Ogólne Warunki Handlowe MMP Neupack Polska Sp. z o.o. (stan na dzień: 1 października 2012 r.)
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Postanowienia ogólne

1.1 Pod pojęciem “Sprzedawca”, użytym w niniejszych
postanowieniach, należy rozumieć spółkę dokonującą sprzedaży tj.
MMP Neupack Polska sp. z o.o., członka Mayr-Melnhof Karton AG
Group, a pod pojęciem „Kupujący” osobę fizyczną lub prawną, z
którą Sprzedawca nawiązuje stosunki handlowe. Kupujący
zapewnia, że jest przedsiębiorcą. Niniejsze Ogólne Warunki
Handlowe mają zastosowanie do każdej umowy sprzedaży towaru
zawartej między Sprzedawcą a Kupującym (zwaną dalej „Umową”)
oraz do wszystkich późniejszych zamówień w przypadku
trwających stosunków handlowych, a wszelkie ogólne warunki
umów Kupującego oraz Warunki Sprzedaży ECMA zostają
wyłączone. Złożenie zamówienia towaru u Sprzedawcy uważa się
za wyrażenie zgody przez Kupującego na stosowanie niniejszych
Ogólnych Warunków Handlowych. Międzynarodowe Reguły Handlu
INCOTERMS w aktualnie obwiązującej wersji, wydawane od czasu
do czasu przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC) (aktualnie:
INCOTERMS 2010), znajdują zastosowanie jedynie w przypadku
pisemnej zgody Sprzedawcy i tylko w wyrażonym w niej zakresie.
1.2

Oferty składane przez Sprzedawcę nie są wiążące.

1.3 Zamówienia złożone przez Kupującego i zmiany przez niego
potwierdzonych zamówień oraz wszelkie ustne porozumienia
uważa się za przyjęte i wiążące wyłącznie w przypadku pisemnego
potwierdzenia przez Sprzedawcę za pośrednictwem jego
upoważnionych przedstawicieli. Brak odpowiedzi ze strony
Sprzedawcy nie jest uważany za milczącą zgodę. W przypadku,
gdy postanowienia zawarte w potwierdzeniu zamówienia ze strony
Sprzedawcy różnią się od postanowień zawartych w zamówieniu
Kupującego, brak sprzeciwu ze strony Kupującego w ciągu 24
godzin uważa się za wyrażenie zgody na postanowienia zawarte w
potwierdzeniu Sprzedawcy. Sprzedawca nie odpowiada za
jakiekolwiek błędy zaistniałe w potwierdzeniu zamówienia i nie jest
obowiązany do ich sprawdzenia, chyba że został o nich
zawiadomiony przez Kupującego niezwłocznie, jednak nie później
niż w ciągu sześciu godzin po otrzymaniu potwierdzenia
zamówienia.
1.4 Jeżeli Kupujący został uprzedzony o takim obowiązku,
Kupujący zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy wszelkie koszty
powstałe w związku z przygotowaniem oferty szczególnej (np.
koszty wzorów, projektów) w przypadku, gdy przygotowanie oferty
nie doprowadzi do zamówienia.
1.5 Jeżeli po wydaniu potwierdzenia zamówienia, lecz przed
rozpoczęciem produkcji, Kupujący pragnie jednostronnie rozwiązać
Umowę lub dokonać jej zmian, musi uzyskać zgodę Sprzedawcy i
odpowiada za koszty powstałe w związku z zamówieniem,
obejmujące m.in. koszty zakupu wszelkich surowców nabytych dla
Kupującego, jak np. tektury czy farby drukarskiej, oraz
zryczałtowaną opłatę kosztową w wysokości 10% wartości
rozwiązanej Umowy, co strony uznają za uzasadnione
oszacowanie wysokości szkody poniesionej przez Sprzedawcę, lub
też dodatkowe koszty wynikające z modyfikacji Umowy. Nie
wyłącza to możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę dalej
idących roszczeń odszkodowawczych.
1.6 Wszystkie odbitki próbne, narzędzia sztancujące, negatywy,
płyty, wałki drukarskie, narzędzia formujące, dane cyfrowe oraz
inne narzędzia lub materiały wyprodukowane przez Sprzedawcę w
związku z wykonaniem Umowy stanowią własność Sprzedawcy.
Kupujący nie jest uprawniony żądać dostarczenia żadnych z tych
materiałów, nawet jeżeli Kupujący uczestniczył w produkcji lub w
kosztach produkcji.
1.7 Wszelkie odbitki próbne, narzędzia sztancujące, negatywy,
płyty, wałki drukarskie, narzędzia formujące, dane cyfrowe
dostarczone przez Kupującego oraz inne narzędzia dostarczone
przez Kupującego lub materiały należące do Kupującego
przechowywane będą przez Sprzedawcę na ryzyko Kupującego.
1.8 Sprzedawca nie podlega jakiemukolwiek obowiązkowi
przekazania ostrzeżeń, badania lub ochrony w odniesieniu do
odbitek próbnych, narzędzi sztancujących, negatywów, płyt, wałków
drukarskich, narzędzi formujących, danych cyfrowych itd.,
wyprodukowanych lub używanych zgodnie z Umową.
1.9 Umowa, zamówienia oraz reklamacje powinny być
sporządzone w języku niemieckim, angielskim lub języku
narodowym odpowiednim dla Sprzedawcy.
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gwarancji bankowych. Towar zostaje dostarczony wyłącznie do
użytku zgodnego z określonym przeznaczeniem.
2.2 W przypadku zamówienia ramowego z dostawą na żądanie
zamówiony towar powinien być gotowy do wysyłki w potwierdzonym
terminie dostawy (data podana Kupującemu do wiadomości na
potwierdzeniu zamówienia). Każdorazowy brak zażądania przez
Kupującego dostawy zamówionego towaru w potwierdzonym
terminie dostawy stanowi opóźnienie w przyjęciu dostawy. W tym
przypadku Sprzedawca ma prawo, zachowując uprawnienia
przysługujące mu na podstawie punktu szóstego, żądać odbioru
wyprodukowanego towaru 30 dni po upływie terminu dostawy.
2.3 W przypadku niezachowania terminu dostawy przez
Sprzedawcę, Kupujący wyznaczy mu rozsądny termin dodatkowy,
uwzględniający stan zaawansowania w wykonaniu zamówienia po
stronie Sprzedawcy w danym czasie. W razie bezskutecznego
upływu terminu dodatkowego lub jeżeli Sprzedawca zawiadomi
Kupującego o niemożliwości dostawy, Kupujący ma prawo odstąpić
od zamówienia. Odstąpienie to musi zostać dokonane na piśmie w
ciągu tygodnia od upływu terminu dodatkowego lub od
zawiadomienia ze strony Sprzedawcy. W przypadku umów
ramowych lub umów o wielokrotną dostawę prawo odstąpienia od
zamówienia ma zastosowanie jedynie do odpowiedniej pojedynczej
dostawy. Sprzedawca nie odpowiada za żadną szkodę, a w
szczególności za utracone korzyści lub za jakąkolwiek szkodę
pośrednią wynikającą z niezachowania terminu dostawy. Jeżeli, w
związku z utratą zdolności produkcyjnych, Sprzedawca nie jest w
stanie zaopatrywać swoich klientów dłużej niż przez trzy miesiące,
strony są zgodne, że brak dostawy w okresie trwania wspomnianej
przeszkody nie będzie stanowić zawinionego opóźnienia.
2.4 Sprzedawca jest uprawniony do dokonania dostawy w jednej
lub kilku częściach, chyba że co innego zostało wyraźnie
uzgodnione na piśmie.
Sprzedawca jest uprawniony, bez konieczności uzyskania zgody
Kupującego, do przekazania realizacji Umowy do każdego innego
zakładu produkcyjnego (dopuszczonego przez Kupującego celem
realizacji zamówień) należącego do Mayr-Melnhof Karton AG
Group, chyba że co innego zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie.
2.5 Szczegóły Umowy zostaną uzgodnione osobno przez
Sprzedawcę i Kupującego. Jeżeli Kupujący nie dostarczył
Sprzedawcy szczegółowej specyfikacji zamówionego towaru lub
jeżeli nie została ona potwierdzona w odpowiednim czasie,
Sprzedawca nie jest obowiązany dochować wskazanego terminu
dostawy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od
Umowy po wyznaczeniu rozsądnego terminu dodatkowego na
dostarczenie specyfikacji, przy czym postanowienia punktu 1.5
stosuje się odpowiednio.
2.6 Należące do Sprzedawcy fabryka lub magazyn, z których
towar jest dostarczany, stanowią miejsce spełnienia świadczenia,
chyba że co innego zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie (w
szczególności w drodze zastosowania INCOTERMS). Wszelkie
ryzyko i niebezpieczeństwo przechodzi na Kupującego w miejscu
spełnienia świadczenia w chwili, gdy towar jest gotowy do odbioru w
potwierdzonym terminie dostawy.
2.7 Jeżeli na życzenie Kupującego Sprzedawca wyśle towar do
innego miejsca niż miejsce spełnienia świadczenia, wszelkie ryzyko
i niebezpieczeństwo przechodzą na Kupującego w chwili, gdy
Sprzedawca powierzy towar spedytorowi, przewoźnikowi lub innej
osobie lub przedsiębiorcy trudniącemu się takim przewozem.
2.8 W przypadku dostaw na koszt Sprzedawcy, zastrzega on
sobie prawo wyboru spedytora, chyba że co innego zostało
wyraźnie uzgodnione na piśmie.
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Ceny

3.1 Uzgadnia się, że wszystkie ceny wyrażone są w Euro i bez
podatku VAT, chyba że inna waluta została ustalona z Kupującym.
Płatności mogą być dokonywane jedynie w ustalonej walucie.
3.2 Między Sprzedawcą a Kupującym istnieje zgoda, że nie
wszystkie towary będące przedmiotem niniejszej Umowy
produkowane są na zapas przez Sprzedawcę. W związku z tym w
okresie między zawarciem Umowy a dostawą towaru mogą
zaistnieć okoliczności powodujące znaczne podwyższenie kosztów
produkcji towaru, a które nie mogły zostać wzięte pod uwagę przy
kalkulacji cen w momencie zawarcia Umowy.

Dostawa i przejście ryzyka

2.1 Warunki lub terminy dostawy wskazane przez Sprzedawcę
obowiązują loco fabryka (ex works) i stają się wiążące wyłącznie po
wydaniu potwierdzenia zamówienia; nie wiążą jednak do chwili
otrzymania jakichkolwiek umówionych przedpłat, akredytyw lub
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W związku z tym, jeżeli po zawarciu Umowy, lecz przed umówioną
dostawą, nastąpi istotna zmiana wysokości kosztów surowców lub
innych bezpośrednich kosztów, a zmiana ta przekroczy w
poszczególnym przypadku lub łącznie 10% w porównaniu do
pierwotnej kalkulacji ceny, cena będzie przedmiotem renegocjacji.
W przypadku, gdy taka zmiana wspomnianych czynników
Strona 1

kosztowych przekracza w poszczególnym przypadku lub łącznie
20%, strony są zgodne, że przypadek ten stanowi tak znaczną
zmianę w porównaniu do wysokości kosztów mających
zastosowanie do lub będących przewidywalnymi dla wspomnianych
czynników kosztowych w chwili zawarcia Umowy, że utrzymywanie
aktualnej Umowy w mocy uważa się za nierozsądne. W tym
przypadku z chwilą ujawnienia się takiej istotnej zmiany jednego lub
więcej ze wspomnianych czynników kosztowych każda strona
uprawniona będzie do odstąpienia od aktualnej Umowy.
Postanowienia punktu 1.5 mają odpowiednie zastosowanie.
3.3 Ceny potwierdzone i zawarte w cenniku są cenami netto bez
uwzględnienia opłat celnych, jednakże obejmują koszty
standardowego opakowania i transportu, chyba że co innego
zostało stwierdzone przez Sprzedawcę na piśmie (w szczególności
w drodze stosowania INCOTERMS). Wszelkie dodatkowe opłaty
ponosi Kupujący.
3.4 Jeżeli ceny uzgodnione zostały z Kupującym w innej walucie
niż Euro, a po zawarciu umowy nastąpi deprecjacja tej waluty
wobec Euro o 5% lub więcej w porównaniu z dniem zawarcia
Umowy, Sprzedający uprawniony będzie do ustalenia nowej ceny,
podwyższonej stosownie o stopień deprecjacji i do zafakturowania
tej wyższej ceny, pod warunkiem, że Kupujący został
zawiadomiony o podwyższeniu ceny co najmniej 10 dni przed jej
podwyższeniem.
3.5 Strony obowiązuje aktualny w danej chwili cennik wraz z
wyrażonymi w nim dodatkowymi opłatami oraz rabatami, chyba że
uzgodniono co innego.
3.6 Kupujący obowiązany jest zaakceptować rozbieżności
wynikające z porównania fakturowanej ceny z ceną wyrażoną w
potwierdzeniu zamówienia, a wynikające z opłat serwisowych
pobranych na podstawie Umowy, np. opłaty za przechowanie lub
dodatkowe opłaty lub rabaty odpowiednie do dostarczonej ilości
towaru.
3.7 Zamówienia ramowe (na wywołanie) z dostawą na żądanie
zależą od istnienia ważnej umowy przechowania lub składu.
4

Warunki zapłaty

4.1 Kupujący uprawniony jest do potrącenia jedynie niespornych
i prawomocnie stwierdzonych wierzytelności. W innym przypadku
płatności należy dokonać bez potrąceń w ciągu 30 dni od daty
wystawienia faktury, chyba że co innego uzgodniono na piśmie.
Bez uszczerbku dla postanowień punktu 2.7, miejscem spełnienia
świadczenia zapłaty jest siedziba Sprzedawcy. Zapłata wekslem
lub czekiem, jak również skonto i rabaty, uznawane będą przez
Sprzedawcę jedynie wówczas, gdy zgodził się na to wyraźnie na
fakturze. Dokonanie przekazu płatniczego, wydanie weksla lub
czeku nie uznaje się za uregulowanie zobowiązania, a jedynie za
czynności do tego zmierzające. W razie dokonania płatności
przekazem pieniężnym, wekslem lub czekiem uważa się, że
wykonanie nastąpiło dopiero w chwili uznania rachunku
bankowego Sprzedawcy. Wszelkie opłaty bankowe ponosi
Kupujący. Sprzedawca nie odpowiada za nieterminowe złożenie
powyższych dokumentów do realizacji w banku.
4.2 W przypadku opóźnienia w płatności, odsetki za opóźnienie
wynoszą 10% (rocznie) powyżej trzymiesięcznej stawki EURIBOR dla
zafakturowanej kwoty. Ponadto Sprzedawca ma prawo do zwrotu
wszystkich kosztów powstałych w związku z upomnieniami, inkasem,
zapytaniami i dochodzeniami oraz doradztwem prawnym.
4.3 W przypadku zaległych płatności za dostawy, dla których nie
zastrzeżono własności lub zastrzeżenie własności wygasło, wszelkie
otrzymane płatności będą w pierwszej kolejności zaliczane na zaległe
wierzytelności, a dopiero po ich pełnym pokryciu na wierzytelności z
dostaw, które są wciąż przedmiotem zastrzeżenia własności.
Częściowe zapłaty ze strony Kupującego powinny być w pierwszej
kolejności zaliczane na narosłe koszty i inne opłaty uboczne (np.
odsetki za opóźnienie, opłaty za upomnienia), a dopiero po ich pokryciu
na zaległe wierzytelności z dostaw. Wszelkie inne zasady
zarachowania zapłaty określone przez Kupującego są nieważne.
4.4 W przypadku znaczącego pogorszenia się sytuacji finansowej
Kupującego lub zniesienia albo obniżenia limitu udzielonego
Kupującemu przez ubezpieczyciela kredytu, Sprzedawca uprawniony
jest, bez względu na udzielone odroczenie płatności i przyjęte weksle
lub czeki, do żądania przed dokonaniem dostawy pełnej lub częściowej
zapłaty ceny albo udzielenia kolejnego odpowiedniego zabezpieczenia
zapłaty w formie akceptowalnej dla Sprzedawcy. Jeżeli Kupujący nie
zastosuje się do takiego żądania jednoczesnego wykonania
świadczeń, Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy po
wyznaczeniu rozsądnego terminu dodatkowego; w takim przypadku
postanowienia punktu 1.5 stosuje się odpowiednio.
4.5 Jeżeli jest to prawnie dopuszczalne, Sprzedawca jest
uprawniony do rozwiązania Umowy i do żądania dokonania zaległych
płatności zgodnie z punktem 6.2, w przypadku, gdy Kupujący stanie się
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niewypłacalny lub jeżeli dla całego lub części majątku Kupującego
zostanie powołany zarządca, zarządca przymusowy lub nadzorca lub
jeżeli Kupujący zawrze układ lub podobne porozumienie ze swoimi
wierzycielami lub zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej,
lub jeżeli zajdzie jakiekolwiek podobne zdarzenie zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
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ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

5.1 DO CHWILI PEŁNEGO UISZCZENIA CENY WRAZ Z
ODSETKAMI ZA OPÓŹNIENIE, KOSZTAMI UPOMNIENIA I
INKASA
ORAZ
WSZYSTKIMI
INNYMI
KOSZTAMI,
DOSTARCZONY
TOWAR
POZOSTAJE
WŁASNOŚCIĄ
SPRZEDAWCY. KUPUJĄCY OBOWIĄZANY JEST ZAPEWNIĆ
STOSOWNE UBEZPIECZENIE TOWARU STANOWIĄCEGO
PRZEDMIOT ZASTRZEŻENIA WŁASNOŚCI.
5.2 KUPUJĄCY JEST UPRAWNIONY DO PRZETWARZANIA I
ODSPRZEDAŻY TOWARU, KTÓRY STANOWI PRZEDMIOT
ZASTRZEŻENIA WŁASNOŚCI, W ZWYKŁYCH RAMACH
PROWADZONEJ
PRZEZ
SIEBIE
DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ. JEŻELI TOWAR, KTÓRY STANOWI
PRZEDMIOT
ZASTRZEŻENIA
WŁASNOŚCI
JEST
PRZETWORZONY W NOWY PRODUKT Z UŻYCIEM TOWARU,
KTÓRY
NIE
JEST
WŁASNOŚCIĄ
KUPUJĄCEGO,
SPRZEDAWCA
UZYSKA
WSPÓŁWŁASNOŚĆ
TAKICH
NOWYCH PRODUKTÓW W CZĘŚCI PROPORCJONALNEJ DO
WARTOŚCI TOWARU, KTÓRY STANOWI PRZEDMIOT
ZASTRZEŻENIA
WŁASNOŚCI.
WIERZYTELNOŚCI
KUPUJĄCEGO O ZAPŁATĘ CENY POCHODZĄCE Z
ODSPRZEDAŻY TOWARU, KTÓRY STANOWI PRZEDMIOT
ZASTRZEŻENIA WŁASNOŚCI, UWAŻA SIĘ ZA PRZELANĄ NA
RZECZ SPRZEDAWCY NA ZABEZPIECZENIE (PRZEDŁUŻONE
ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI).
5.3 NA ŻĄDANIE KUPUJĄCEGO SPRZEDAWCA ZWALNIA
WIERZYTELNOŚCI PRZELANE NA ZABEZPIECZENIE W
ZAKRESIE, W JAKIM USTAŁ INTERES SPRZEDAWCY W
UDZIELENIU ZABEZPIECZENIA. INTERES W UDZIELENIU
ZABEZPIECZENIA
USTAJE,
O
ILE
MOŻLIWA
DO
OSIĄGNIĘCIA
WARTOŚĆ
PRZELANYCH
NA
ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI TRWALE PRZEKRACZA
GRANICĘ
ZABEZPIECZENIA
W
WYSOKOŚCI
110%
ZABEZPIECZONYCH WIERZYTELNOŚCI. DOMNIEMYWA SIĘ,
ŻE GRANICA ZABEZPIECZENIA ZOSTAŁA OSIĄGNIĘTA,
JEŻELI W CHWILI ŻĄDANIA ZWOLNIENIA WIERZYTELNOŚCI
PRZELANYCH NA ZABEZPIECZENIE SZACOWANA PRZEZ
RZECZOZNAWCĘ
MAJĄTKOWEGO
ICH
WARTOŚĆ
ODPOWIADA
150%
WARTOŚCI
ZABEZPIECZONYCH
WIERZYTELNOŚCI. DOPUSZCZALNY JEST DOWÓD, ŻE
WIERZYTELNOŚCI PRZELANE NA ZABEZPIECZENIE MAJĄ
INNĄ MOŻLIWĄ DO OSIĄGNIĘCIA WARTOŚĆ.
5.4 KUPUJĄCY
OBOWIĄZANY
JEST
DOKONYWAĆ
ZAPISÓW
KSIĘGOWYCH
STWIERDZAJĄCYCH
ZASTRZEŻENIE
WŁASNOŚCI
I
NIEZWŁOCZNIE
ZAWIADAMIAĆ SPRZEDAWCĘ O DZIAŁANIACH ZE STRONY
OSÓB TRZECICH (W SZCZEGÓLNOŚCI O ZAJĘCIU)
DOKONANYCH W ODNIESIENIU DO TOWARU, BĘDĄCEGO
PRZEDMIOTEM
ZASTRZEŻENIA
WŁASNOŚCI
LUB
WIERZYTELNOŚCI PRZELANYCH NA ZABEZPIECZENIE.
PODOBNIE,
KAŻDY
PRZELEW
WIERZYTELNOŚCI
KUPUJĄCEGO NA RZECZ SPRZEDAWCY POWINIEN ZOSTAĆ
UDOKUMENTOWANY W ODPOWIEDNIEJ FORMIE (NP. ZAPIS
KSIĘGOWY) I POWINIEN NA ŻĄDANIE SPRZEDAWCY
ZOSTAĆ UJAWNIONY KONTRAHENTOWI KUPUJĄCEGO NIE
PÓŹNIEJ NIŻ W CHWILI WYSTAWIENIA FAKTURY
KONTRAHENTOWI.
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Opóźnienie Kupującego

6.1 W przypadku opóźnienia w przyjęciu dostawy lub odmowy
przyjęcia dostawy przekraczającego 14 dni, Sprzedawca, z
zachowaniem innych uprawnień (takich jak prawo wypowiedzenia
lub sprzedaży z wolnej ręki na koszt Kupującego), jest uprawniony
do przechowania towaru będącego przedmiotem Umowy na koszt i
ryzyko Kupującego, i do fakturowania go jako należycie
dostarczonego i przyjętego. W takim przypadku cena sprzedaży jest
natychmiast wymagalna.
6.2 W przypadku opóźnienia Kupującego w dokonaniu
jakiejkolwiek zapłaty należnej na podstawie Umowy Sprzedawca
ma prawo, po wcześniejszym wyznaczeniu 14-dniowego terminu,
do wstrzymania dalszych dostaw do czasu, aż taka zapłata
zostanie otrzymana przez Sprzedawcę. Jeżeli na podstawie
Umowy Kupujący opóźnia się z płatnością, Sprzedawca będzie
również uprawniony, po wyznaczeniu
rozsądnego terminu
dodatkowego, do odstąpienia od Umowy oraz do żądania, aby
Kupujący dokonał wszystkich zaległych płatności, nawet, gdy ich
termin wymagalności jeszcze nie nadszedł lub udzielono
odroczenia płatności. W takim przypadku uzgodnione rabaty stają
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się nieważne, a Sprzedawca uprawniony jest do żądania pełnej
zafakturowanej kwoty bez żadnych odliczeń.
6.3 Wykonanie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych praw w razie
wystąpienia opóźnienia, w żadnym wypadku nie prowadzi do
odpowiedzialności lub powstania jakichkolwiek zobowiązań
Sprzedawcy wobec Kupującego, w szczególności do obowiązku
zapłaty odszkodowania.
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Siła wyższa

7.1 W przypadku wystąpienia siły wyższej Sprzedawca
uprawniony jest do przedłużenia terminu dostawy o okres trwania
tego zdarzenia oraz o rozsądny okres potrzebny do wznowienia
działań lub do odstąpienia od Umowy w całości lub w części,
przez co wyłącza się wszelkie roszczenia Kupującego (w
szczególności roszczenia odszkodowawcze).

przechowywania oraz innymi działaniami i zaniechaniami ze strony
Kupującego lub osób trzecich. Ponadto Sprzedawca nie odpowiada
za przydatność produktu do szczególnego zastosowania lub do
zastosowania zamierzonego przez Kupującego, chyba że tak
wyraźnie uzgodniono na piśmie.
9.2 Uważa się, że dostawa jest zgodna z Umową, jeżeli
rozbieżności ilościowe towaru dostarczonego do Kupującego przez
Sprzedawcę nie przekraczają poziomu tolerancji +/-10% i
odpowiadają umówionej specyfikacji lub międzynarodowym
standardom branży opakowań. Niezależnie od powyższych
postanowień, wszystkie rozbieżności, które są powszechne w
handlu, znikome lub niemożliwe do uniknięcia ze względów
technicznych nie są uważane za wady.

7.2 Wszystkie zdarzenia, których przyczyny znajdują się poza
uzasadnioną kontrolą Sprzedawcy uważane są za przypadki siły
wyższej, co obejmuje, lecz nie ogranicza się do:

9.3 Uznaje się wyraźnie, że Sprzedawca odpowiada jedynie za
takie właściwości, cechy i specyfikacje dostarczonego towaru jako
za właściwości, cechy i specyfikacje umownie potwierdzone, które
zostały pisemnie uzgodnione w samej Umowie (a nie w ramach
ewentualnej nieformalnej korespondencji między stronami przed
zawarciem Umowy lub po jej zawarciu).

a. wszelkiego rodzaju konflikty pracownicze, niedostępność
materiałów lub środków transportu, zamknięte granice, akty władz
publicznych, embarga na eksport lub inne okoliczności mające
wpływ na działalność Sprzedawcy; lub

9.4 Wszystkie odbitki drukarskie, ilustracje, teksty oraz kody
kreskowe, które zostały zatwierdzone przez Kupującego lub jego
przedstawiciela są wiążące. Produkcja zgodna z tą specyfikacją nie
stanowi podstawy odmówienia przyjęcia towaru.

b. siły natury, działania wojenne, zamieszki, rewolty, terroryzm,
sabotaż, podpalenia, pożary, kataklizmy, braki w uzyskaniu
wymaganych zezwoleń; lub

9.5 Sprzedawca nie odpowiada za jakość surowców, np. tektury,
farby drukarskiej lub kleju użytego do produkcji towaru, jeżeli
Kupujący wybrał dostawców tych surowców lub zatwierdził ich
wybór.

c. opóźnione dostawy lub braki dostaw ze strony dostawców
Sprzedawcy, w szczególności jeżeli jest to spowodowane
kryzysami energetycznymi lub kryzysami w dostawie surowców
lub jeżeli ze względu na ceny lub dostępne ilości nabywanie
surowców nie jest możliwe na ekonomicznie rozsądnych
warunkach, a sytuacji tej Sprzedawca nie mógł przewidzieć w
chwili zawarcia Umowy, jak również ze względu na jakiekolwiek
inne powody, których nie można przypisać Sprzedawcy.
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Własność intelektualna, prawa osób trzecich, przepisy
prawne, poufność

8.1 Na pierwsze żądanie Sprzedawcy Kupujący przejmie na siebie
odpowiedzialność za szkody i powództwa powstałe w związku z
rzekomymi i rzeczywistymi roszczeniami osób trzecich powstałymi w
związku z wykonaniem zamówień Kupującego, jeżeli wykonanie
zamówienia zgodnie ze specyfikacją, tekstami, ilustracjami,
przedstawieniami graficznymi, kodami kreskowymi, etykietami, itd.,
które Kupujący dał lub udostępnił Sprzedawcy, narusza prawa osób
trzecich, jak np. prawa własności przemysłowej. Sprzedawca nie
ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy wytyczne przedstawione
przez Kupującego naruszają przepisy prawa lub urzędowe
zarządzenia.
8.2 Kupujący wyraźnie wyraża zgodę na prawo Sprzedawcy do
bezpłatnego korzystania z praw własności przemysłowej Kupującego w
zakresie koniecznym lub celowym dla wykonania Umowy.
8.3 Dokumenty zostają przekazane Kupującemu wyłącznie w celu
określonym w Umowie, w związku z czym są poufne i bez pisemnej
zgody Sprzedawcy nie mogą być ujawniane osobom trzecim.
8.4 Zawarcie umowy nie ma wpływu na prawa własności
intelektualnej oraz prawa własności przemysłowej w odniesieniu do
wzorów opakowań, szablonów, szkiców, wzorów, narzędzi
sztancujących, szablonów do sztancowania, form do sztancowania,
negatywów, płyt, wałków drukarskich, płyt drukarskich, danych
cyfrowych oraz innych narzędzi lub urządzeń Sprzedawcy. Przez
zawarcie Umowy Kupujący nie nabywa żadnych uprawnień, w żadnej
postaci, do praw własności intelektualnej lub przemysłowej
Sprzedawcy. Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich
praw własności intelektualnej i przemysłowej, do których uprawnieni
są Sprzedawca lub jego dostawcy oraz odpowiada za wszystkie
szkody wynikające z niespełnienia tego obowiązku. Każde
korzystanie z praw własności intelektualnej i przemysłowej
Sprzedawcy przez Kupującego wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Sprzedawcy i podlega rozsądnej opłacie ze strony Kupującego.
8.5 Sprzedawca jest uprawniony do umieszczania nazwy swojej
firmy lub swojego logo na wyprodukowanym towarze, jeżeli nie
oddziałuje to ujemnie na wygląd towaru.
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Rękojmia

9.1
Z zastrzeżeniem następujących postanowień, Sprzedawca
zapewnia wyłącznie, że towar dostarczony na podstawie Umowy w
chwili przejścia ryzyka na Kupującego posiada wszystkie
właściwości i cechy, które wyraźnie zostały uzgodnione na piśmie
lub których można oczekiwać na podstawie obowiązujących
przepisów. Sprzedawca nie odpowiada za wady spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem towaru, zużyciem, sposobem
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9.6 Dłuższe przechowywanie towaru może mieć wpływ na towar
przy jego dalszym przetwarzaniu (np. zmiany koloru, pogorszenie
się wydajności w czasie przetwarzania lub problemy ze
sklejaniem). Jeżeli, z przyczyn leżących po stronie Kupującego,
dalsze przetwarzanie towaru nastąpi później niż sześć miesięcy po
chwili dostarczenia lub żądania dostawy (w przypadku umowy
ramowej z dostawą na żądanie), albo jeżeli towar jest
przechowywany przez więcej niż sześć miesięcy przed dalszym
przetwarzaniem, takie pogorszenie jakości towaru uważa się za
zaakceptowane na podstawie Umowy.
9.7 Kupujący obowiązany jest zbadać towar w celu stwierdzenia
wad niezwłocznie po jego otrzymaniu, w każdym razie nie później
niż przed jego przetworzeniem. Użycie wadliwego towaru (po
zawiadomieniu Sprzedawcy o takiej wadzie) jest dopuszczalne
wyłącznie
za
uprzednią
pisemną
zgodą
Sprzedawcy.
Przetworzenie rzeczy nie może zostać rozpoczęte, dopóki nie
uzyskano pisemnej zgody Sprzedawcy. Do roszczeń z tytułu wad
stosuje się następujące postanowienia:
a. w przypadku rozbieżności ilościowych (tzn. dostarczona ilość
jest większa lub mniejsza od ilości umownej), Kupujący
obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o tym fakcie
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu siedmiu dni od
otrzymania dokumentów, w których wykazane są waga lub ilość
dostarczonego towaru lub od dostarczenia towaru;
b. jeżeli istnienie wad jakościowych można stwierdzić podczas
oględzin towaru lub opakowania albo przez pobranie próbek,
Kupujący powinien niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu
siedmiu dni od dostawy, zawiadomić Sprzedawcę o wadach;
c. jeżeli nie można stwierdzić istnienia wad jakościowych ani
podczas oględzin, ani przez pobranie próbek, Kupujący powinien
niezwłocznie po wykryciu, nie później jednak niż w ciągu trzech
miesięcy od dostawy, zawiadomić Sprzedawcę o wadach.
Późniejsze zawiadomienia o wadach lub reklamacje nie będą
uwzględniane.
d. W przypadku opakowań dla produktów wrażliwych
organoleptycznie, Kupujący obowiązany jest zbadać towar przed
przetworzeniem i niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę o wadach.
9.8 W zawiadomieniu o wadach Kupujący powinien wyraźnie
określić reklamowany towar i dołączyć listę określającą szczegóły
każdej zgłaszanej wady oraz dostarczyć Sprzedawcy dokumenty
potwierdzające swoje roszczenie. Zawiadomienie powinno być
sporządzone na piśmie i skierowane wyłącznie do Sprzedawcy (a
nie do osoby trzeciej, np. do spedytora). Jeżeli zawiadomienie
nastąpiło niezgodnie z powyższymi postanowieniami (w
szczególności m.in. z ww. punktem 9.7), wszelkie roszczenia
Kupującego z tytułu rękojmi, o naprawienie szkody i inne są
wyłączone.
9.9 Do chwili ustalenia stanu faktycznego Kupujący powinien
należycie przechowywać towar oraz, w interesie obu stron,
ubezpieczyć go do wartości odpowiedniej dla ceny nabycia. W razie
podejrzenia, że szkoda nastąpiła podczas transportu, Kupujący jest
ponadto obowiązany zawiadomić spedytora (przewoźnika)
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niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie przewidzianym w
umowie dotyczącej transportu.
9.10 Usunięcie wady towaru następuje, według uznania
Sprzedawcy, w drodze nieodpłatnej naprawy lub wymiany na nowy
towar. Jeżeli naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wiążą się dla
Sprzedawcy z nadmiernymi kosztami, Kupujący uprawniony jest do
żądania obniżenia ceny. Wszelkie dodatkowe roszczenia, jak w
szczególności prawo do odstąpienia od Umowy, do odszkodowania,
wraz z utraconymi korzyściami oraz do wykonania zastępczego są
wyłączone w maksymalnym prawnie dopuszczalnym zakresie.
Wszystkie domniemania prawne, że towar był wadliwy w chwili
dostawy, jeżeli wada została wykryta w ciągu pierwszych sześciu
miesięcy od dostawy, są wyłączone.
9.11 Sprzedawca nie odpowiada za roszczenia Kupującego z
tytułu rękojmi, które nie zostały zgłoszone w ciągu sześciu miesięcy
od przejścia ryzyka, jeżeli roszczenia z tytułu rękojmi nie są
wyłączone już na podstawie ww. punktu 9.6. Jeżeli ten
sześciomiesięczny okres rękojmi jest nieważny na podstawie
mającego zastosowanie porządku prawnego, uważa się go za
przedłużony do minimalnego okresu rękojmi dopuszczalnego na
podstawie mającego zastosowanie prawa. Czas trwania
ewentualnego opóźnienia w odbiorze wliczany jest do tego okresu,
przez co podlega on odpowiedniemu skróceniu.
9.12 Warunkiem spełnienia obowiązków z tytułu rękojmi przez
Sprzedawcę jest spełnienie wszystkich obowiązków umownych przez
Kupującego, a w szczególności dokonanie umówionych płatności.

ich użytkowaniem oraz śledzić postęp naukowy i techniczny w
odniesieniu do takich produktów oraz zawiadamiać Sprzedawcę
niezwłocznie o wszelkich wadach dostarczonego przez niego towaru,
wykrytych na podstawie tych obserwacji.
11.5 Kupujący przejmuje na siebie odpowiedzialność za roszczenia z
tytułu zobowiązań, strat, szkód, kosztów i wydatków powstałych
przeciwko Sprzedawcy na skutek nieprzestrzegania powyższych
postanowień przez Kupującego.
11.6 W przypadku, gdy Kupujący lub Sprzedawca ze względu na
wadliwość produktu zaspokoił roszczenie odszkodowawcze osoby
trzeciej na podstawie bezwzględnie wiążących przepisów o
odpowiedzialności za produkt, Kupujący zobowiązany jest udowodnić w
przypadku dochodzenia roszczeń regresowych, że wady produktu
końcowego zostały w pełni lub częściowo spowodowane przez wadę
towaru dostarczonego przez Sprzedawcę. Roszczenia regresowe
wobec Sprzedawcy są wyłączone, za wyjątkiem przypadków
umyślności i rażącego niedbalstwa.
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12.1
Żadne zaniechanie przez Sprzedawcę wykonywania lub
egzekwowania praw przysługujących mu na podstawie niniejszych
Ogólnych Warunków Handlowych nie będzie stanowić zrzeczenia
się takiego prawa. Tym samym wyraźnie zastrzega się uprawnienie
do wykonywania lub egzekwowania takiego prawa w późniejszym
czasie.
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10

PRAWO WŁAŚCIWE, WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW

Odpowiedzialność

10.1 Wszelkie roszczenia przeciwko Sprzedawcy, które nie są
wyraźnie dopuszczone na podstawie Umowy lub niniejszych
Ogólnych Warunków Handlowych zostają niniejszym wyraźnie
wyłączone w maksymalnym prawnie dopuszczalnym zakresie.
10.2 Sprzedawca nie odpowiada za żadne roszczenia
odszkodowawcze Kupującego, które nie zostaną zgłoszone w
terminie sześciu miesięcy od chwili, w której Sprzedawca uzyskał
wiedzę o szkodzie. Jeżeli taki sześciomiesięczny termin dla
roszczeń odszkodowawczych jest nieważny na podstawie prawa
mającego zastosowanie w danym przypadku, uważany jest on za
przedłużony do minimalnego okresu dopuszczalnego na
podstawie tego prawa.
10.3 Wszelka
odpowiedzialność
Sprzedawcy
za
lekkie
niedbalstwo jest niniejszym wyłączona w maksymalnym prawnie
dopuszczalnym zakresie, za wyjątkiem przypadków umyślności i
rażącego niedbalstwa.
10.4 Wysokość jakiegokolwiek odszkodowania uzasadnionego w
świetle Umowy i niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych
będzie ograniczona do ceny sprzedaży danej dostawy, za wyjątkiem
przypadków umyślności i rażącego niedbalstwa. Jakakolwiek
odpowiedzialność za utracone korzyści, szkodę pośrednią lub
szkodę następczą spowodowaną wadą towaru jest wyłączona, za
wyjątkiem przypadków umyślności i rażącego niedbalstwa.
Wszelka odpowiedzialność za nieprzewidywalne szkody jest
wyłączona w maksymalnym zakresie dopuszczalnym zgodnie z
prawem właściwym dla Umowy.
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Zrzeczenie praw

Odpowiedzialność za produkt

11.1 Kupujący
jest
obowiązany
do
używania
towaru
wyprodukowanego, importowanego lub wprowadzonego do obrotu
przez Sprzedawcę zgodnie z jego przeznaczeniem, jak również do
zapewnienia, że towar ten (również jako surowce lub komponenty)
będzie udostępniany wyłącznie osobom, które zaznajomione są z
niebezpieczeństwami i ryzykami związanymi z tymi produktami, do
używania zgodnie z jego przeznaczeniem lub zostaną wprowadzone
do obrotu tylko przez takie osoby.
11.2 Wszelkie szczególne właściwości produktów Sprzedawcy
będą uważane za uzgodnione wyłącznie, gdy zostanie to dokonane
wyraźnie oraz w formie pisemnej. Sprzedawca nie będzie
odpowiedzialny za szkody powstałe z uwagi na wadliwą
konstrukcję produktu, których komponentem jest towar dostarczony
przez Sprzedawcę lub też z uwagi na instrukcję obsługi wydaną
przez producenta tych produktów.
11.3 Ponadto, jeżeli Kupujący używa towaru dostarczonego przez
Sprzedawcę jako surowiec lub komponent dla własnych produktów,
Kupujący będzie zobowiązany, przy wprowadzaniu takich
produktów do obrotu, do udzielenia nabywcom obowiązkowej
informacji wymaganej przez przepisy o odpowiedzialności za
produkt, również w odniesieniu do towaru dostarczonego przez
Sprzedawcę.
11.4 Kupujący obowiązany jest obserwować produkty wprowadzone
przez niego do obrotu również po ich wprowadzeniu do obrotu pod
względem szkodliwych właściwości i niebezpieczeństw związanych z
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13.1 W ODNIESIENIU DO UMOWY JAK RÓWNIEŻ NINIEJSZYCH
OGÓLNYCH WARUNKÓW HANDLOWYCH WŁAŚCIWE JEST
PRAWO MATERIALNE PAŃSTWA, W KTÓRYM SIEDZIBĘ MA
SPRZEDAWCA, W WERSJI OBOWIĄZUJĄCEJ W CHWILI
ZAWIERANIA UMOWY.
13.2 STOSOWANIE KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH
O UMOWACH MIĘDZYNARODOWEJ SPRZEDAŻY TOWARÓW
JEST NINIEJSZYM WYRAŹNIE WYŁĄCZONE ZGODNIE Z ART. 6
KONWENCJI.
13.3 WSZELKIE SPORY WYNIKAJĄCE Z JAKIEJKOLWIEK UMOWY
LUB NINIEJSZYCH OGÓLNYCH WARUNKÓW HANDLOWYCH LUB
W ZWIĄZKU Z NIMI, WSZELKIE SPRAWY ZWIĄZANE Z ICH
NARUSZENIEM, ROZWIĄZANIEM LUB NIEWAŻNOŚCIĄ PODDANE
SĄ,
Z
ZASTRZEŻENIEM
WŁAŚCIWOŚCI
WYŁĄCZNEJ,
WŁAŚCIWOŚCI SĄDU WŁAŚCIWEGO DLA SIEDZIBY SPRZEDAWCY
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Postanowienia pozostałe

14.1 Wszelkie zawiadomienia dokonywane w imieniu Sprzedawcy
będą wiążące wyłącznie wówczas, gdy będą dokonane przez
wymaganą liczbę osób uprawnionych do reprezentacji (np.
członków zarządu, prokurentów, pełnomocników).
14.2 Jakiekolwiek
porozumienia
pomiędzy
Sprzedawcą
a
Kupującym muszą być zawierane w formie pisemnej. Ustne
porozumienia są nieważne. Zmiany i uzupełnienia niniejszych
Ogólnych Warunków Handlowych będą skuteczne wyłącznie, gdy
zostaną dokonane w formie pisemnej. Wymóg ten uważa się za
spełniony w przypadku przesłania dokumentu faksem lub pocztą
elektroniczną.
14.3 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie poszczególnej Umowy lub
niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych okaże się nieskuteczne
lub nieważne w całości lub w części, wówczas pozostałe
postanowienia Umowy pozostają w mocy. W przypadku nieważności
lub nieskuteczności częściowej, strony Umowy zobowiązują się
zastąpić nieważne lub nieskuteczne postanowienia ważnymi i
skutecznymi
postanowieniami, odzwierciedlającymi w jak
najwyższym stopniu sens nieważnych lub nieskutecznych
postanowień.
15

Elektroniczne przesyłanie dokumentów

15.1
Jeżeli Kupujący zgodzi się na to na piśmie w osobnym
dokumencie, dokumenty związane z jego zamówieniem (np.
potwierdzenie zamówienia, poświadczenie dostawy, faktura) zostaną
mu przesłane pocztą elektroniczną lub w innej odpowiedniej formie
elektronicznej. Wszelka korespondencja na adres poczty
elektronicznej lub inny adres elektroniczny wskazany przez
Kupującego będzie uważana za doręczoną Kupującemu po jej
przesłaniu.
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