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§ 1 Postanowienia ogólne 
1. Poj cia u yte w niniejszych ogólnych warunkach zakupu towarów i us ug oznaczaj :  

Kupuj cy: ZM INVEST Sp. z o.o. Sp. k. z siedzib  w Ropczycach (39-100) ul. Przemys owa 
7, której akta rejestrowe przechowywane s  przez S d Rejonowy Rzeszowie XII Wydzia  
Gospodarczy KRS 0000144836, NIP PL8181568003, BDO: 000026505.  
Sprzedawca: ka dy podmiot zbywaj cy towary lub wiadcz cy us ugi na rzecz 
Kupuj cego  
Zamówienie Zakupu: zamówienie z one Sprzedawcy przez Kupuj cego w odpowiedzi 
na zapytanie o cen  lub bez takiego zapytania, zawieraj ce dane Stron, przedmiot 
sprzeda y, cen  sprzeda y, do którego za czono Ogólne Warunki Zakupu Towarów 
i Us ug Kupuj cego lub wskazany zosta  adres strony internetowej, na której je 
zamieszczono  
Potwierdzenie Zamówienia Zakupu: potwierdzenie zamówienia na Towar i/lub Us ug  

one Kupuj cemu przez Sprzedawc ; Je eli potwierdzenie zosta o z one 
w odpowiedzi na Zamówienie Zakupu, powinno zawiera  numer Zamówienia Zakupu oraz 

wiadczenie, i  Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Us ug zosta y dor czone Sprzedawcy 
przed zawarciem Umowy  
Umowa: umowa zawarta pomi dzy Sprzedawc  i Kupuj cym w oparciu o Zamówienie 
Zakupu, Zamówienie Zakupu i Potwierdzenie Zamówienia Zakupu lub umow  handlow   
Towar: wszelkie dobra materialne, rzeczy ruchome, surowce, energia i prawa, (w tym 
konieczne materia y dodatkowe, dokumentacja, certyfikaty, instrukcje i gwarancje)  
Us uga: wszelkie us ugi oraz zwi zane z nimi wiadczenia których sprzeda  stanowi 
przedmiot Umowy  
Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Us ug lub OWZ: niniejsze Ogólne Warunki Zakupu 
Towarów i Us ug  
Strony: Sprzedawca i Kupuj cy  

2. OWZ okre laj  zasady nabywania Towarów i/lub Us ug przez ZM INVEST Sp. z o.o. Sp. k. 
w Ropczycach.  

3. Do wszystkich ofert sk adanych Kupuj cemu oraz Umów zakupu Towarów i/lub Us ug 
zawieranych przez Kupuj cego wy czne zastosowanie maj  Ogólne Warunki Zakupu 
Kupuj cego. Wy cza si  stosowanie do Umowy wzorców umownych, którymi pos uguje 
si  Sprzedawca, chyba e Strony postanowi  inaczej na pi mie. Wszelkie odmienne 
ogólne warunki zakupu lub sprzeda y pochodz ce od Sprzedawcy, które nie zostan  
przez Kupuj cego wyra nie w sposób pisemny zaakceptowane nie s  wi ce dla 
Kupuj cego.  

4. W razie sprzeczno ci postanowie  Ogólnych Warunków Zakupu z postanowieniami 
umowy handlowej pierwsze stwo maj  postanowienia umowy handlowej.  

5. Przyst puj c do wykonania Umowy Sprzedawca wyra a zgod  na obowi zywanie 
niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu.  

6. Kupuj cy o wiadcza, e jest rednim przedsi biorc  w rozumieniu Rozporz dzenia Komisji 
(UE) Nr 651/2014.  

 
§ 2 Zamówienia i warunki zawarcia umowy 

1. Dostawa jakichkolwiek Towarów i/lub Us ug do Kupuj cego musi by  przedmiotem 
Zamówienia Zakupu.  

2. Sprzedawca zobowi zany jest do Potwierdzenia Zamówienia Zakupu w terminie 3 dni od 
daty z enia Zamówienia przez Kupuj cego. 

3. Brak potwierdzenia Zamówienia w w/w terminie oznacza zgod  na przyj cie warunków 
zawartych w Zamówieniu. 

4. Zamówienia Zakupu oraz Potwierdzenia Zamówienia Zakupu musz  by  sk adane 
w formie pisemnej, listem poleconym, poczt  kuriersk , mailem lub faksem. Ustne 

wiadczenia nie wi  Stron dopóki nie zostan  potwierdzone w jeden ze wskazanych 
wy ej sposobów.  

5. Poza przypadkami, w których pomi dzy Stronami prowadzone s  negocjacje w celu 
zawarcia umowy handlowej, do zawarcia Umowy dochodzi poprzez z enie przez 
Kupuj cego Zamówienia Zakupu zawieraj cego dane Stron, przedmiot zamówienia, ilo  
oraz oferowan  cen  zakupu wraz z Ogólnymi Warunkami Zakupu i z enie – 
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w odpowiedzi na Zamówienie Zakupu – Potwierdzenia Zamówienia Zakupu odnosz cego 
si  do tego Zamówienia, na przyk ad poprzez wskazanie numeru Zamówienia Zakupu oraz 

wiadczenie, i  Ogólne Warunki Zakupu Kupuj cego zosta y dor czone Sprzedawcy 
przed zawarciem Umowy. Mimo braku o wiadczenia, OWZ obowi zuj , je eli Zamówienie 
Zakupu zawiera wskazanie adresu strony internetowej, na której zamieszczono OWZ. Do 
zawarcia Umowy dochodzi z chwil  z enia Potwierdzenia Zamówienia Zakupu przez 
Sprzedawc . Brak potwierdzenia Zamówienia w terminie 3 dni od daty z enia 
Zamówienia przez Kupuj cego oznacza zgod  na przyj cie warunków zawartych 
w Zamówieniu a tym samym dochodzi do zawarcia Umowy. 

6. Zamówienie Zakupu sk adane przez Kupuj cego mo e by  przyj te wy cznie bez 
zastrze . W wypadku z enia zastrze  lub modyfikacji Zamówienia Zakupu przez 
Sprzedawc  Umowa dochodzi do skutku po z eniu przez Kupuj cego Zamówienia 
Zakupu uwzgl dniaj cego modyfikacje wynikaj ce z tre ci Zamówienia lub po pisemnym 
potwierdzeniu przez Kupuj cego potwierdzenia Zamówienia Zakupu zawieraj cego 
modyfikacje.  

7. Zamówienie Zakupu sk adane przez Kupuj cego mo e by  odwo ane przed zawarciem 
Umowy, je eli o wiadczenie o odwo aniu zosta o z one Sprzedawcy przed z eniem 
przez niego Potwierdzenia Zamówienia Zakupu.  

8. Do Ofert sk adanych drog  elektroniczn  nie maj  zastosowania przepisy art. 66¹ § 1-3 
kodeksu cywilnego,  

9. Ogólne Warunki Zakupu dor cza si  wraz z Zapytaniem Ofertowym lub Zamówieniem 
Zakupu. Je eli niniejszych warunków nie dor czono w sposób wskazany w zdaniu 
poprzedzaj cym obowi zuj  Ogólne Warunki Zakupu zamieszczone na stronie 
internetowej www.zm-invest.com.pl lub wskazane w Zamówieniu Zakupu.  

10. Je eli Strony zwi zane s  umow  ramow  na dostaw  Towarów i/lub wiadczenie Us ug, 
OWZ wi  Strony bez konieczno ci powo ywania si  na nie przy sk adaniu 
poszczególnych zamówie  w ramach umowy ramowej.  

11. Je eli Strony zwi zane s  umow  ramow  na dostaw  Towarów i/lub wiadczenie us ug 
lub pozostaj  w sta ych stosunkach gospodarczych pomimo braku istnienia umowy 
ramowej brak niezw ocznej odpowiedzi na Zamówienie Zakupu z one przez Kupuj cego 
poczytuje si  za przyj cie Zamówienia Zakupu (art. 68² k.c.).  

 
§ 3 Warunki i terminy dostaw 

1. Baz  dostawy dla wszystkich Towarów i Us ug jest baza DDP zgodnie z formu  
INCOTERMS 2020, chyba e Strony postanowi  inaczej na pi mie.  

2. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna si  od daty zawarcia Umowy, przy czym 
w przypadku, gdy zgodnie z Umow  Kupuj cy zobowi zany jest do dostarczenia 
Sprzedawcy dokumentów koniecznych do wykonania Umowy (np. rysunków technicznych) 
termin realizacji zamówienia zaczyna biec od dnia otrzymania takich dokumentów przez 
Sprzedawc .  

3. Najpó niej w terminie 3 dni przed dat  wysy ki Towaru, Sprzedawca zobowi zany jest 
powiadomi  Kupuj cego o przewidywanej wysy ce podaj c numer Umowy (Zamówienia 
Zakupu), sposób i spodziewan  dat  wysy ki, specyfikacje wysy kow  wraz z liczb , wag , 
wymiarami i zawarto ci  opakowa  oraz wszelkimi instrukcjami niezb dnymi do 
prawid owego transportu i roz adunku Towaru, chyba, e Strony postanowi  inaczej na 
pi mie.  

4. Wraz z Towarem Sprzedawca zobowi zany jest dostarczy  nast puj ce dokumenty:  
- Specyfikacj  wysy kow  wraz z liczb , wag , wymiarami i zawarto ci  opakowa   
- Kompletn  dokumentacj  techniczn  niezb dn  do w ciwego monta u Towaru na 
miejscu u ytkowania i poprawnego rozruchu, dzia ania lub obs ugi  
- Stosowne atesty materia owe, certyfikaty analiz, prób i dopuszcze  wymagane przez 
przepisy prawne obowi zuj ce w RP oraz w Unii Europejskiej  
- Instrukcj  prawid owego magazynowania Towaru  
- dokument Gwarancji, je eli Sprzedawca udziela gwarancji.  

5. Przez dat  dostawy rozumie si  dat  przekazania Towaru Kupuj cemu w miejscu 
okre lonym w Umowie lub Ogólnych Warunkach Zakupu wraz z wszystkimi wymaganymi 
dokumentami i certyfikatami, stwierdzon  dokumentem potwierdzaj cym dokonanie 
przekazania podpisanym przez Kupuj cego.  

6. Zmiana terminu dostawy dopuszczalna jest jedynie za pisemn  zgod  Kupuj cego.  
7. Dostawy cz ciowe dopuszczalne s  jedynie za pisemn  zgod  Kupuj cego. W takim 

przypadku za dat  dostawy uwa a si  dat  przekazania Kupuj cemu ostatniej dostawy 
cz ciowej, chyba, e Strony postanowi  inaczej na pi mie.  

8. W przypadku opó nienia w dostawie Towarów i/lub Us ug z przyczyn innych ni  si a 
wy sza Sprzedawca zobowi zany jest do zap aty Kupuj cemu kary umownej w wysoko ci 
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1 % warto ci Towaru dostarczonego po terminie za ka de rozpocz te 7 dni opó nienia 
w dostawie, nie wi cej jednak ni  20 % warto ci Towaru dostarczonego z opó nieniem. 
Kupuj cy ma prawo dochodzi  odszkodowania przewy szaj cego warto  kar umownych, 
w przypadku gdy warto  szkody wyrz dzonej Kupuj cemu wskutek opó nienia 
w dostawie przekracza warto  zastrze onych kar umownych.  

9. W przypadku zaistnienia podstaw do naliczenia kar umownych Kupuj cy bez zgody 
Sprzedawcy ma prawo pomniejszenia wynagrodzenia Sprzedawcy z tytu u Umowy o kwot  
nale nych Kupuj cemu kar umownych. Niezale nie od formy rozliczenia – potr cenie 
z nale no ci lub przelew bankowy na rzecz Kupuj cego – Kupuj cy wystawi Sprzedawcy 
not  obci eniow  na wysoko  kar umownych.  

10. W przypadku opó nienia w dostawie Towarów lub Us ug z przyczyn innych ni  si a wy sza, 
przekraczaj cego 30 dniu Kupuj cy wed ug swego uznania mo e od umowy odst pi  b  
te  – je eli przedmiotem Umowy s  rzeczy oznaczone co do gatunku- powierzy  
wykonanie Umowy osobie trzeciej na koszt Sprzedawcy (wykonanie zast pcze).  

11. Kupuj cy zobowi zany jest do sprawdzenia Towaru niezw ocznie po jego otrzymaniu. 
Z odbioru Towaru zostanie sporz dzony protokó  zdawczo –odbiorczy. Brak zg oszenia 
roszcze  z tytu u wad Towaru w protokole zdawczo- odbiorczym nie wy cza mo liwo ci 
ich pó niejszego podnoszenia, je li wady te ujawni y si  dopiero po przeprowadzeniu 
odbioru lub zosta y przez Sprzedawc  podst pnie zatajone.  

 
§ 4 Warunki wiadczenia us ug 

1. Sprzedawca zobowi zany jest do utrzymywania porz dku w miejscu wiadczenia us ug 
wykonywanych na terenie zak adu Kupuj cego oraz do wywozu i utylizacji na w asny koszt 
wszelkich materia ów i odpadów pozosta ych po wykonaniu prac.  

2. Sprzedawca ponosi pe  i wy czn  odpowiedzialno  za bezpiecze stwo swoich 
pracowników i pracowników podwykonawców oraz zgodny z przepisami i zasadami bhp 
stan techniczny sprz tu u ywanego do wiadczenia us ug.  

3. Sprzedawca przy wiadczeniu us ug obowi zany jest uwzgl dnia  wszelkie wskazówki 
Kupuj cego.  

4. Sprzedawca zobowi zany jest do niezw ocznego zg oszenia Kupuj cemu konieczno ci 
dokonania wszelkich prac dodatkowych wykraczaj cych poza ustalony zakres 
wiadczonych us ug. Prac tych nie wolno rozpoczyna  bez pisemnej zgody Kupuj cego 

pod rygorem utraty prawa do dania zap aty za prace dodatkowe.  
5. Sprzedawca zobowi zany jest uzyska  pisemn  zgod  Kupuj cego na powierzenie 

wiadczonych us ug Podwykonawcy. Za dzia ania lub zaniechania podwykonawcy 
Dostawca odpowiada jak za swoje w asne dzia ania lub zaniechania.  

 
§ 5 Ceny i warunki p atno ci 

1. Je li Strony nie postanowi y inaczej na pi mie lub nie wskazano inaczej na rachunku lub 
na fakturze, podane ceny Towarów i/lub us ug s  cenami brutto.  

2. Je li Strony nie postanowi y inaczej na pi mie lub nie wskazano inaczej na rachunku lub 
na fakturze p atno  za Towary i/lub Us ugi obj te Umow  b dzie realizowana w terminie 
60 dni od daty otrzymania przez Kupuj cego prawid owo wystawionej faktury VAT wraz 
z obustronnie podpisanym protoko em odbioru Towaru i /lub Us ugi na rachunek bankowy 
Sprzedawcy wskazany na fakturze VAT.  

3. W przypadku otrzymania przez Kupuj cego faktury VAT przed obustronnym podpisaniem 
protoko u odbioru Towaru i/lub Us ugi termin p atno ci faktury VAT ulega przed eniu do 
dnia otrzymania przez Kupuj cego obustronnie podpisanego protoko u odbioru.  

4. Za dat  p atno ci uznaje si  dat  obci enia rachunku bankowego Kupuj cego lub 
w przypadku zap aty gotówk  dat  wp ywu gotówki do kasy Sprzedawcy.  

5. Je eli Strony nie postanowi y inaczej na pi mie, podana cena nale na za Towary i/lub 
Us ugi jest cen  ostateczn , nie podlegaj  podwy szeniu z jakichkolwiek przyczyn, 
chocia by w czasie zawarcia umowy nie mo na by o przewidzie  rozmiaru lub kosztów 
prac, obejmuj ca wszelkie koszty zwi zan  ze sprzeda  Towaru i/lub wykonaniem us ug 
w tym koszty np. odlewów, form lub innego oprzyrz dowania koniecznego do wykonania 
Towaru lub us ugi, koszty transportu oraz ubezpieczenia,  

6. Je eli Strony nie postanowi y inaczej na pi mie, Kupuj cy nie jest zobowi zany do 
przyj cia ani zap aty za dodatkowe Towary, których produkcja by a konieczna ze wzgl dów 
technologicznych.  

7. Zap ata kwot nale nych Sprzedawcy nast pi na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 
Je eli Sprzedawca jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Polsce - o wiadcza, e 
rachunek bankowy b dzie uj ty w wykazie podatników VAT prowadzonym przez 
Ministerstwo Finansów (tzw. bia a lista VAT). Kupuj cemu przys uguje prawo weryfikacji 
wskazanego numeru rachunku bankowego oraz wstrzymania p atno ci w razie 
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stwierdzenia, e wskazany w fakturze numer rachunku bankowego nie widnieje w wykazie 
podatników VAT. W takiej sytuacji Kupuj cy uprawniony jest do zap aty wynagrodzenia na 
inny rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w wykazie, a w razie nieuj cia adnego 
rachunku bankowego w wykazie – do wstrzymania zap aty na czas niezb dny do 
weryfikacji wskazanego rachunku bankowego. W takiej sytuacji Kupuj cy nie ponosi 
odpowiedzialno ci za opó nienie w zap acie.  

 
§ 6 Opakowanie, oznakowanie 

1. Towary zostan  opakowane zgodnie z przepisami i standardami obowi zuj cymi 
u Kupuj cego, chyba e Strony ustali y na pi mie inny sposób opakowania.  

2. Je eli Strony nie postanowi y inaczej na pi mie koszty opakowania ponosi Sprzedawca. 
Zap ata za opakowanie podlega zasadom przewidzianym dla zap aty za Towar.  

3. Ka de opakowanie powinno zawiera  nast puj ce informacje: dok adn  nazw  i adres 
Sprzedawcy, dostarczan  ilo  z podaniem wagi brutto i netto, oznaczenie gatunku 
i formatu i dat  produkcji. Brak lub nieczytelno  powy szych oznacze  stanowi podstaw  
do dokonania odmowy odbioru towaru przez Kupuj cego.  

 
§ 7 Gwarancja i r kojmia 

1. Sprzedawca gwarantuje, e dostarczone w ramach realizacji Umowy Towary i/lub Us ugi 
 zgodne z Zamówieniem Zakupu, specyfikacj , rysunkami i wszelkimi innymi wymogami 

Umowy lub Zamówienia Zakupu.  
2. Sprzedawca gwarantuje, e sprzedawane przez niego towary i/lub us ugi s  nowe, (za 

wyj tkiem wypadków, gdy umowa dotyczy produktów u ywanych), dobrej jako ci, wolne 
od wad i usterek, sprawdzone, odpowiednie i nadaj ce si  do u ytku zgodnie 
z przeznaczeniem i warunkami okre lonymi w Umowie lub Zamówieniu Zakupu oraz 

ciwie zaprojektowane i wykonane z odpowiedniego materia u.  
3. Sprzedawca gwarantuje, e Towar zostanie wykonany oraz je eli wynika to z Zamówienia 

Zakupu lub Umowy zamontowany/zainstalowany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami 
prawnymi w szczególno ci przepisami BHP, przepisami przeciwpo arowymi, przepisami 
ochrony rodowiska, Polskimi Normami oraz normami obowi zuj cy w Unii Europejskiej.  

4. Kupuj cy zastrzega, i  niespe nienie przez dostarczony Towar lub Us ug  jakiejkolwiek 
z norm wskazanych w pkt. 1-3 powy ej uprawnia Kupuj cego do odmowy odbioru Towaru 
lub Us ugi oraz wstrzymania p atno ci za taki Towar lub Us ug .  

5. Je eli Strony nie ustali y inaczej na pi mie, termin gwarancji na Towar lub Us ug  wynosi 
24 miesi ce od daty podpisania przez Strony protoko u zdawczo –odbiorczego dostawy 
Towarów lub odbioru Us ug. Gwarancja Sprzedawcy na Towar lub jego cz , która 
zosta a naprawiona lub wymieniona zgodnie z niniejszym postanowieniem ulega 
przed eniu na kolejne 24 miesi ce licz c od daty wymiany lub naprawy.  

6. Sprzedawca zobowi zany jest do niezw ocznego rozpatrzenia roszcze  Kupuj cego 
z tytu u gwarancji lub r kojmi, nie pó niej ni  w terminie 10 dniu od daty ich zg oszenia 
przez Kupuj cego. Brak pisemnego poinformowania Kupuj cego o sposobie rozpatrzenia 
roszczenia z tytu u gwarancji lub r kojmi w powy szym terminie uznaje si  za uznanie 
roszcze  Kupuj cego w ca ci.  

7. Je li Strony nie ustali y inaczej na pi mie, w razie istnienia wady Towaru Sprzedawca jest 
zobowi zany do dokonania niezw ocznej wymiany Towaru na nowy lub jego naprawy na 

asny koszt, wliczaj c w to koszt dojazdu, demonta u, monta u. Towary podlegaj ce 
wymianie zostan  dostarczone DDP zak ad Kupuj cego zgodnie z formu  Incoterms 
2020.  

8. Wykonywanie roszcze  z tytu u gwarancji nie wy cza uprawnie  Kupuj cego z tytu u 
kojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru lub Us ugi.  

 
§ 8 Odpowiedzialno  Sprzedawcy 

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wszelk  szkod  wyrz dzon  nienale ytym 
wykonaniem lub niewykonaniem umowy. Naprawienie szkody obejmuje straty, które 
Kupuj cy poniós  z powodu niewykonania lub nienale ytego wykonania umowy oraz 
korzy ci, które móg by osi gn , gdyby mu szkody nie wyrz dzono.  

2. Sprzedawca zobowi zuje si  zwolni  Kupuj cego z obowi zku jakiegokolwiek wiadczenia 
na rzecz osób trzecich z tytu u jakichkolwiek szkód na osobie, rzeczowych lub szkód dla 
rodowiska naturalnego wyrz dzonych przez Towar lub Us ug  lub w zwi zku z jego 

ytkowaniem wskutek wad tkwi cych w Towarze lub wykonanych us ugach.  
3. Ka dy przypadek naruszenia zobowi za  dostawcy wynikaj cych z Umowy lub niniejszych 

OWZ uprawnia Kupuj cego do odst pienia od Umowy po wcze niejszym jednokrotnym 
wezwaniu Sprzedawcy do usuni cia narusze  w odpowiednim terminie.  
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§ 9 Przenoszalno  roszcze  
1. Wy czona jest mo liwo  przenoszenia jakichkolwiek roszcze  przys uguj cych 

Sprzedawcy wzgl dem Kupuj cego w zwi zku z Umow , zrealizowan  dostaw  Towaru 
lub Us ug  na osoby trzecie bez pisemnej zgody Kupuj cego.  

2. Sprzedawca nie mo e bez pisemnej zgody Kupuj cego potr ci  ze swojej wierzytelno ci 
z tytu u ceny sprzeda y jakichkolwiek wierzytelno ci przys uguj cych mu wobec 
Kupuj cego.  

 
§ 10 Si a wy sza 

1. Kupuj cy nie ponosi odpowiedzialno ci za niewykonanie zobowi za  wynikaj ce ze 
zdarze  si y wy szej. Za zdarzenia si y wy szej uznaje si  wszelkie nieprzewidziane 
okoliczno ci pozostaj ce poza kontrol  Kupuj cego, w szczególno ci:  

a. wojna, stan wojenny, zagro enie wojn  lub atakami terrorystycznymi, mobilizacja, stan 
wyj tkowy,  

b. strajk, lokaut lub inne zdarzenia powa nie ograniczaj ce mo liwo  prowadzenia 
dzia alno ci gospodarczej, blokada gospodarcza, kryzys polityczny i/lub gospodarczy, akty 
rz dowe,  

c. ograniczenia importowe i eksportowe, og oszenie upad ci ko cowego odbiorcy towarów, 
zmiany prawa uniemo liwiaj cego lub ograniczaj cego produkcj , sprzeda , import, 
eksport,  

d. epidemia, pandemia, po ar, katastrofa, powód , trz sienie ziemi, wybuch wulkanu, 
nie yca i inne gwa towne zjawiska pogodowe, bez wzgl du na to czy og oszono stan 

kl ski ywio owej, czy tez nie,  
e. przerwa w dostawie energii elektrycznej lub gazu trwaj ca d ej ni  72 godziny, embarga 

(w szczególno ci embarga na gaz, elektryczno , wod , itp.)  
2. W razie wyst pienia zdarzenia si y wy szej termin na wykonanie zobowi za  wyd a si  

o okres równy okresowi trwania tych okoliczno ci. Wy ej wymienione okoliczno ci mog  
równie  stanowi  podstaw  do ca kowitej rezygnacji z odbioru zamówionych materia ów. 

3. Je eli przypadek si y wy szej utrzymuje si  co najmniej przez 30 dni, Kupuj cy uprawniony 
jest do rozwi zania umowy ze skutkiem natychmiastowym.  

 
 

§ 11 Prawo w asno ci przemys owej i poufno  
1. Wszelkie informacje ujawnione przez Kupuj cego Sprzedawcy, jego przedstawicielom, 

podmiotom powi zanym, w tym w szczególno ci informacje techniczne, technologiczne, 
przemys owe, handlowe, finansowe, niezale nie od sposobu ich przekazania s  poufne 
w trakcie realizacji i po rozwi zaniu Umowy i nie mog  by  przekazywane osobom trzecim 
bez pisemnej zgody Kupuj cego.  

2. Kupuj cy zastrzega prawo w asno ci oraz prawa w asno ci intelektualnej do wszelkiej 
dostarczonej Sprzedawcy w zwi zku z wykonywaniem Umowy dokumentacji, 
w szczególno ci projektów, zdj , rysunków i wylicze  oraz oprzyrz dowania s cego 
wykonaniu umowy. Dokumentacja taka nie mo e by  udost pniana osobom trzecim bez 
pisemnej zgody Kupuj cego.  

3. Towary i Us ugi dostarczone przez Sprzedawc  w wykonaniu Umowy b  wolne od 
wszelkich praw w asno ci intelektualnej podmiotów trzecich, a ich u ycie przez 
Kupuj cego nie wymaga zap aty adnych nale no ci licencyjnych ani innych wiadcze .  

 
§ 12 Rozstrzyganie sporów i prawo w ciwe 

1. Do umów zawieranych przez Kupuj cego w tym do umów zawieranych z przedsi biorcami 
maj cymi siedzib  poza terytorium Polski wy czne zastosowanie maj  przepisy prawa 
polskiego. W umowach z przedsi biorcami maj cymi siedzib  poza terytorium Polski, na 
terenie pa stw sygnatariuszy Konwencji Narodów Zjednoczonych wy cza si  stosowanie 
Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach mi dzynarodowej sprzeda y Towarów 
sporz dzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r.  

2. Wszelkie spory mog ce wynikn  pomi dzy Stronami w zwi zku z zawieraniem lub 
wykonywaniem Umów sprzeda y Towarów lub Us ug, do których maj  zastosowanie 
niniejsze Ogólne Warunki Zakupu b  rozstrzygane – wed ug wyboru Kupuj cego przez 

d w ciwy dla siedziby Kupuj cego.  
3. W umowach z przedsi biorcami maj cymi siedzib  poza terytorium Polski wy cznie 

ciwe s  s dy polskie.  
4. Niniejsze OWZ zosta y sporz dzone w wersjach polskiej i angielskiej. W razie 

jakichkolwiek w tpliwo ci interpretacyjnych wi cy charakter ma wersja polska. 


