub zwi zane z opó nieniem, ograniczeniem, zak óceniem lub
niewykonaniem swego obowi zku wzgl dem drugiej strony na skutek okoliczno ci
cych poza jej zwyk kontrol , w tym, bez ogranicze , zdarze wynikaj cych z
dzia ania si y wy szej, przepisów prawnych, ustaw, rozporz dze , regulacji
prawnych,
rodków prawnych, dzia
rz dowych lub innych dzia
administracyjnych, nakazów lub orzecze s du, trz sienia ziemi, powodzi, po aru,
wybuchu, wojny, terroryzmu, zamieszek, sabota u, wypadku, epidemii, strajku
pracowniczego, lokautu, zastoju w prowadzeniu dzia alno ci, zak óce podczas
pracy, trudno ci z uzyskaniu potrzebnej si y roboczej i surowców, braku lub
niewydolno ci rodków transportu, awarii instalacji lub niezb dnego sprz tu, nag ej
naprawy i konserwacji, awarii lub niedoboru sprz tu u ytkowego, opó nienia
dostawy b
te wady towarów dostarczanych przez dostawców lub wykonawców
(„Si a wy sza”).

Wszelkie terminy i daty dostaw przez Sprzedawc s przybli one i nie s
traktowane zasadniczo, chyba e wyra nie okre lono inaczej w Potwierdzeniu
Zamówienia. Sprzedawca ma prawo do dostarczenia Towarów podanych w
Potwierdzeniu Zamówienia w partiach oraz do wystawienia odr bnych faktur.
Sprzedawca nie jest w adnym wypadku odpowiedzialny za jakiekolwiek opó nienia
w dostawie. W przypadku opó nienia dostawy Klient nie zostaje zwolniony z
obowi zku akceptacji tej dostawy. Ró nice w ilo ci dostarczonych Towarów
wzgl dem ilo ci podanych w Potwierdzeniu Zamówienia nie daj Klientowi prawa

14.

Niezale ne strony umowy

14.1

Sprzedawca i Klient s niezale nymi stronami umowy i nawi zany stosunek nie
czyni adnej ze stron nadrz dn . adna sprzeda ani zobowi zanie jednej ze stron
w stosunku do strony trzeciej nie b dzie wi
ca dla drugiej strony.

15.

Nieprzenoszenie

15.1

adna ze stron nie mo e przenie
praw lub zobowi za wynikaj cych z
Potwierdzenia Zamówienia bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody drugiej
strony, przy czym Sprzedawca mo e przenie
takie prawa i zobowi zania,
ca kowicie lub cz ciowo, na któr kolwiek ze swoich spó ek dominuj cych, spó ek
zale nych lub spó ek stowarzyszonych lub trzeci stron nabywaj
w ca ci lub
w znacznej cz ci aktywa lub interesy Sprzedawcy zwi zane z Towarami.

16.

Zawieszenie i rozwi zanie

16.1

Je li (a) Klient nie wywi zuje si ze zobowi za wzgl dem Sprzedawcy lub (b) je li
Sprzedawca ma uzasadnione w tpliwo ci dotycz ce wykonywania przez Klienta
jego zobowi za wzgl dem Sprzedawcy i je li Klient nie udzieli Sprzedawcy
nale ytej gwarancji, e wykona swoje obowi zki przed wyznaczonym terminem
dostawy, a w ka dym razie przed up ywem trzydziestu (30) dni od daty
przedstawienia przez Sprzedawc
dania takiej gwarancji; lub je li Klient og osi
stan niewyp acalno ci lub brak mo liwo ci sp acenia narastaj cych d ugów lub je li
jego interes przejdzie w stan likwidacji (innej ni w celach reorganizacji lub fuzji),
te je li procedura upad ciowa rozpocz ta zostanie przez Klienta lub
przeciwko niemu, lub je li dla ca ci lub znacznej cz ci aktywów Klienta
wyznaczony zostanie powiernik, syndyk lub zarz dca maj tku, b
te je li Klient
zawrze uk ad z wierzycielami lub przeniesie jakiekolwiek prawa na swoich
wierzycieli, wtedy Sprzedawca, nie uchybiaj c swoim innym prawom, mo e za
pisemnym powiadomieniem:

11.2

W przypadku wyst pienia zdarzenia Si y wy szej strona, która ponios a szkod w
wyniku tego zdarzenia, powinna o tym pisemnie powiadomi drug stron ,
okre laj c przyczyn zdarzenia oraz skutek, jaki zdarzenie to wywiera na

(i)

da dostawy zwrotnej i przej
prawo do dostarczonych Towarów, za
które p atno
nie zosta a uiszczona, w którym to celu Klient przyznaje
Sprzedawcy nieodwo alne prawo i pozwolenie na wst p do ka dego
pomieszczenia, w którym Towary si znajduj lub mog si znajdowa , a
wszelkie koszty zwi zane z odzyskaniem Towarów pokryte b
przez
Klienta; i/lub

(ii)

zawiesi wykonywanie lub rozwi za Potwierdzenie Zamówienia dotycz ce
zaleg ej dostawy Towarów, chyba e Klient dokona zap aty za Towary
gotówk z góry lub udzieli nale ytej gwarancji dokonania takiej zap aty
Sprzedawcy za Towary, bez konieczno ci interwencji s dowej oraz bez
jakiejkolwiek odpowiedzialno ci po stronie Sprzedawcy wynikaj cej lub
zwi zanej z takim zawieszeniem lub rozwi zaniem.

16.2

Je li zaistnieje sytuacja (i) i/lub (ii), wszelkie zaleg e roszczenia Sprzedawcy stan
si nale ne i podlega y b
natychmiastowej zap acie w odniesieniu do Towarów
dostarczonych Klientowi, do których Sprzedawca nie przej prawa.

17.

Zrzeczenie si praw

17.1

Zaniechanie przez Sprzedawc wykonania w dowolnym czasie któregokolwiek z
postanowie niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia si prawa Sprzedawcy
do wykonania lub do egzekwowania tej e zasady lub warunku, a jakiekolwiek
opó nienie, zaniechanie lub pomini cie wykonania takiego postanowienia nie
uchybi prawom Sprzedawcy. Zaniechanie przez Sprzedawc egzekwowania swego
prawa wzgl dem naruszenia obowi zków przez Klienta nie stanowi zrzeczenia si
prawa wzgl dem jakiegokolwiek poprzedniego lub kolejnego takiego naruszenia.

TE BRAKU NARUSZENIA JAKIEGOKOLWIEK TYTU U DO PRAWA W ASNO CI INTELEKTUALNEJ
OBEJMUJ CEJ TOWARY.

10.

4.3

5.2

wykonywanie przez ni obowi zków wynikaj cych z Potwierdzenia Zamówienia.
Je li nast pi opó nienie, obowi zek dostawy b dzie zawieszony na okres czasu
równy okresowi czasu utraconego w wyniku zdarzenia Si y wy szej. Niemniej
jednak je li zdarzenie si y wy szej ma charakter ci y lub sytuacja wskazuje na to,
e zdarzenie b dzie trwa o przez okres przekraczaj cy dwa (2) miesi ce od
uzgodnionego terminu dostawy, ka da ze stron ma prawo do anulowania cz ci
Potwierdzenia Zamówienia, której to zdarzenie dotyczy, bez ponoszenia
odpowiedzialno ci wzgl dem drugiej strony.

6.

Wszelka komunikacja drog elektroniczn mi dzy Sprzedawc a Klientem b dzie
uznawana za dokonan „pisemnie” i/lub „na pi mie”. Stosowany przez Klienta
system komunikacji drog elektroniczn b dzie stanowi wy czny dowód tre ci
oraz czasu wys ania i otrzymania takiej komunikacji elektronicznej.

2.

2.2

do odmówienia akceptacji Towarów. Klient ma obowi zek uiszczenia op aty
okre lonej w Potwierdzeniu Zamówienia za ilo
Towarów, która zosta a
dostarczona.

18.

Zasada rozdzielno ci i konwersja

18.1

Je li jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za
niewa ne lub niewykonalne, nie wp ynie to w aden sposób na wa no
lub
wykonalno
pozosta ych postanowie
zawartych mi dzy stronami i takie
postanowienie zostanie od pozosta ych od czone. Ka de postanowienie, które
zostanie uznane za niewa ne lub niewykonalne, zostanie ponownie sformu owane,
tak aby spe nia o prawny i ekonomiczny zamiar pierwotnego postanowienia w
maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

19.

Ograniczenie powództwa

19.1

adne powództwo nie mo e zosta wniesione przez Klienta, chyba e przedtem
Klient powiadomi pisemnie Sprzedawc o istnieniu takiego rzekomego roszczenia
przeciwko Sprzedawcy i dokona tego przed up ywem trzydziestu (30) dni od daty,
kiedy reklamacja ta po raz pierwszy dotar a do wiadomo ci Klienta, przy czym
powództwo mo e zosta wniesione przez Klienta nie pó niej ni w ci gu dwunastu
(12) miesi cy od daty takiego powiadomienia.

20.

W

20.1

Prawa i obowi zki stron wynikaj ce lub zwi zane z Potwierdzeniem Zamówienia
i/lub niniejszymi Warunkami podlegaj prawu holenderskiemu i s w oparciu o
prawo holenderskie sporz dzone, interpretowane i wykonywane, z wy czeniem
regu prawa mi dzynarodowego. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach
mi dzynarodowej sprzeda y towarów (CISG) nie ma tutaj zastosowania.

20.2

Strony wyra aj zgod , aby wszelkie pozwy, powództwa lub post powania, jakie
mog zosta wniesione przez któr kolwiek ze stron, by y rozpatrywane wy cznie
przed w ciwym s dem Holandii, bez uchybienia przys uguj cemu Sprzedawcy
prawu wniesienia odno nej sprawy do s du pe ni cego jurysdykcj , je li to
postanowienie nie zosta o w czone do Warunków, i strony niniejszym zgadzaj si
podlega jurysdykcji tych s dów oraz zrzekaj si prawa do sprzeciwu, które mo e

ciwe przepisy prawne i jurysdykcja

OGÓLNE ZASADY I WARUNKI SPRZEDA Y W FIRMIE DSM FOOD SPECIALTIES B.V.
Sprzedawca (wed ug definicji poni ej) niniejszym kategorycznie odrzuca zastosowanie jakichkolwiek ogólnych warunków Klienta (wed ug definicji poni ej) NINIEJSZE OGÓLNE ZASADY I WARUNKI SPRZEDA Y OBEJMUJ OGRANICZENIA I
WY CZENIA ODPOWIEDZIALNO CI .
im przys ugiwa , obecnie lub odt d, dotycz cego miejsca rozpatrywania tych e
pozwów, powództw i post powa .
21.

Przetrwanie praw

21.1

Prawa i obowi zki stron s wi
ce i maj na celu niesienie korzy ci stronom i ich
odpowiednim nast pcom, cesjonariuszom, dyrektorom, urz dnikom, pracownikom,
po rednikom i przedstawicielom prawnym. Anulowanie jednego lub wi cej praw i
obowi zków stron, z jakiejkolwiek przyczyny, nie wp ynie na postanowienia
niniejszych Warunków, które pozostan w mocy niezale nie od takiego anulowania.

22.

Nag ówki

22.1

Nag ówki w niniejszych Warunkach stanowi wy cznie u atwienie odnoszenia si
do poszczególnych punktów i nie maj wp ywu na formu owanie lub interpretacj
Warunków.

23.

W asno

23.1

Sprzedawca nie zweryfikowa mo liwo ci istnienia praw w asno ci intelektualnej
nale cych do trzeciej strony nara onych na ryzyko naruszenia w wyniku
sprzeda y i/lub dostawy Towarów; Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno ci za
jak kolwiek strat lub szkod z tym zwi zan .

23.2

Sprzeda Towarów nie stanowi, w sposób dorozumiany lub inny, tytu u do prawa
asno ci intelektualnej dotycz cej sk adu i/lub zastosowania Towarów, a Klient w
sposób wyra ny przyjmuje na siebie ka de ryzyko zwi zane z naruszeniem
prawa w asno ci intelektualnej w wyniku przewo enia i/lub Wykorzystywania
Towarów, pojedynczo lub w po czeniu z innymi materia ami lub w
jakimkolwiek innym procesie przetwarzania.

intelektualna

Niniejsze Warunki zosta y z one w urz dzie Rejestru Handlowego Izby Handlowej
HAAGLANDEN, Holandia, z numerem 27235314
Niniejsze Warunki maj zastosowanie i obowi zuj od dnia 1 stycznia 2005 r. i mog
podlega zmianie w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Aktualna wersja
niniejszych Warunków znajduje si
na stronie internetowej www.dsmfoodspecialties.com
W przypadku rozbie no ci dotycz cych postanowie niniejszych Warunków
przet umaczonych na j zyk obcy autentyczna i nadrz dna jest wy cznie wersja w
zyku angielskim.

