
 

 

UMA Investments Sp. z o.o. 
 

WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW I PRAC 
  

1. DEFINICJE 
W tekście niniejszych Warunków 
zamieszczonym poniżej wyrażeniom przypisuje 
się następujące znaczenie, chyba że z kontekstu 
wynika inne ich znaczenie: 
 
(a) „Artykuły Promocyjne” oznaczają Towary, 
które Kupujący zamierza użyć dla celów 
promocji i reklamy oraz takie, które zostaną 
zaoferowane w jakikolwiek sposób nabywcom 
lub konsumentom produktów Kupującego. 
 
(b) „Azbest” oznacza chryzotyl, krokidolit, 
amozyt, aktynolit, tremolit oraz włóknisty 
antofyllit, jakąkolwiek mieszankę zawierającą 
którykolwiek z wymienionych materiałów oraz 
jakąkolwiek podobną substancję mającą 
szkodliwy wpływ na człowieka.   
 
(c) „Data lub Daty Dostawy” oznaczają datę lub 
daty określone w Zamówieniu, dotyczące 
dostawy Towarów lub wykonania Prac. 
 
(d) „Dostawca” oznacza podmiot do którego  
adresowane jest Zamówienie i obejmuje 
następców prawnych i dozwolonych 
cesjonariuszy Dostawcy. 
 
(e) „Fotografie” oznaczają odbitki, negatywy, 
slajdy oraz wszelkie obrazy cyfrowe, wraz z 
wszelkimi materiałami potrzebnymi do ich 
wyprodukowania. 
 
(f) „Kupujący” oznacza Uma Investments Sp. z 
o.o. (KELLOGG) 
 
(g) „Obiór” oznacza odebranie Towarów lub 
Prac przez Kupującego po spełnieniu warunków 
określonych w Punkcie 7. 
 
(h) „Oferta Cenowa” oznacza jakąkolwiek ofertę 
cenową złożoną Kupującemu przez Dostawcę na 
dostawę Towarów lub wykonanie Prac. 
 

(i) „Płatności Etapowe” mają znaczenie 
określone w Punkcie 22. 
 
(j) „Prace” oznaczają robociznę, metody, usługi, 
materiały, Towary, transport lub inne 
świadczenia, jakie mogą być opisane w 
Zamówieniu lub mogą być niezbędne do 
spełnienia wymogów określonych w 
Zamówieniu 
 
(k)  „Prawa Własności Intelektualnej” oznaczają 
wszelkie prawa własności intelektualnej i 
przemysłowej, w tym w szczególności patenty, 
know-how, informacje poufne, zarejestrowane 
znaki towarowe, zarejestrowane lub 
niezarejestrowane wzory, wzory użytkowe, 
wnioski o i uprawnienia do ubiegania się o 
powyższe, niezarejestrowane prawa do wzorów, 
niezarejestrowane znaki towarowe i prawa 
autorskie (zarówno do rysunków, planów, 
specyfikacji, wzorów, oprogramowania 
komputerowego, jak i inne), uprawnienia do 
przeciwdziałania podszywaniu się/podrabianiu 
na podstawie przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji oraz przepisów o 
prawach autorskich, prawa do baz danych, 
prawa do topografii układów scalonych oraz 
jakiekolwiek inne prawa dotyczące 
jakiegokolwiek wynalazku, odkrycia lub procesu, 
oraz wnioski o i prawa do ubiegania się o 
powyższe, w każdym przypadku na terenie 
Polski oraz wszystkich pozostałych krajów na 
świecie, łącznie z jakimikolwiek wznowieniami i 
rozszerzeniami w zakresie lub w odniesieniu do 
Towarów, Prac lub Rysunków, Pism oraz 
Narzędzi lub jakichkolwiek innych materiałów na 
jakimkolwiek nośniku, w jakikolwiek sposób 
powiązanych bezpośrednio lub pośrednio z 
Towarami, Pracami, Rysunkami, Pismami i 
Narzędziami. 
 
(l) „Rysunki, Pisma i Narzędzia” oznaczają 
rysunki, Specyfikacje, projekty wykonawcze, 
plany, szkice, pisma, obliczenia, rękopisy, 
projekty/wzory, Fotografie, matryce, 



 

 

modele/wzory, narzędzia oraz obrazy w formie 
elektronicznej, dyski lub dane. 
 
(m)”Siedziba”, „Biuro Główne” oznacza adres 
siedziby lub głównego biura strony ujawniony 
we właściwym rejestrze;  
 
(n) „Specyfikacja” oznacza opis techniczny 
Towarów lub Prac zawartych lub wymienionych 
w specyfikacji, przekazany Dostawcy wraz z 
niniejszymi Warunkami albo zawarty lub 
wymieniony w Zamówieniu lub dołączony do 
Zamówienia, lub przekazany w inny sposób, 
niezależnie od tego, czy został wyraźnie 
określony jako „Specyfikacja”, czy też nie. 
 
(o) „Spółki Powiązane” oznaczają w odniesieniu 
do jakiejkolwiek spółki, jakąkolwiek spółkę, 
która w dowolnym czasie jest jej jednostką 
powiązaną, zgodnie z definicją zawartą w 
polskiej Ustawie o rachunkowości. 
 
(p) „Towary” oznaczają artykuły lub przedmioty 
opisane w Zamówieniu. 
 
(q) "Umowa" oznacza jakąkolwiek umowę, 
której przedmiotem jest kupno Towarów lub 
wykonanie Prac, zawartą zgodnie z niniejszymi 
Warunkami pomiędzy Kupującym a Dostawcą. 
 
(r) „Warunki” oznaczają standardowe warunki 
zakupu określone w niniejszym dokumencie.  
 
(s) „Zamówienie” oznacza zamówienie na 
dostawę Towarów lub wykonanie Prac wysłane 
przez Kupującego lub odwołanie dostawy 
Towarów lub wykonania Prac wysłane przez 
Kupującego do Dostawcy w formie dokumentu 
Kupującego określonego jako „Zamówienie”, 
oraz jakąkolwiek zmianę takiego dokumentu 
wysłaną przez Kupującego i jakiekolwiek 
Specyfikacje, Rysunki, Pisma oraz Narzędzia, lub 
inne dokumenty lub przedmioty wysłane wraz z 
Zamówieniem lub wymienione w Zamówieniu. 
 
2. WARUNKI  
(a) Z zastrzeżeniem odmiennych uzgodnień 
dokonanych na piśmie i podpisanych przez 

osoby upoważnione do reprezentacji 
Kupującego i Dostawcy: 
 
(i) niniejsze Warunki, łącznie z 
Zamówieniem, stanowią obowiązujące 
postanowienia Umowy i zastępują wszelkie 
oświadczenia, przyrzeczenia oraz warunki w 
jakikolwiek sposób określone, włączone lub 
powołane przez którąkolwiek ze stron. 
Dostawca przyjmuje do wiadomości i 
potwierdza, że nie działa w oparciu o żadne 
zapewnienia, oświadczenia, deklaracje ani 
ustalenia dokonane przez lub w imieniu 
Kupującego, które nie zostały wprowadzone do 
Umowy, Zamówienia lub Specyfikacji. Jednakże, 
żadne z postanowień niniejszego Punktu 2(a)(i) 
nie wyłącza jakiejkolwiek odpowiedzialności za 
umyślne wprowadzenie w błąd drugiej strony; 
oraz   
 
(ii) kontakty handlowe pomiędzy Dostawcą 
a Kupującym prowadzone będą w formie 
elektronicznej. Oznacza to, iż Dostawca i 
Kupujący, w najszerszym dopuszczonym przez 
prawo zakresie, zastąpią metody 
dokumentowania w formie papierowej (jeżeli 
takie są stosowane) wystawiania i wymiany 
zamówień, faktur (oraz podobnych 
dokumentów księgowych) i płatności formą 
elektroniczną. Kupujący oraz Dostawca wyrażają 
zgodę na wyłączenie stosowania art. 661 §§ 1-3 
Kodeksu cywilnego; 
 
(iii) wyłącza się obowiązywanie jakichkolwiek 
wzorców umów, w tym ogólnych warunków 
stosowanych przez Dostawcę, niezależnie od 
tego, czy do takich warunków nawiązywała 
Oferta Cenowa, oświadczenie o przyjęciu 
Zamówienia, czy odwołano się do nich w inny 
sposób. W konsekwencji Umowa zostanie 
zawarta wyłącznie w przypadku pełnego i 
wyłącznego stosowania niniejszych Warunków. 
 
(b) Wszelkie zmiany Zamówienia lub niniejszych 
Warunków będą wiążące wyłącznie wtedy, gdy 
zostaną uzgodnione w formie pisemnej przez 
należycie umocowanych przedstawicieli 
Kupującego i Dostawcy. 
 



 

 

(c) Niewykonanie przez Kupującego 
któregokolwiek z jego praw wynikających z 
niniejszych Warunków lub Umowy lub 
niedomaganie się wykonania któregokolwiek z 
postanowień niniejszych Warunków lub Umowy 
albo zaniechanie niezwłocznego dochodzenia 
praw z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania któregokolwiek z postanowień 
niniejszych Warunków lub Umowy nie wyklucza 
późniejszego dochodzenia takich praw ani nie 
będzie uważane za zrzeczenie się danego prawa 
ani prawa do dochodzenia praw z tytułu 
jakiegokolwiek późniejszego niewykonania lub 
nienależytego wykonania któregokolwiek z 
postanowień niniejszych Warunków lub Umowy. 
 
(d) W przypadku wystąpienia sprzeczności 
pomiędzy niniejszymi Warunkami a 
postanowieniami szczegółowo określonymi 
przez Kupującego w Zamówieniu lub 
Specyfikacji, będą obowiązywały warunki 
określone w Zamówieniu lub w Specyfikacji. 
 
(e) Dostawca niniejszym zobowiązuje się 
przyjmować Zamówienia lub odwołania 
zamówień wyłącznie od Kupującego i nie będzie 
przyjmować ich od Spółek Powiązanych 
Kupującego, chyba że prawa lub obowiązki 
Kupującego zostały przeniesione zgodnie z 
Punktem 27 (b). 
3. CENA  
Cena określona w Zamówieniu na Towary lub 
Prace jest ceną stałą i nie podlega zmianom z 
żadnego powodu (z wyjątkiem zmian stawki 
obowiązującego podatku VAT, którym obciążany 
jest Kupujący i który zawarty jest w cenie), 
chyba że należycie umocowani przedstawiciele 
Kupującego i Dostawcy w sposób wyraźny 
dokonali odmiennych uzgodnień w formie 
pisemnej. O ile w Zamówieniu nie zastrzeżono 
inaczej, cena zawiera wszelkie ewentualne 
dodatkowe koszty i opłaty, w szczególności: 
koszty opakowania, pakowania, przewozu, 
ubezpieczenia oraz dostawy Towarów do 
miejsca lub miejsc określonych w Zamówieniu, 
podatek VAT oraz wszelkie inne opłaty, 
obciążenia publicznoprawne i podatki o 
jakimkolwiek charakterze dotyczące dostaw 
Towarów lub Prac.   

 
4. POTWIERDZENIE I PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA 
(a) Kupujący jest związany swoim Zamówieniem 
tylko w przypadku, gdy Dostawca powiadomi go 
niezwłocznie na piśmie o przyjęciu Zamówienia, 
przy czym dopuszczalne jest również 
powiadomienie drogą elektroniczną. 
 
(b) Dostawa Towarów lub rozpoczęcie 
wykonywania Prac uznawane będzie za 
wystarczający dowód przyjęcia niniejszych 
Warunków oraz odpowiedniego Zamówienia 
przez Dostawcę. 
 
5. NUMER ZAMÓWIENIA 
Numer Zamówienia podany w Zamówieniu musi 
widnieć na wszystkich fakturach, specyfikacji 
zawartości przesyłki, dokumentach 
wysyłkowych oraz wszelkiej korespondencji  
dotyczącej Towarów lub Prac objętych 
Zamówieniem. 
 
6. DOKUMENT WYSYŁKOWY  
Dokument wysyłkowy, zawierający jasny i pełny 
opis wysłanych Towarów, musi zostać 
dostarczony przez Dostawcę Kupującemu przy 
dostawie Towarów. 
 
  
7. PRZEJŚCIE WŁASNOŚCI ORAZ RYZYK 
(a) Towary lub Prace zostaną odebrane przez 
Kupującego (bez względu na wszelkie płatności, 
jakie mogły być dokonane w związku z nimi) 
wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków:  
 
(i) gdy spełniają wszystkie wymogi i przeszły 
wszystkie testy oraz kontrole określone lub 
wskazane w Zamówieniu oraz niniejszych 
Warunkach, bądź też inne, zasadnie wymagane 
przez Kupującego i zgłoszone Dostawcy (w dniu 
lub przed dniem złożenia Zamówienia); oraz 
 
(ii) zostaną następnie przyjęte przez Kupującego 
bez zastrzeżeń, w formie pisemnego 
powiadomienia skierowanego do Dostawcy 
(którego Kupujący nie będzie bezzasadnie 
wstrzymywał ani opóźniał). 
 
(b) Z zastrzeżeniem Punktu 22(c): 



 

 

 
(i) Prawo własności Towarów przejdzie na 
Kupującego z chwilą Odbioru lub z chwilą 
dokonania płatności za Towar, jeżeli nastąpiła 
ona wcześniej. W przypadku rzeczy ruchomych 
oznaczonych co do gatunku, jeżeli przeniesienie 
posiadania nastąpi przed Odbiorem, Dostawca 
pozostanie we władania takich Towarów jako 
przechowawca; oraz 
 
(ii) Prawo własności Prac stanowiących rzeczy 
ruchome (innych niż Towary stanowiące 
element Prac) oraz ich posiadanie przejdzie na 
Kupującego z chwilą Odbioru lub z chwilą 
zapłaty za takie Prace, jeżeli zostanie ona 
dokonana wcześniej. W przypadku rzeczy 
ruchomych oznaczonych co do gatunku, jeżeli 
przeniesienie posiadania nastąpi przed 
Odbiorem, Dostawca pozostanie we władania 
takich Prac jako przechowawca.  
 
(c) Do momentu przejścia prawa własności na 
Kupującego, wszelkie ryzyka związane z 
Towarami lub, jeśli będzie mieć to 
zastosowanie, z Pracami obciążają wyłącznie 
Dostawcę, który powinien ubezpieczyć Towary 
lub Prace w swoim imieniu przed wszelkimi 
rodzajami ryzyka nadającymi się do 
ubezpieczenia, jakie w sposób prawdopodobny 
mogłyby zagrażać Towarom i Pracom, u 
ubezpieczycieli, na warunkach zatwierdzonych 
przez Kupującego. Na pisemne żądanie 
Kupującego Dostawca przedstawi Kupującemu 
satysfakcjonujący go dowód zawarcia umowy 
ubezpieczenia oraz bieżącego uiszczania składek 
 
8. POTWIERDZENIE DOSTAWY TOWARÓW 
(a) Towary muszą być prawidłowo zapakowane, 
zabezpieczone oraz przesłane na koszt 
Dostawcy, tak by dotarły w nienaruszonym 
stanie w Dacie lub Datach Dostawy na miejsce 
lub miejsca określone w odpowiednim 
Zamówieniu.  
 
(b) W celu potwierdzenia otrzymania Towarów, 
Dostawca uzyska przy dostawie potwierdzenie 
dostawy od upoważnionego przedstawiciela 
Kupującego lub wyznaczonej osoby, której 
Dostawca miał – zgodnie z udzielonymi mu 

instrukcjami – dostarczyć Towary. 
Potwierdzenie dostawy stanowić będzie jedynie 
dowód otrzymania Towarów, a nie dowód, że 
Towary zostały dostarczone w stanie lub ilości 
określonej w Zamówieniu oraz niniejszych 
Warunkach, ani też nie będzie oznaczać odbioru 
Towaru, w rozumieniu Punktu 7. 
 
(c) Z zastrzeżeniem odmiennych pisemnych 
uzgodnień pomiędzy Kupującym a Dostawcą , 
dostawy nie będą dokonywane w soboty, 
niedziele ani w dni ustawowo wolne od pracy, 
ani też po godzinie 15.30 w dniach od 
poniedziałku do środy, ani po godzinie 15.00 w 
czwartki i piątki. 
 
(d) Niezależnie od postanowień Punktu 12(c), 
Dostawca nie może dostarczać Towarów w 
partiach lub wykonywać Prac w etapach, chyba 
że Kupujący wyraził na to pisemnie zgodę.   
 
9. JAKOŚĆ I OPIS 
(a) Wszystkie Towary i Prace powinny: 
 
(i) być pod każdym względem zgodne z 
wymogami i warunkami zawartymi w 
Zamówieniu oraz w niniejszych Warunkach. 
Celem Umowy jest zapewnienie wykonania 
przedmiotu Zamówienia, o charakterze 
wskazanym w Zamówieniu, w sposób pod 
każdym względem kompletnym, niezależnie od 
tego, czy Zamówienie wyszczególnia wszystkie 
niezbędne elementy, czy też nie. Dostawca nie 
może powoływać się na oczywiste, nieumyślne 
błędów lub braki w Rysunkach, Pismach i 
Narzędziach; 
 
(ii) odpowiadać swoim opisom; 
 
(iii) być należycie zaprojektowane, wykonane z 
wysokiej jakości materiałów, zgodnie z 
odpowiednimi normami i przepisami; ; 
 
(iv) pod każdym względem odpowiadać 
próbkom dostarczonym przez Dostawcę oraz 
zatwierdzonym przez Kupującego; 
 
(v) być należytej jakości; 
 



 

 

(vi) być wolne od wszelkich wad; 
 
(vii) odpowiadać określonym standardom 
wykonania; 
 
(viii) nadawać się do celów wskazanych 
Dostawcy przez Kupującego (a jeżeli takie cele 
nie zostały wskazane – nadawać się do celów 
działalności Kupującego), przy czym Kupujący 
polega w tej kwestii na doświadczeniu oraz  
ocenie Dostawcy; 
 
(ix) być tak opracowane, zaprojektowane, 
skonstruowane, wykończone i zapakowane, aby 
były bezpieczne i nie zagrażały zdrowiu, 
bezpieczeństwu ani środowisku;  
 
(b) Dostawca będzie przestrzegał wszystkich 
obowiązujących norm, przepisów,  innych 
wymogów prawnych lub dobrowolnie przyjętych 
zasad postępowania, które dotyczą produkcji, 
pakowania i dostarczania Towarów lub 
wykonywania Prac.  
 
 
10. PRAWO KUPUJĄCEGO DO ODMOWY 
PRZYJĘCIA TOWARÓW LUB PRAC 
Kupujący zastrzega sobie prawo do odmowy 
przyjęcia w dowolnym czasie przed Odbiorem  
Towarów lub Prac stanowiących przedmiot 
Zamówienia (niezależnie od dostarczenia lub 
wykonania ich całości lub dowolnej części), jeżeli 
jakakolwiek część Towarów lub Prac jest 
niezgodna z Zamówieniem lub niniejszymi 
Warunkami pod względem jakości, przydatności, 
opisu, sposobu wykonania lub ilości 
 
11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
(a) Dostawca naprawi szkodę poniesioną przez 
Kupującego, w tym utraconych korzyści oraz 
zwolni Kupującego, jak również jego 
dostawców, przedstawicieli, podwykonawców, 
klientów oraz konsumentów z wszelkiej 
odpowiedzialności , która może powstać lub 
wystąpić w wyniku: 
 
(i) dostarczenia Towarów lub Prac niezgodnych z 
Zamówieniem lub niniejszymi Warunkami, lub 
 

(ii) jakiegokolwiek działania lub zaniechania ze 
strony Dostawcy, jego pracowników, 
przedstawicieli lub podwykonawców. 
 
(b) Dostawca wykupi oraz będzie utrzymywać 
stosowne ubezpieczenie od wszelkich rodzajów 
ryzyka nadających się do ubezpieczenia, 
objętych odpowiedzialnością Dostawcy, o której 
mowa w Punkcie 11 (a).  Polisa ubezpieczeniowa 
od ubezpieczyciela stanowiąca dowód takiego 
ubezpieczenia musi zostać doręczona 
Kupującemu na wskazany powyżej adres, do 
wiadomości Departamentu Prawnego. W 
warunkach ubezpieczenia zawartych w polisie 
ubezpieczeniowej musi znaleźć się 
postanowienie, że ubezpieczyciel jest 
zobowiązany powiadomić Kupującego o 
wygaśnięciu ochrony ubezpieczeniowej z 30-
dniowym wyprzedzeniem. Kupujący ma prawo 
żądać od Dostawcy wykupienia i utrzymania 
dodatkowego ubezpieczenia lub alternatywnego 
ubezpieczenia od wszelkich rodzajów ryzyka 
nadających się do ubezpieczenia, objętych 
odpowiedzialnością Dostawcy, o której mowa w 
Punkcie 11 (a), jeżeli ubezpieczyciel wybrany 
przez Dostawcę, lub warunki ubezpieczenia 
zaakceptowane przez Dostawcę, nie będą 
satysfakcjonujące dla Kupującego. 
 
12. OPÓŹNIONA DOSTAWA LUB WYKONANIE 
(a) Data lub Daty Dostawy stanowią istotny 
element Umowy pomiędzy Kupującym a 
Dostawcą na dostawę Towarów lub wykonanie 
Prac. 
 
(b) Jeżeli dostawa Towarów lub wykonanie Prac 
lub dowolnej ich części nie zostanie 
zrealizowane w Dacie lub Datach Dostawy, 
Kupujący może wedle własnego uznania (oraz 
bez uszczerbku dla innych uprawnień, które 
mogą przysługiwać Kupującemu), bez 
ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu, w 
trybie natychmiastowym odwołać dostawę 
niedostarczonej w terminie części Towarów lub 
wykonanie niewykonanej w terminie części Prac, 
za pisemnym powiadomieniem skierowanym do 
Dostawcy. 
 



 

 

(c) Jeżeli Zamówienie przewiduje dostawę 
Towarów przez Dostawcę partiami lub 
wykonanie Prac przez Dostawcę etapami, a 
Dostawca opóźni się z dostawą lub wykonaniem 
jednej lub więcej partii lub etapów, Kupującemu 
przysługuje uprawnienie określone w Punkcie 12 
(b) powyżej. 
 
13. POTRĄCENIE 
Wszelkie wierzytelności pieniężne, które 
przysługują Kupującemu w stosunku do 
Dostawcy, mogą być potrącane z 
wierzytelnościami pieniężnymi przysługującymi 
Dostawcy w stosunku do Kupującego. 
 
14. NIEWYPŁACALNOŚĆ DOSTAWCY  
Bez uszczerbku dla uprawnień Kupującego 
wynikających z niniejszych Warunków, Kupujący 
może w trybie natychmiastowym w formie 
pisemnej, bez ponoszenia odpowiedzialności z 
tego tytułu, odwołać dostawę niedostarczonej 
części Towarów lub wykonanie niewykonanej 
części Prac, jeżeli Dostawca stanie się 
niewypłacalny lub jeśli zaprzestanie lub 
powstanie groźba zaprzestania przez niego 
prowadzenia działalności. Takie odwołanie może 
zostać dokonane wyłącznie przed ogłoszeniem 
upadłości Dostawcy. 
 
15. PRZESTRZEGANIE OBOWIĄZUJĄCEGO 
PRAWA 
(a) Dostawca zapewni stosowanie i 
przestrzeganie oraz będzie stosował się i ściśle 
przestrzegał w związku z Towarami oraz ich 
dostawą lub Pracami oraz jej wykonaniem oraz z 
zatrudnieniem siły roboczej wykorzystywanej w 
tym celu – wszystkich przepisów prawa 
Wspólnot Europejskich i państw członkowskich 
oraz przepisów prawa, lub zbiorów zasad 
postępowania wydanych przez organy 
administracji lub inne organy władzy publicznej, 
jakiegokolwiek rodzaju i przez kogokolwiek 
ustanowionych, oraz wszelkich zaleceń i zbiorów 
zasad postępowania jakiegokolwiek zrzeszenia 
zawodowego. Wszelkie niezbędne decyzje o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu uzyskiwane będą przez Kupującego na 
koszt własny. Wszelkie niezbędne pozwolenia na 
budowę związane z Pracami będą uzyskiwane 

przez Dostawcę, a ich koszty pokrywać będzie 
Kupujący, który również udzieli Dostawcy 
wszelkich wymaganych zgód oraz zezwoleń. 
Wszelkie inne zezwolenia, pozwolenia, itd., 
które mogą być niezbędne, będą uzyskiwane 
przez Dostawcę na jego koszt. W przypadku gdy 
Dostawca stwierdzi, że jakiekolwiek Rysunki, 
Pisma i Narzędzia są sprzeczne z wymogami 
prawa, niezwłocznie poinformuje o tym 
Kupującego w formie pisemnej. 
 
(b) Dostawca naprawi wszelkie szkody 
poniesione przez Kupującego, obejmujące w 
szczególności utracone korzyści, oraz zwolni 
Kupującego, jak również jego dostawców, 
przedstawicieli, podwykonawców, klientów oraz 
konsumentów od wszelkiej odpowiedzialności o 
jakimkolwiek charakterze powstałe w związku z 
naruszeniem, nieprzestrzeganiem lub 
niezastosowaniem się do  takich przepisów 
prawa Wspólnot Europejskich i państw 
członkowskich oraz zbiorów zasad 
postępowania, jak określono powyżej. 
 
16. PRAWA DO PATENTÓW, ZNAKÓW 
TOWAROWYCH, WZORÓW, PRAWA AUTORSKIE 
ORAZ INNE PRAWA 
(a) Dostawca gwarantuje, że ani Towary ani 
Prace, ani korzystanie z nich przez Kupującego w 
zamierzonym celu, nie naruszą żadnego prawa z 
patentu, zarejestrowanego wzoru, znaku 
towarowego, praw autorskich lub innego prawa 
własności intelektualnej oraz .że Dostawca 
naprawi wszelkie szkody poniesione przez 
Kupującego oraz zwolni Kupującego z wszelkiej 
odpowiedzialności  powstałej z powodu 
naruszenia lub domniemanego naruszenia 
jakiegokolwiek takiego prawa własności 
intelektualnej. 
 
(b) Kupujący zastrzega sobie prawo do odmowy 
przyjęcia Towarów lub Prac z powodu 
naruszenia Punktu 16 (a), bez względu na ich 
wcześniejsze przyjęcie. W takim przypadku 
Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od 
Umowy w całości lub części.  
 
(c) Bez uszczerbku dla praw przysługujących 
Kupującemu, Dostawca dołoży wszelkich starań 



 

 

w celu usunięcia skutków naruszenia 
zapewnienia udzielonego w Punkcie 16 (a), 
najszybciej jak to możliwe, poprzez 
zapewnienie, na własny koszt, prawa 
Kupującego do dalszego korzystania lub 
używania Towarów lub Prac, bądź poprzez 
uzyskanie licencji na naruszone prawo, albo 
poprzez modyfikację lub zamianę na swój koszt 
takiej części lub takich części Towarów lub Prac, 
jakie są konieczne do usunięcia skutków 
naruszenia, bez zmiany jakości lub wykonania. 
 
(d) Zamówienie służy do bezpośredniego zakupu 
określonych w nim Towarów lub Prac. W 
przypadku gdy Towary lub Prace są 
zaprojektowane, wyprodukowane lub wykonane 
specjalnie dla Kupującego, wszelkie Prawa 
Własności Intelektualnej do nich (w tym w 
szczególności wszelkie prawa do Rysunków, 
Pism i Narzędzi sporządzonych lub stworzonych 
przez Dostawcę oraz opłaconych przez 
Kupującego) przechodzą na rzecz Kupującego z 
chwilą odbioru Towarów lub Prac albo z chwilą 
rozwiązania Umowy, i obejmują prawo 
Kupującego do ich ochrony poprzez patent, 
wzór użytkowy, znak towarowy, prawo 
autorskie lub w inny sposób, a Dostawca 
gwarantuje, że posiada wszelkie prawa oraz 
zgody, aby udzielić lub przenieść wszelkie takie 
prawa na Kupującego bez ograniczeń w zakresie 
korzystania, oraz gwarantuje, że takie Rysunki, 
Pisma i Narzędzia zostaną dostarczone 
Kupującemu. 
 
17. RYSUNKI 
(a) Wszelkie Rysunki, Pisma i Narzędzia 
przygotowane przez Dostawcę i wymagające 
zatwierdzenia przez Kupującego będą 
przedstawiane przez Dostawcę Kupującemu bez 
nieuzasadnionej zwłoki, w każdym przypadku w 
czasie odpowiednim dla dotrzymania Daty lub 
Dat Dostawy, zaś żadne Prace, których dotyczą 
takie Rysunki, Pisma i Narzędzia, nie rozpoczną 
się przed uzyskaniem pisemnego zatwierdzenia 
przez Kupującego Rysunków, Pism i Narzędzi . 
Zatwierdzenie takie nie zwalnia Dostawcy z 
wypełnienia wszystkich jego zobowiązań 
wynikających z Umowy.  
 

(b) Kupujący nie ponosi odpowiedzialności za 
dokładność wymiarów podanych w Rysunkach, 
Pismach i Narzędziach dostarczonych Dostawcy 
przez Kupującego. Dostawca zobowiązany jest 
do sprawdzenia dokładności wszystkich 
wymiarów we własnym zakresie. We wszystkich 
przypadkach powiązania Towarów lub Prac z 
inną pracą, Dostawcą dokona kontroli 
wszystkich wymiarów związanych z 
powiązaniem z taką inną pracą, w miejscu, gdzie 
Towary mają być dostarczone lub Prace mają 
zostać wykonane. Bez uszczerbku dla praw 
przysługujących Kupującemu, jakiekolwiek błędy 
w wyniku nieprzeprowadzenia przez Dostawcę 
kontroli takich wymiarów powinny być 
niezwłocznie naprawione przez Dostawcę na 
jego wyłączny koszt.. 
 
(c) Wszelkie Rysunki, Pisma i Narzędzia 
dostarczone Dostawcy przez Kupującego 
udostępniane są się Dostawcy wyłącznie do jego 
własnego użytku w  celu wykonania 
Zamówienia, wobec czego Dostawca nie będzie 
korzystać ani nie pozwoli na korzystanie z takich 
Rysunków, Pism lub Narzędzi w innych celach, 
bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego. 
Wszelkie przekazane Dostawcy Rysunki, Pisma i 
Narzędzia przez cały czas pozostaną własnością 
Kupującego oraz będą traktowane przez 
Dostawcę jako ściśle poufne, zgodnie z Punktem 
29. Dostawca zobowiązuje się nie powielać, nie 
kopiować oraz nie publikować oraz nie pozwalać 
na powielanie, kopiowanie lub publikowanie 
przedmiotowych Rysunków, Pism lub Narzędzi 
lub jakiejkolwiek ich części, oraz podejmie 
wszelkie uzasadnione środki ostrożności, aby 
zapobiec powyższym czynnościom, a także 
zwróci wszystkie przedmiotowe Rysunki, Pisma i 
Narzędzia Kupującemu z chwilą wykonania lub 
rozwiązania Umowy. 
 
18. DOSTĘP DO OBIEKTÓW, INSPEKCJE ORAZ 
TESTY/KONTROLE 
(a) Dostawca zobowiązuje się dostarczyć 
wszelkie informacje na uzasadnione żądanie 
Kupującego oraz zapewnić, po otrzymaniu 
powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem, 
dostęp Kupującemu i jego należycie 
upoważnionym przedstawicielom do wszelkich 



 

 

miejsc, zakładów, biur i instalacji, w których i 
przy pomocy których realizowane jest 
Zamówienie. 
 
(b) Kupujący ma prawo do przeprowadzenia, w 
dowolnym, rozsądnie ustalonym czasie, 
inspekcji oraz testów/kontroli Towarów lub 
trwających Prac. Dostawca jest zobowiązany 
stworzyć niezbędne warunki i zapewnić wszelkie 
uzasadnione udogodnienia oraz dostęp w celu 
przeprowadzenia takich inspekcji oraz 
testów/kontroli tak w obiektach Kupującego jak 
i w innych miejscach. Dostawca z odpowiednim 
wyprzedzeniem powiadomi Kupującego o 
terminie, w którym każda część Towarów lub 
Prac będzie gotowa do inspekcji. W czasie 
inspekcji Kupujący może wskazać jakąkolwiek 
Pracę (w całości lub w części), którą uważa za 
wadliwą lub niezgodną z wymogami 
Zamówienia, przy czym w żadnym przypadku nie 
będzie to powodować jakiegokolwiek 
uszczerbku dla uprawnień Kupującego 
wynikających z niniejszych Warunków, a w 
szczególności z Punktu 10 – prawa do przyjęcia 
lub odmowy przyjęcia po zakończeniu dostawy 
Towarów lub wykonaniu Prac. 
 
19. POSTĘPOWANIE DOSTAWCY NA TERENIE 
OBIEKTÓW KUPUJĄCEGO 
(a) Dostawca Prac, które mają być wykonane na 
terenie obiektów Kupującego, jest zobowiązany: 
 
(i) współpracować z Kupującym we wszystkich 
sprawach dotyczących Prac objętych 
Zamówieniem tak, by takie Prace mogły 
postępować w sposób ciągły i efektywny, 
prowadzący do możliwie najszybszego ich 
zakończenia w Dacie/Datach Dostawy 
określonych w Zamówieniu, bez powodowania 
jakichkolwiek zbędnych zakłóceń czynności 
normalnie realizowanych na terenie obiektów 
Kupującego; 
 
(ii) postępować zgodnie z wszelkimi 
obowiązującymi standardami bezpieczeństwa, a 
także innymi standardami bezpieczeństwa, 
które mogą być ustanowione przez Kupującego 
odnośnie wykonania danych Prac; 
 

(iii) postępować zgodnie z regulaminami 
Kupującego dotyczącymi zachowania się osób 
przebywających na terenie obiektów 
Kupującego i niezwłocznie zaprzestać 
zatrudniania przy Pracach na terenie obiektów 
Kupującego pracowników lub innych osób 
podlegających kontroli Dostawcy albo jego 
podwykonawców, którzy w ocenie Kupującego 
są niezdyscyplinowani, niedbali bądź w 
jakikolwiek sposób niekompetentni do 
wykonywaniu powierzonej im pracy; 
 
(iv) wykonywać Prace w taki sposób i w takich 
terminach, by uniknąć niepotrzebnego 
gromadzenia na terenie Kupującego materiałów 
lub kolidowania z wykonaniem innych prac 
realizowanych przez Kupującego lub inne osoby 
na placu budowy; 
 
(v) w przypadku gdy jakakolwiek część Prac 
zależy od pracy innej osoby, sprawdzić i 
niezwłocznie zgłosić Kupującemu każdą 
okoliczność, która czyni taką pracę 
nieodpowiednią dla realizacji Prac; 
 
(vi) zawiadomić wszystkie osoby, które 
zatrudnia Dostawca na podstawie umowy o 
pracę lub na podstawie innej umowy do 
wykonania Prac na terenie obiektów 
Kupującego, że otrzymają one kopie 
regulaminów Kupującego dotyczących 
zachowania się osób na terenie obiektów 
Kupującego, oraz że muszą one ściśle 
przestrzegać zasad określonych w tych 
regulaminach; 
 
(vii) pobrać i wypełnić „Zezwolenie na 
przeprowadzenie Prac” od Inżyniera Zmiany w 
Zakładzie Kupującego albo wskazanej komórki w 
Zakładzie Kupującego; oraz  
 
(viii) upewnić się, że wszystkie kwestie, takie jak 
dostęp do placu budowy czy stan placu budowy, 
zostały załatwione w sposób pozwalający na 
spełnienie wszystkich wymogów określonych w 
Zamówieniu. 
 
(b) Osoby zatrudnione na podstawie umowy o 
pracę lub zaangażowane na innej podstawie 



 

 

przez Dostawcę do wykonania lub nadzoru Prac 
na terenie obiektów Kupującego mogą być 
zastąpione przez inne osoby tylko po uprzedniej 
konsultacji z Inżynierem Projektu Kupującego 
albo innym pracownikiem lub przedstawicielem 
wskazanym przez Kupującego. 
 
(c) Jeśli Prace mają być wykonywane w tej części 
obiektów Kupującego, która stanowi strefę 
przetwarzania żywności, albo jeśli Dostawca 
przemieszcza się z jednej strefy do drugiej, 
Dostawca musi uzyskać potwierdzenie od 
Inżyniera Projektu Kupującego albo innego 
pracownika lub przedstawiciela wskazanego 
przez Kupującego, że moment rozpoczęcia pracy 
albo przemieszczenie do innej strefy jest 
odpowiedni oraz podjąć wszelkie środki 
ostrożności w celu zapobieżenia ewentualnemu 
zanieczyszczeniu. Z zastrzeżeniem zasady 
ogólnej sformułowanej powyżej, zakres 
wspomnianych środków ostrożności zostanie 
uzgodniony z Inżynierem Projektu albo innym 
pracownikiem lub przedstawicielem wskazanym 
przez Kupującego, a takie Prace nie rozpoczną 
się, a rozpoczęte nie będą kontynuowane, do 
czasu instalacji wszelkich zabezpieczeń przed 
dostępem nieupoważnionych osób trzecich.. 
 
(d) Sposoby pracy z materiałami oraz 
przemieszczanie materiałów na i z terenu 
obiektów Kupującego będą uzgadniane z 
Inżynierem Projektu Kupującego albo innym 
pracownikiem lub przedstawicielem wskazanym 
przez Kupującego, i nie będą modyfikowane bez 
jego zgody. 
 
(e) Dział Zapewnienia Jakości Kupującego może 
w każdym momencie wstrzymać pracę w strefie 
produkcji żywności, jeśli uzna, że może ona 
spowodować zanieczyszczenie żywności; pod 
nieobecność Inżyniera Projektu Kupującego albo 
innego pracownika lub przedstawiciela 
wskazanego przez Kupującego, polecenie 
Inspektora Działu Zapewnienia Jakości 
Kupującego będzie traktowane jako ostateczne. 
 
20. PRACE WYKOŃCZENIOWE I USUWANIE 
ODPADKÓW I GRUZU Z OBIEKTÓW 
KUPUJĄCEGO 

(a) Dostawca zapewni siłę roboczą, narzędzia, 
podnośniki, żurawie, materiały, rusztowania, 
szalunki, itp. stosownie do potrzeb związanych z 
wykonywaniem Prac na terenie obiektów 
Kupującego. Dostawca zapewni stałą obecność 
na placu budowy kompetentnej osoby do 
nadzorowania Prac oraz zatrudni 
kompetentnego inżyniera w celu koordynacji 
ewentualnych prac wysokościowych. Dostawca 
będzie odpowiedzialny za prawidłowe 
oznaczenie prowadzonych Prac na planie. 
 
(b) Dostawca dokona wszelkich prac 
montażowo-wykończenionwych niezbędnych do 
instalacji Prac na terenie obiektów Kupującego, 
z uwzględnieniem prac wykonywanych przez 
inne podmioty. Dostawca nie spowoduje 
zakłócenia takich innych prac w żaden sposób, w 
szczególności przez odcięcie niezbędnych 
mediów lub prowadzenie prac ziemnych 
kolidujących z pracami innych podmiotów, ani 
też nie dokona żadnych zmian w pracy innego 
podmiotu, chyba że zostanie do tego 
upoważniony przez Kupującego.  
 
(c) Po zakończeniu Prac na terenie obiektów 
Kupującego lub częściej, jeśli Kupujący tego 
zażąda, Dostawca na własny koszt usunie i 
uprzątnie wszystkie niewykorzystane materiały, 
śmieci i gruz. Dostawca pozostawi miejsce 
wykonywania Prac wolne od wszelkich 
przeszkód i utrudnień dla jego normalnego 
wykorzystania oraz w stanie co najmniej tak 
dobrym, w jakim znajdowało się przed 
rozpoczęciem Prac. 
 
21. PORĘCZENIE LUB GWARANCJA 
W przypadku gdy Kupujący uzna to za 
konieczne, Dostawca przedstawi Kupującemu 
poręczenie lub gwarancję zabezpieczającą 
należyte wykonanie Umowy oraz zapłatę 
wszystkich wynikających z niej zobowiązań. 
Wspomniane zabezpieczenie zostanie udzielone 
w takiej formie oraz przez taką spółkę, spółki lub 
bank, na które Kupujący wyrazi zgodę. Koszty 
związane z takim poręczeniem lub gwarancją nie 
są zawarte w cenie Towaru ani Pracy, a 
Kupujący poniesie te koszty dokonując zapłaty 
bezpośrednio spółce lub bankowi udzielającemu 



 

 

poręczenia lub gwarancji, lub jeśli to nie jest 
możliwe, dokona zwrotu kosztów na rzecz 
Dostawcy. 
 
22. PŁATNOŚCI ETAPOWE 
Płatności Etapowe za Towary i Prace będą 
dokonywane tylko wtedy, gdy zostały wyraźnie 
przewidziane w Zamówieniu. W takim 
przypadku, Płatności Etapowe będą 
dokonywane po spełnieniu następujących 
postanowień niniejszego Punktu oraz 
odpowiednich innych postanowień niniejszych 
Warunków: 
 
(a) Jeżeli Strony nie postanowią inaczej, kwota 
płatna z tytułu danej Płatności Etapowej 
odpowiadać będzie całkowitej wartości Prac 
wykonanych lub Towarów dostarczonych do 
danego momentu do obiektu wskazanego  przez 
Kupującego dla ich wykorzystania w ramach 
realizacji Zamówienia, pomniejszonej o 
Płatności Etapowe uprzednio dokonane na 
podstawie niniejszego Punktu w związku z 
Zamówieniem, z tym że te Płatności Etapowe 
będą dotyczyć wyłącznie należycie i nie 
przedwcześnie wykonanych Prac i Towarów 
dostarczonych do obiektu wskazanego przez 
Kupującego, zgodnie z Zamówieniem oraz o ile, 
z zastrzeżeniem innych obowiązków Dostawcy 
wynikających z niniejszych Warunków, Prace i 
Towary zostały odpowiednio zabezpieczone 
przed działaniem warunków atmosferycznych i 
innymi zdarzeniami losowymi. 
 
(b) Kwota płatna z tytułu Płatności Etapowej 
może, według uznania Kupującego, obejmować 
wartość materiałów lub Towarów sprzed ich 
dostarczenia do wskazanego obiektu 
Kupującego, jeżeli: 
 
(i) Takie materiały lub Towary mają być 
połączone z albo dostarczone do wskazanego 
obiektu Kupującego.  
 
(ii) Takie materiały lub Towary są w pełni 
gotowe do ich połączenia z lub dostarczenia do 
wskazanego obiektu Kupującego. 
 

(iii) Takie materiały lub Towary były i są 
składowane oddzielnie na terenie obiektów, w 
których zostały wytworzone lub zmontowane 
albo są magazynowane, oraz zostały jasno i 
wyraźnie oznaczone, pojedynczo lub w 
zestawach, za pomocą liter lub cyfr albo poprzez 
odesłanie do ustalonego kodu, które to 
oznaczenie informuje o: 
– miejscu ich magazynowania na terenie obiektu 
Dostawcy, tożsamości Kupującego lub, w 
każdym innym przypadku, osoby, która zleciła 
ich przechowywanie; oraz 
– ich miejscu przeznaczenia tj. do jakich 
obiektów Kupującego mają być skierowane. 
 
(iv) Jeśli takie materiały lub Towary zostały 
zamówione przez Dostawcę od osoby trzeciej, 
umowa o ich dostawę winna być zawarta w 
formie pisemnej i wyraźnie przewidywać, że 
prawo własności do tych materiałów lub 
Towarów przejdzie bezwarunkowo na Dostawcę 
nie później niż w momencie wystąpienia 
zdarzeń, o których mowa w paragrafach (ii) i (iii) 
niniejszego podpunktu. 
 
(v) Jeśli takie materiały lub Towary zostały 
wyprodukowane lub zmontowane przez 
podwykonawcę, umowa z podwykonawcą 
powinna być zawarta w formie pisemnej i 
wyraźnie przewidywać, że prawo własności do 
tych materiałów lub Towarów przejdzie 
bezwarunkowo na Dostawcę nie później niż w 
momencie wystąpienia zdarzeń, o których 
mowa w paragrafach (ii) i (iii) niniejszego 
podpunktu.  
 
(vi) Materiały lub Towary odpowiadają 
wymaganiom przewidzianym w Zamówieniu 
oraz niniejszych Warunkach. 
 
(vii) Wykonawca przedstawi Kupującemu dowód 
na potwierdzenie tego, że prawo własności do 
takich materiałów lub Towarów przysługuje 
Dostawcy oraz że uczynił zadość stosownym 
postanowieniom, o których mowa w 
paragrafach od (i) do (vi) niniejszego podpunktu. 
 



 

 

(c) Dla uniknięcia wątpliwości niniejszym 
potwierdza się, że z dokonaniem Płatności 
Etapowej zgodnie z niniejszym Punktem: 
 
(i) Prawo własności do Towarów lub, jeśli 
znajdzie to zastosowanie, Prac, za które 
dokonuje się danej Płatności Etapowej, 
przechodzi na Kupującego po uiszczeniu na rzecz 
Dostawcy danej Płatności Etapowej. 
 
(ii) Niniejsze Warunki, a w szczególności (lecz z 
zachowaniem pozostałych zasad wynikających z 
powyższych postanowień) postanowienia 
Punktu 7 i 10 niniejszych Warunków będą miały 
w dalszym ciągu zastosowanie do tych Prac lub 
Towarów. 
 
(d) W żadnym przypadku Kupujący nie będzie 
zobowiązany dokonać płatności, która, w jego 
opinii, spowoduje, że niezapłacona część ceny 
będzie niższa niż wartość niedostarczonych 
jeszcze Towarów lub niezrealizowanych jeszcze 
Prac określonych w Zamówieniu. 
 
23. ZASTAWY, OBCIĄŻENIA 
(a) W najszerszym zakresie dopuszczonym przez 
prawo Dostawca wyraźnie zrzeka się wszelkich 
przysługujących mu z mocy prawa praw 
zastawu, zatrzymania oraz innych uprawnień w 
stosunku do dostarczonych Towarów oraz 
wykonanych Prac, jak również zobowiązuje się, 
że zostaną zwolnione wszelkie zastawy oraz inne 
obciążenia Towarów lub Prac ustawione na 
podstawie umowy.  
 
(b) W dowolnym momencie, przed lub po 
dokonaniu ostatecznej płatności na rzecz 
Dostawcy Towarów dostarczonych lub Prac 
wykonanych na terenie obiektu Kupującego, 
Dostawca będzie zobowiązany na żądanie 
Kupującego przedstawić Kupującemu 
wystarczający dowód, że wszelkie obciążenia 
oraz roszczenia osób trzecich dotyczące 
dostarczonych Towarów lub wykonanych Prac w 
związku z Zamówieniem wygasły, zostały w pełni 
zaspokojone albo zwolnione. 
 
(c) Jeżeli w trakcie realizacji Prac na terenie 
obiektu Kupującego Dostawca dopuści do 

powstania zadłużenia względem 
podwykonawców i innych podmiotów z tytułu 
wykonanych przez nie Prac, i nie spłaci takiego 
zadłużenia w terminie 5 dni od zgłoszenia 
żądania, Kupujący będzie mógł, według 
własnego uznania, do czasu spłaty zadłużenia, 
wstrzymać wypłatę należnej Dostawcy kwoty do 
wysokości zadłużenia i przeznaczyć 
niewypłaconą kwotę na spłatę takiego 
zadłużenia (i jeśli Kupujący skorzysta z 
powyższego uprawnienia, kwota przekazana na 
spłatę takiego zadłużenia zostanie zaliczona na 
poczet kwoty należnej Dostawcy z tytułu 
Umowy), a w każdym przypadku, z 
zachowaniem pozostałych praw zastrzeżonych 
w niniejszych Warunkach, Kupujący będzie mógł 
za dwudniowym pisemnym wypowiedzeniem, 
bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności, 
odstąpić od Umowy w zakresie niewykonanej 
części Prac. 
 
24. ARTYKUŁY PROMOCYJNE 
(a) Jeśli Towary określone w Zamówieniu 
stanowią Artykuły Promocyjne, będą one 
przedmiotem specjalnej oferty Kupującego, o 
ograniczonym czasie trwania, skierowanej do 
nabywców i konsumentów określonych 
artykułów żywnościowych Kupującego. 
Dostawca zostaje niniejszym powiadomiony, iż 
plany promocyjne Kupującego stanowią 
tajemnicę handlową i zobowiązuje się 
utrzymywać Zamówienie w poufności oraz nie 
ujawniać związanych z nim kwestii żadnym 
osobom, z wyjątkiem informacji niezbędnych do 
zrealizowania wymogów Zamówienia, które 
mogą być ujawnione stałym pracownikom 
Dostawcy, którzy muszą posiadać takie 
informacje, aby właściwie wykonywać swoje 
obowiązki i którzy zostali uprzednio 
poinformowani o obowiązku zachowania 
poufności przez Dostawcę zgodnie z niniejszym 
Punktem 24.  
 
(b) Dopóki Kupujący będzie reklamować lub 
oferować lub pakować Artykuły Promocyjne, 
będzie miał prawo do zamawiania, a Dostawca 
zobowiązuje się dostarczać dalsze ilości takich 
Artykułów Promocyjnych każdorazowo za cenę i 
zgodnie z warunkami określonymi w 



 

 

pierwotnym Zamówieniu, z zastrzeżeniem 
nowej Daty lub Dat Dostawy, które mogą zostać 
szczegółowo określone.  
 
(c) Kupujący może, po zakończeniu promocji 
dotyczącej Artykułów Promocyjnych, 
rozporządzać ich pozostałymi zapasami 
będącymi wówczas w jego posiadaniu w 
dowolny uznany przez siebie za właściwy 
sposób, w tym w szczególności poprzez sprzedaż 
na warunkach specjalnych, dystrybucję poprzez 
system sprzedaży detalicznej lub dalsze 
wykorzystanie jako Artykułu Promocyjnego w 
dowolnym kraju. 
 
(d) Z zachowaniem niniejszych Warunków, a w 
szczególności Punktów 11 i 12, Dostawca zostaje 
niniejszym poinformowany i przyjmuje do 
wiadomości, iż Kupujący przewiduje 
wydrukowanie dużej ilości opakowań 
kartonowych dla swoich artykułów 
spożywczych, na których znajdą się treści 
dotyczące Artykułów Promocyjnych. Kupujący 
może także ponieść wydatki i podjąć 
zobowiązania w związku ze swoimi działaniami 
reklamowymi i promocją sprzedaży, w których 
występować mogą Artykuły Promocyjne. Takie 
wydatki na druk i zobowiązania mogą mieć 
miejsce zarówno przed jak i po Dacie lub Datach 
Dostawy a plany Kupującego dotyczące druku, 
wydatków i zobowiązań zależne są od 
dostarczenia przez Dostawcę Artykułów 
Promocyjnych zgodnie z wymogami 
Zamówienia. 
 
(e) W przypadku, gdy Artykuły Promocyjne 
będące przedmiotem Zamówienia mają 
zawierać lub przedstawiać materiały objęte 
prawem autorskim, znaki towarowe, nazwy 
produktów lub marek należących do lub 
używanych przez Kupującego lub do których 
Kupujący otrzymał licencję ze strony osób 
trzecich, Dostawca zobowiązuje się nie 
sprzedawać ani nie rozporządzać takimi 
Artykułami Promocyjnymi lub jakąkolwiek ich 
kopią, reprodukcją, symulacją lub imitacją w 
żaden sposób i w żadnej formie, wobec żadnej 
osoby trzeciej innej niż Kupujący, bez uzyskania 
pisemnej zgody Kupującego, która to zgoda, jeśli 

zostanie udzielona, będzie przedmiotem 
oddzielnej pisemnej umowy pomiędzy 
Kupującym i Dostawcą.  
 
(f) Z zachowaniem niniejszych Warunków, a w 
szczególności Punktu 16, jeśli Artykuły 
Promocyjne będące przedmiotem Zamówienia 
są dostarczane pod nazwą lub zawierając nazwę 
lub przedmiot, które są lub mogą zostać uznane 
za znak towarowy, nazwę handlową, nazwę 
marki lub przedmiot, który może podlegać 
ochronie prawnej, wówczas (z wyjątkiem 
przypadków, gdy taka nazwa lub przedmiot jest 
rodzaju określonego w paragrafie (e) niniejszego 
Punktu) Dostawca zapewnia, iż posiada prawa 
do używania takiej nazwy lub przedmiotu w 
związku z Artykułami Promocyjnymi i upoważnia 
Kupującego do używania takiej nazwy lub 
przedmiotu i wszelkich ich odmian w związku z 
Artykułami Promocyjnymi oraz na 
opakowaniach, w materiałach reklamowych, 
promocyjnych i innych, związanych z 
jakąkolwiek promocją prowadzoną w oparciu o 
Artykuły Promocyjne oraz naprawi szkody 
poniesione przez Kupującego lub zwolni 
Kupującego z odpowiedzialności w związku z 
takim używaniem, zgodnie z Punktem 16.  
 
(g) Poza przypadkiem, gdy Artykuły Promocyjne 
są rodzaju opisanego w paragrafie (e) 
niniejszego Warunku (w którym to przypadku 
zastosowanie do nich mają postanowienia tego 
punktu), dopóki Kupujący będzie oferować 
Artykuły Promocyjne nabywcom lub 
konsumentom swoich artykułów spożywczych 
lub opakowań artykułów spożywczych 
zawierających taką ofertę oraz przez dodatkowe 
sześć miesięcy po otrzymaniu od Kupującego  
formalnego pisemnego zawiadomienia o 
zakończeniu oferty Kupującego, Dostawca nie 
będzie dostarczał Artykułów Promocyjnych lub 
jakichkolwiek artykułów o takim samym opisie 
lub opisie  zbliżonym do Artykułów 
Promocyjnych żadnemu producentowi produktu 
konkurencyjnego  w stosunku do 
któregokolwiek z artykułów żywnościowych 
Kupującego, na potrzeby prowadzenia 
programu promocyjnego.  
 



 

 

(h) (i) Bez uszczerbku dla pozostałych 
postanowień niniejszych Warunków, Dostawca 
gwarantuje, iż wszystkie materiały 
wykorzystywane do produkcji lub montażu 
Artykułów Promocyjnych będących 
przedmiotem Zamówienia są nietoksyczne, 
niealergiczne i są całkowicie bezpieczne w 
normalnym użyciu, a w szczególności (z 
zachowaniem ogólnego charakteru powyższego 
zapewnienia) w przypadku używania ich przez 
dzieci lub w pobliżu dzieci. 
 
(ii) Bez uszczerbku dla pozostałych postanowień 
niniejszych Warunków, w przypadkach gdy 
Kupujący powiadomi Dostawcę o tym, iż 
zamierza umieszczać Artykuły Promocyjne 
będące przedmiotem Zamówienia w 
opakowaniach zawierających artykuły 
spożywcze Kupującego, w taki sposób, że 
Artykuły Promocyjne prawdopodobnie będą 
miały kontakt z artykułami spożywczymi lub 
będą znajdować się blisko nich, Dostawca 
gwarantuje, że Artykuły Promocyjne będą 
przygotowywane w taki sposób, aby nie 
spowodowały skażenia artykułów spożywczych 
ani nie nadawały im żadnego zapachu ani 
smaku. W przypadku gdy Kupujący lub 
jakikolwiek kompetentny organ uzna, iż ze 
względu na obecność Artykułów Promocyjnych, 
takie artykuły żywnościowe lub jakakolwiek ich 
część mogą ulec skażeniu lub stać się niezdatne 
lub w jakikolwiek inny sposób nie nadawać  się 
do spożycia przez ludzi, Dostawca podejmie 
niezwłocznie (lecz z zastrzeżeniem praw 
Kupującego wynikających z niniejszych 
Warunków) działania niezbędne do naprawy 
zaistniałej sytuacji i zapobieże podobnym 
zdarzeniom w przyszłości. 
 
(iii) Dostawca naprawi wszelkie szkody 
poniesione przez Kupującego oraz zwolni go z 
wszelkiej odpowiedzialności o jakimkolwiek 
charakterze  z tytułu naruszenia gwarancji 
zawartych w niniejszym paragrafie (h). 
 
(j) Dostawcy Artykułów Promocyjnych 
przypomina się o jego obowiązkach i 
zobowiązaniach wynikających z niniejszych 
Warunków a w szczególności (lecz z 

zachowaniem ogólnego charakteru powyższego) 
z Punktów 11 i 15 oraz paragrafu (h) niniejszego 
Punktu; Dostawca zawrze umowy ubezpieczenia 
od wszelkiego ryzyka objętego zakresem jego 
odpowiedzialności, z ubezpieczycielami, na 
warunkach satysfakcjonujących dla Kupującego. 
Należyte dowody zawarcia takich umów 
ubezpieczeniowych i opłacenia bieżących 
składek zostaną przedstawione Kupującemu w 
ciągu 10 Dni Roboczych od zapłacenia składki 
lub 10 Dni Roboczych od daty wystawienia 
Zamówienia, w zależności od tego, która data 
przypada wcześniej.  
 
25. SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE 
(a) Dostawca gwarantuje, że wszelkie Towary 
dostarczane oraz Prace wykonywane na rzecz 
Kupującego nie zawierają Azbestu. 
 
(b) W przypadku niemożności spełnienia przez 
Dostawcę zapewnienia zawartego w paragrafie 
(a) niniejszego Warunku, poinformuje on 
Kupującego natychmiast, a w każdym przypadku 
przed przyjęciem Zamówienia, iż Towary lub 
Prace zawierają Azbest oraz o jego rodzaju i 
ilości. 
 
(c) Kupujący zastrzega sobie prawo do odmowy 
przyjęcia, w dowolnym momencie przed 
dokonaniem odbioru (niezależnie od dostawy 
lub wykonania) całości lub części Towarów lub 
Prac będących przedmiotem Zamówienia w 
wypadku, gdy Dostawca nie wypełni 
postanowień punktu (b) niniejszego Punktu.  
 
(d) Dostawca będzie ściśle przestrzegał 
wymagań dotyczących sposobu postępowania z 
Azbestem oraz jego usuwania i utylizacji 
zawartych w Regulaminie Kupującego lub 
przepisach dotyczących sposobu postępowania 
na terenie obiektów Kupującego. 
 
(e) Dostawca Towarów lub Prac, które mają 
zostać wykonane na terenie obiektów 
Kupującego zaprzestanie wykonywania prac i 
natychmiast powiadomi Inżyniera Projektu 
Kupującego lub innego wyznaczonego 
pracownika w przypadku natrafienia na 



 

 

jakikolwiek rodzaj Azbestu podczas realizacji 
Zamówienia. 
 
(f) Dostawca naprawi wszelkie szkody 
poniesione przez Kupującego oraz zwolni go z 
wszelkiej odpowiedzialności powstałej w 
związku z naruszeniem niniejszego Punktu.  
 
(g) Niniejszym przypomina się Dostawcy o jego 
obowiązkach wynikających z niniejszych 
Warunków a w szczególności, (z zachowaniem 
ogólnego charakteru powyższego) Punktów 11 
oraz 15; Dostawca zawrze umowę 
ubezpieczenia obejmującą wszelkie powyższe 
rodzaje ryzyka, których dotyczy 
odpowiedzialność Dostawcy, z 
ubezpieczycielami i na warunkach 
satysfakcjonujących dla Kupującego. Należyte 
dowody zawarcia takiej umowy 
ubezpieczeniowej oraz płatności bieżących 
składek zostaną przedstawione Kupującemu w 
terminach określonych w klauzuli 24(j). 
 
26. FOTOGRAFIE 
Jeśli dla spełnienia wymogów Zamówienia 
niezbędne będzie wykonanie przez Dostawcę 
Fotografii, własność Fotografii, wraz z Prawami 
Własności Intelektualnej odnoszącymi się do 
Fotografii przejdzie na Kupującego zgodnie z 
postanowieniami Punktów 7 oraz 16. 
 
27. PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW 
(a) Umowa zawierana jest z z Dostawcą, który 
bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody 
Kupującego, nie jest uprawniony do dokonania 
przelewu, zastawienia, obciążenia lub zbycia 
swoich praw z niej wynikających ani też do 
zlecenia podwykonania Umowy, której 
przedmiotem jest Zamówienie na dostawę 
Towarów lub wykonanie Prac lub jakiejkolwiek 
jej części. W przypadku udzielenia takiej zgody, 
Dostawca pozostanie nadal odpowiedzialny za 
zobowiązania wynikające z Umowy. 
 
(b) Kupujący może przenieść prawa i 
zobowiązania z Umowy na rzecz którejkolwiek 
ze Spółek Powiązanych.  
 
28. GWARANCJA DOSTAWCY 

 
Niezależnie od uprawnień z rękojmi za wady 
przysługujących Kupującemu w zakresie 
ustawowym,  innych postanowień niniejszych 
Warunków oraz wszelkich dodatkowych 
zobowiązań wynikających z Zamówienia, 
Dostawca zobowiązuje się naprawić lub 
wymienić możliwie jak najszybciej i bezpłatnie 
część Towarów lub Prac, które w pierwszym 
roku faktycznego użytkowania (czy to przez 
Kupującego czy przez inne osoby) okażą się 
wadliwe lub niewłaściwe dla określonych celów, 
z powodu  wadliwego wykonania, wadliwego 
materiału lub z innego powodu niezwiązanego z 
niewłaściwym użytkowaniem, oraz zwróci 
Kupującemu wszelkie koszty poniesione przez 
Kupującego z tytułu ich naprawy lub wymiany. 
Jeśli Specyfikacja Towarów będących 
przedmiotem Zamówienia wykazuje, że zgodnie 
z jej poprawną interpretacją właściwszym 
okresem gwarancji byłby okres krótszy niż 1 rok 
(jak może być w przypadku, na przykład, 
Towarów, które mają być wykorzystane jako 
składniki artykułów żywnościowych 
Kupującego), wówczas taki krótszy okres zastąpi 
okres jednego roku określony w niniejszym 
Punkcie. 
 
29. POUFNOŚĆ 
(a) Dostawca będzie przestrzegał wszystkich 
postanowień Umowy o Zachowaniu Poufności 
wobec Osób Trzecich (zob. Załącznik), która 
będzie obowiązywać w odniesieniu do Umowy i 
do każdego Zamówienia. Dostawca zachowa 
również w poufności wszelkie ujawnione mu 
informacje związane z realizacją lub mających na 
celu realizację każdego Zamówienia (zarówno 
przed jak i po dacie Zamówienia), a w 
szczególności: 
 
(i) nie ujawni ich żadnej osobie lub podmiotowi 
(poza informacjami, które są niezbędne dla 
spełnienia wymagań Zamówienia, które mogą 
być ujawnione jedynie w zakresie niezbędnym i 
wyłącznie zaufanym pracownikom Dostawcy, 
którzy muszą je poznać dla właściwego 
wykonania swoich obowiązków oraz 
(ewentualnie) osobom zaakceptowanym przez 
Kupującego zgodnie z Punktem 27(a), w którym 



 

 

to przypadku Dostawca nałoży na takich 
pracowników lub osoby taki sam obowiązek 
zachowania poufności); oraz i, 
 
(ii) nie wykorzysta takich informacji dla celów 
niezwiązanych z Zamówieniem. 
 
(b) Kupujący nie będzie zobowiązany do 
zachowania poufności w związku z informacjami 
ujawnionymi mu przez Dostawcę w trakcie 
realizacji lub na potrzeby realizacji Zamówienia 
(zarówno przed jak i po dacie Zamówienia), o ile 
Dostawca nie powiadomi Kupującego, iż 
informacje takie stanowią tajemnicę handlową 
lub są przekazane Kupującemu przez Dostawcę z 
zastrzeżeniem zachowania ich poufności.  
 
(c) Żadna ze Stron nie będzie zobowiązana do 
zachowania poufności jakichkolwiek informacji 
ujawnionych jej przez drugą Stronę, jeśli 
odbiorca informacji: 
 
(i) znał ją przed otrzymaniem od strony 
ujawniającej o ile nie nastąpiło to przy 
wyraźnym lub dorozumianym zobowiązaniu do 
poufności, 
 
(ii) informacja była powszechnie dostępna przed 
jej otrzymaniem przez odbiorcę w związku z 
Zamówieniem lub stała się powszechnie znana 
później w wyniku działań lub braku działań ze 
strony osób innych niż jej odbiorca. 
 
(iii) informacja jest lub została opracowana 
przez odbiorcę niezależnie od informacji 
otrzymanej na skutek Zamówienia. 
 
30. REKLAMA 
Dostawca w żadnym przypadku lub okresie nie 
będzie w przekazach radiowych lub 
telewizyjnych, na stronach internetowych, w 
prasie (w tym gazetach, czasopismach, 
periodykach lub magazynach), prospektach, 
listach handlowych, okólnikach lub w 
jakikolwiek inny sposób reklamował się ani 
przedstawiał ani występował, zarówno wobec 
własnych dostawców jak też wobec innych osób, 
jako Dostawca Towarów dla Kupującego, chyba 
że wpierw Kupujący wyrazi zgodę na takie 

działanie po otrzymaniu od Dostawcy 
odpowiedniego wniosku.  
 
31. POWIADOMIENIA 
Wszelkie powiadomienia lub zgody wymagane 
na podstawie niniejszych Warunków lub do 
których upoważniają niniejsze Warunki mogą 
zostać dokonane: 
 
(a) pocztową przesyłką poleconą na adres 
Siedziby lub Biura Głównego strony do której są 
adresowane; lub 
 
(b) poprzez nadanie faksu (w którym to 
przypadku powiadomienie uznaje się za 
doręczone stronie będącej jego adresatem z 
chwilą, gdy nadawca otrzyma komunikat 
zwrotny z urządzenia faksowego adresata). 
 
32. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
(a) Wszelkie prawa Kupującego wynikające z 
jakiejkolwiek Umowy nie mają wpływu na prawa 
Kupującego oraz jego uprawnienia wynikające z 
niniejszych Warunków lub jakiejkolwiek innej 
Umowy.  
 
(b) Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej 
Warunków lub Umowy okaże się nieważne lub 
w inny sposób wadliwe prawnie, pozostałe 
postanowienia niniejszych Warunków i Umowy 
pozostaną ważne. W miejsce nieważnych 
postanowień strony uzgodnią w dobrej wierze, 
w miarę możliwości, alternatywne 
postanowienia, które będą wiążące i wykonalne 
oraz, które będą odzwierciedlać pierwotną wolę 
stron.  
 
33.  PRAWO WŁAŚCIWE 
Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu. 
Wszelkie spory między stronami będą 
rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy 
dla siedziby Kupującego.  
 
34. NAGŁÓWKI 
Nagłówki umieszczone w niniejszych Warunkach 
służą jedynie celom redakcyjnym i nie mają 
wpływu na wykładnię postanowień ani na treść 
praw lub zobowiązań Kupującego i Dostawcy. 
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PODPISANO przez upoważnionego przedstawiciela za i w imieniu KUPUJĄCEGO:  
 

_______________________________________ 
Imię i nazwisko: 
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 ________________________________________  
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