OGÓLNE WARUNKI
SPRZEDAŻY I DOSTAWY TOWARÓW
ORAZ
ŚWIADCZENIA USŁUG
1. Definicje
1.1. Ilekroć w OWSD bądź w innych wiążących Strony dokumentach zostaną użyte podane
poniżej zwroty, ich znaczenie będzie następujące:
“Spółka” - Tensator Group Limited Oddział w Polsce,
“Umowa” - rozumie się przez to każdą umowę, na podstawie której Spółka sprzedaje towary
lub świadczy innego rodzaju usługi na rzecz kontrahentów,
„Rachunek Bankowy” - oznacza numer rachunku bankowego Spółki przekazany
Kontrahentowi przez Spółkę w celu dokonywania rozliczeń związanych z zakupem
Towarów/Usług.
„Kontrahent” - podmiot, na rzecz którego Spółka sprzedaje Towary lub świadczy innego
rodzaju Usługi,
„Termin płatności” - termin, o którym mowa w pkt 8.2 OWSD
“Właściwa Data” - oznacza datę, w której a) Kontrahent odbiera towary w miejscu
wskazanym przez Spółkę lub b) Spółka wysyła towary do Kontrahenta lub c) Kontrahent
obowiązany był do odbioru zgodnie postanowieniem 5.1 OWSD, w zależności, od tego co
nastąpiło wcześniej, lub d) (w przypadku usług) data, w której usługi są świadczone,
“Towary” - całość lub część produktów (jak również ich poszczególne części), które Spółka
zobowiązana jest sprzedać lub dostarczyć zgodnie z OWSD,
“Usługi” - całość lub część usług, które Spółka zobowiązana jest świadczyć zgodnie z
OWSD,
“Dostawa” - obejmuje w szczególności każdą dostawę realizowaną na podstawie umowy
dostawy,
“OWSD” - Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Towarów
1.2. Odesłania do poszczególnych punktów (poza sytuacjami gdy kontekst w sposób
oczywisty wskazuje na znaczenie odmienne) są odesłaniami do punktów, które będą zawarte
poniżej.
1.3. Wszelkie odesłania w niniejszych OWSD do jakiegokolwiek postanowienia ustawy będą
odesłaniami do wersji obowiązującej (dodanej, rozszerzonej, powtórzonej) we Właściwej
Dacie.

2. Umowa
2.1.Postanowienia zawarte w niniejszych OWSD mogą zostać uchylone lub zmienione przez
Spółkę bez uprzedniego powiadomienia o tym Kontrahenta. Z uwagi na zmiany OWSD
wskazane w zdaniu poprzednim Kontrahent może wypowiedzieć umowę z zachowaniem
przewidzianego w niej zwykłego terminu wypowiedzenia takim przypadku wypowiedzenie to
winno zostać złożone Spółce niezwłocznie po dniu, w którym Kontrahent dowiedział się o
dokonanych przez Spółkę zmianach.

2.2 Umowa zawierana pomiędzy Spółką a Kontrahentem na niniejszych warunkach wchodzi
w życie wyłącznie po powiadomieniu Kontrahenta przez Spółkę o zaakceptowaniu
złożonego przez Kontrahenta zamówienia.
2.3 Każda Umowa podlega wykonaniu zgodnie z OWSD. Z zastrzeżeniem punktu 2.4.
OWSD żaden z przedstawicieli lub pełnomocników Spółki nie jest upoważniony do
uzgadniania warunków odmiennych od wyrażonych w OWSD lub do reprezentowania Spółki
w czynnościach niezgodnych z OWSD lub do zawierania jakichkolwiek umów, które nie
byłyby wykonywane w oparciu o niniejsze OWSD.
2.4.Wszelkie warunki Umów lub zasady reprezentacji sprzeczne lub odmienne od zawartych
w OWSD będą wiążącymi dla Spółki wyłącznie wówczas, gdy zostaną one wyrażone w
formie pisemnej oraz podpisane przez upoważnioną osobę. Ilekroć w Umowie lub OWSD
stosowany jest zwrot “o ile w Umowie z Kontrahentem nie postanowiono inaczej” - rozumie
się przez niego postanowienia wyrażone w Umowie w formie pisemnej oraz podpisane przez
upoważnioną do tego osobę.
2.5.O ile w Umowie z Kontrahentem nie postanowiono inaczej, niniejsze OWSD zastępują
wszelkie warunki i uzgodnienia poczynione w trakcie negocjacji poprzedzających zawarcie
Umowy.
2.6. Wszelkie opisy, ilustracje, ogłoszenia lub specyfikacje zawarte w katalogach, ulotkach,
cennikach oraz innych materiałach reklamowych Spółki, skierowane do ogółu lub do
poszczególnych osób, nie stanowią oferty zawarcia Umowy, jak również nie zawierają
wiążących strony postanowień i warunków, ale służą one jedynie ukazaniu ogólnego
przedmiotu działalności Spółki.
2.7. Spółka zastrzega sobie prawo do poprawiania w każdym czasie oczywistych błędów
pisarskich bądź drukarskich popełnionych przez jej przedstawicieli lub pracowników.
3. Zamówienia indywidualne
3.1. Jeżeli Towary lub Usługi zostały wytworzone lub dostarczone przez Spółkę według
zaleceń, instrukcji lub projektu Kontrahenta, przejmuje on całkowitą odpowiedzialność za
wykonanie Umowy w zakresie poczynionych zmian. Kontrahent przejmuje odpowiedzialność
zwłaszcza za naruszenie praw z patentu na wynalazek, praw ochronnych na wzór użytkowy
lub znak towarowy, praw z rejestracji, praw autorskich, praw do nazw handlowych lub innych
praw własności intelektualnej i przemysłowej oraz odpowiedzialność za szkody wyrządzone
w następstwie naruszenia praw chronionych w którymkolwiek z państw. W ramach przejęcia
odpowiedzialności na podstawie niniejszego zastrzeżenia Kontrahent będzie zobowiązany do
naprawienia Spółce bądź osobie trzeciej szkody oraz do pokrycia wszelkich wydatków
poniesionych w następstwie takiego naruszenia.
3.2. Spółka zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Umowy zgodnie z zaleceniami,
instrukcją bądź projektem Kontrahenta, jeżeli zmiany będą naruszać standardy
bezpieczeństwa usługi lub towaru bądź inne wymogi ustawowe. Ponadto Spółka jest również
uprawniona do dokonywania zmian w zamówieniach indywidualnie oznaczonych przez
Kontrahenta, jeżeli zmiany te nie wpłyną na jakość i wykonanie Towarów lub Usług.

3.3. Kontrahent zobowiązany jest przekazać osobom trzecim, które mogą uzyskać posiadanie
Towarów, wszelkie informacje dotyczące prawidłowego używania oraz bezpiecznego
korzystania z Towarów, które zostały dostarczone Kontrahentowi przez Spółkę.
4. Ceny
4.1. O ile w Umowie z Kontrahentem nie postanowiono inaczej, Cennik Spółki dla Towarów i
Usług sprzedawanych lub dostarczanych lub świadczonych przez Spółkę ma charakter
tymczasowy, a ujęte w nim ceny mogą ulec zmianie w każdym czasie, także bez uzasadnionej
przyczyny.
4.2. Ceną naliczoną od Kontrahenta będzie cena obowiązująca zgodnie z Cennikiem w czasie
składania przez. Spółka może podwyższyć ceny obowiązujące, w każdym czasie, biorąc pod
uwagę wzrost kosztów zakupu przez Spółkę produktów, materiałów, zwiększenie kosztów
produkcji, pracy lub dostawy Towarów lub Usług. Spółka może również dokonać
podwyższenia cen ze względu na możliwość pojawienia się błędów lub niezgodności w
zaleceniach, specyfikacjach, instrukcji lub projekcie dostarczonym w ramach indywidualnego
zamówienia Kontrahenta lub w jakichkolwiek innych modyfikacjach poczynionych przez
Spółkę na prośbę Kontrahenta.
4.3. Wszystkie ceny podawane przez Spółkę są cenami netto, nie zawierającymi podatku
VAT. Kontrahent jest zobowiązany do zapłaty cen powiększonych o należny podatek VAT
oraz inne należne opłaty i podatki w wysokości obowiązującej w odniesieniu do danego
Towaru lub Usługi, według stawek należnych w wysokości i terminach określonych ustawą.
4.4. Kontrahent jest zobowiązany pokryć koszt materiałów niezbędnych do dokonania
sprzedaży lub dostawy Towarów bądź świadczenia Usług, w szczególności koszt palet i
innych produktów zwrotnych. Koszt ten zostanie doliczony do ceny Towarów/Usług i będzie
podlegał zwrotowi na rzecz Kontrahenta, jeżeli dostarczy on nieuszkodzone przedmioty do
siedziby Spółki.
5. Dostawa Towarów lub świadczenie Usług
5.1. Jeżeli w Umowie z Kontrahentem nie postanowiono inaczej, Kontrahent będzie
zobowiązany do odebrania Towarów ze wskazanego przez Spółkę miejsca w terminie 28
(słownie: dwudziestu ośmiu) dni po otrzymaniu od Spółki informacji o gotowości Towarów
do odbioru.
5.2. Jeżeli w Umowie z Kontrahentem nie postanowiono inaczej, a Spółka zobowiązała się
dostarczyć Towary w miejsce wskazane przez Kontrahenta, Kontrahent obowiązany jest
przekazać Spółce wszelkie niezbędne instrukcje, a transport i wyładunek Towarów nastąpi na
koszt i na ryzyko Kontrahenta.
5.3. Spółka dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć Towary lub wykonać Usługi w
uzgodnionym z Kontrahentem terminie. Terminy realizacji Umowy ustalane są w dobrej
wierze, na podstawie oszacowania prawdopodobnego czasu przygotowania i wykonania
Dostawy lub świadczenia Usług. Opóźnienie lub zwłoka w wykonaniu Umowy przez Spółkę
nie będzie skutkować odpowiedzialnością Spółki z tego tytułu. Spółka zastrzega sobie prawo
do wstrzymania się z wykonaniem Umowy w razie opóźnienia Kontrahenta w zapłacie
należności Spółki. Termin wykonania Umowy zaczyna biec od początku po uregulowaniu

przez Kontrahenta zaległych zobowiązań finansowych wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu.
5.4. Terminy uzgodnione w Umowie są terminami zastrzeżonymi na korzyść Spółki. W
szczególności Spółka może wykonać Umowę przed upływem uzgodnionego terminu za
uprzednim powiadomieniem Kontrahenta o konieczności wcześniejszego wykonania Umowy.
5.5. W przypadkach wystąpienia siły wyższej, za którą strony Umowy uznają w szczególności
stan wojny, rządowych lub parlamentarnych restrykcji, strajku, lokautu, pożaru, powodzi,
eksplozji, wystąpienie zakłóceń w toku pracy, spory handlowe, uszkodzenie lub zniszczenie
towarów, awarię urządzeń, braki w zatrudnieniu lub braki surowcowe, jak również przypadki
losowe pozostające poza kontrolą Spółki, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy oraz może odstąpić od Umowy w całości
lub w części lub dokonać zmiany w terminie realizacji Umowy. Odstąpienie od Umowy w
części oraz inne od wymienionych powyżej zmiany warunków Umowy wymagają
uprzedniego uzgodnienia z Kontrahentem.
5.6. Kontrahent może zwrócić się do Spółki o zmianę terminu wykonania Umowy, która
jednakże może nastąpić wyłącznie za porozumieniem obu stron. Jeżeli termin wykonania
Umowy ulegnie zmianie na wniosek Kontrahenta, wówczas Kontrahent ponosi koszty i
wydatki związane ze zmianą terminu.
6. Odroczenie wykonania, odstąpienie
6.1. Spółka może powstrzymać się z wykonaniem świadczenia z Umowy bez pozbawiania jej
mocy obowiązującej, jeżeli Kontrahent naruszy warunki płatności w ramach jakiegokolwiek
zobowiązania wobec Spółki bądź zostanie wszczęta upadłość, likwidacja lub egzekucja z
majątku Kontrahenta lub Kontrahent zawrze układ bądź umowę z wierzycielami bądź sąd
wyda orzeczenie lub zarządzenie wpływające w inny sposób na wykonanie warunków
Umowy lub OWSD. Jeżeli Kontrahent stał się niewypłacalny z innego tytułu albo jeżeli
wskutek okoliczności, za które ponosi on odpowiedzialność płatność ceny lub wynagrodzenia
jest wątpliwą, Spółka może żądać spełnienia świadczenia bez względu na zastrzeżony termin.
6.2. W razie wystąpienia okoliczności opisanych w pkt 6.1. powyżej, Spółka będzie
uprawniona, niezależnie od roszczenia o zapłatę za wykonanie Umowy, do dochodzenia
odszkodowania za szkody powstałe w wyniku zmian w wykonaniu Umowy.
6.3. Odstąpienie od Umowy przez Kontrahenta może nastąpić wyłącznie za zgodą Spółki
wyrażoną w formie pisemnej przez upoważnioną osobę. W wypadku odstąpienia Kontrahent
będzie zobowiązany zapłacić Spółce kwotę w wysokości wszelkich kosztów i wydatków
obciążających bądź poniesionych przez Spółkę w następstwie czynności podjętych w celu
wykonania Umowy do czasu odstąpienia od Umowy przez Kontrahenta oraz powstałych jako
rezultat odstąpienia.
7. Gwarancja jakości
7.1. Kontrahent jest zobowiązany dokonać starannego sprawdzenia Towarów przy
dokonywaniu ich odbioru oraz niezwłocznie poinformować Spółkę o jakichkolwiek
uszkodzeniach, ubytkach lub brakach Towarów. W przypadku dostrzeżenia przez Kontrahenta
uszkodzenia, ubytku lub braku, jest on zobowiązany zawiadomić Spółkę o stwierdzonych
wadach poprzez naniesienie wyczerpujących uwag wraz z podpisem na dokument dostawy

lub potwierdzenia odbioru. W terminie 2 dni od dokonania odbioru Towarów lub (w
przypadku całkowitej utraty Towaru) od otrzymania przez Kontrahenta faktury bądź innego
dokumentu potwierdzającego wysłanie Towaru przez Spółkę, Kontrahent dodatkowo przekaże
Spółce w formie pisemnej potwierdzenie stwierdzenia wad wraz z ich opisem.
7.1.1 Dane z rejestru Spółki, dotyczące ilości Towarów nadanych do Kontrahenta stanowią
dowód rozstrzygający co do ilości Towarów otrzymanych przez Kontrahenta, chyba że
Kontrahent innymi środkami dowodowymi wykaże, że otrzymał inną ilość Towarów.
7.1.2. Jeżeli Towary lub/i opakowanie są uszkodzone w stopniu uniemożliwiającym
dokonanie ich odbioru przez Kontrahenta, Kontrahent w celu dokonania zwrotu powyższych
Towarów obowiązany jest zawiadomić o tym Spółkę w celu otrzymania numeru
referencyjnego zwrotu. Dokonanie przez Kontrahenta zwrotu Towarów bez uprzedniego
otrzymania od Spółki numeru referencyjnego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie
zostanie uwzględnione przez Spółkę.
7.2.W terminie 14 dni od dnia potwierdzenia Spółce w formie pisemnej stwierdzonych wad,
Spółka będzie uprawniona do dokonania sprawdzenia zgłoszonych zastrzeżeń. W tym celu
Kontrahent zobowiązany jest udostępnić wadliwe Towary do sprawdzenia pracownikom
serwisu oraz innym przedstawicielom Spółki.
7.3. W razie stwierdzenia istnienia zgłoszonych przez Kontrahenta wad, Spółka dokona
według własnego wyboru wymiany lub naprawy wadliwych Towarów, przy czym wartość
dokonanej wymiany lub naprawy w żadnym razie nie może przekroczyć wartości tych
Towarów.
7.4. W przypadku stwierdzenia wad Towaru wskazanych w pkt 7.1.2. powyżej lub w razie
stwierdzenia wadliwości innego rodzaju w sprzedanych bądź dostarczonych Towarach
odpowiedzialność Spółki ogranicza się do dokonania według własnego wyboru wymiany lub
naprawy wadliwych Towarów. Kontrahent może dokonać naprawy wadliwych Towarów na
koszt Spółki, jeżeli Spółka uprzednio wyrazi na to zgodę. Spółka nie będzie odpowiedzialną
za szkody powstałe w majątku Kontrahenta w następstwie przyjęcia bądź korzystania z
wadliwych Towarów. Gwarancja jakości obejmuje wyłącznie odpowiedzialność Spółki za
wady tkwiące w Towarze ze względu na jego niewłaściwą konstrukcję, wadliwe wykonanie,
części lub materiały bądź wykonanie Umowy sprzeczne z jej warunkami.
7.5.W przypadku wystąpienia wad Towarów Spółka ponosi odpowiedzialność wyłącznie na
podstawie przyjętej w OWSD gwarancji jakości, a odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest
wyłączona. Strony uznają, że gwarancja jakości OWSD jest wyłącznie wiążącą dla Stron,
jeżeli w Umowie z Kontrahentem nie postanowiono inaczej.
7.6. Spółka ponosi odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji jakości, jeżeli wada ujawni
się w okresie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia wydania Towarów oraz Kontrahent
niezwłocznie poinformuje Spółkę o stwierdzeniu wady. Na wezwanie Spółki Kontrahent
zobowiązany jest udostępnić Towary pracownikom serwisu oraz innym przedstawicielom
Spółki.
7.7.Jeżeli w ramach udzielonej gwarancji jakości Spółka podejmie się dokonania naprawy lub
wymiany Towarów, terminy wyznaczone w Umowie na wydanie lub dostawę Towarów

ulegną odroczeniu o niezbędny okres, a ich tymczasowa niedostępność nie będzie rodzić
odpowiedzialności Spółki za spowodowane nią szkody.
7.8.
8. Płatności
8.1.Jeżeli inaczej nie postanowiono w umowie z Kontrahentem, cena Towarów i/lub
świadczonych Usług ustalana jest na podstawie cenników obowiązujących w Spółce na dzień
złożenia zamówienia. Cena, o której mowa w zdaniu poprzednim jest ceną netto i nie zawiera
kosztów załadunku, rozładunku i ubezpieczenia, które również powinny zostać uregulowane
przez Kontrahenta.
8.2. Pełna i terminowa płatność stanowi podstawowe zobowiązanie Kontrahenta i winna
zostać zrealizowana przez Kontrahenta w następujący sposób:
8.2.1. Jeśli Kontrahent otrzymał Rachunek Bankowy, powinien on regulować płatności z
poszczególnych faktur w całości przelewem na ten rachunek nie później niż w terminie 30 dni
od daty wystawienia faktury lub w innym terminie uzgodnionym ze Spółką.
8.2.2. Jeżeli Kontrahent nie otrzymał Rachunku Bankowego, powinien on dokonać płatności
za Dostawy/Usługi wymienione w zawieranej przez niego ze Spółką umowie w całości na
podstawie faktury wystawionej przy dokonywaniu zamówienia. Zamawiane przez
Kontrahenta Towary/ Usługi nie zostaną mu dostarczone/zrealizowane dopóki płatność, o
której mowa w zdaniu poprzednim nie zostanie dokonana.
8.3. W przypadku opóźnienia w płatnościach, Kontrahent zapłaci Spółce odsetki w wysokości
0.1% wartości zamówienia dziennie, którego dana płatność dotyczy. umown zastrzeżon w
zdaniu poprzednim nie pozbawia Spółki możliwości dochodzenia od Kontrahenta
odszkodowania przewyższającego wartość.
8.4. Brak terminowej płatności ze strony Kontrahenta uprawnia Spółkę do zażądania
wszelkich wymagalnych lub niewymagalnych płatności należnych Spółce od Kontrahenta z
jakiejkolwiek podstawy prawnej, jak również do niezrealizowania oczekujących zamówień.
Spółka będzie również uprawniona do odstąpienia od wszelkich oświadczeń o odroczeniu
terminu płatności wymagalnych kwot.
8.5. Kontrahent nie jest uprawniony do wstrzymania się z dokonaniem płatności z powodu
roszczeń wobec Spółki bądź do potrącania z należnościami Spółki swoich wierzytelności
wynikających z jakiegokolwiek tytułu prawnego, w szczególności nie może przedstawiać do
potrącenia wierzytelności spornych ze Spółką.
8.6. Jeżeli Spółka zobowiązana jest spełnić świadczenie z Umowy wcześniej, a spełnienie
świadczenia przez Kontrahenta jest wątpliwe ze względu na jego stan majątkowy, Spółka
może powstrzymać się z wykonaniem Umowy dopóki Kontrahent nie zaoferuje świadczenia
wzajemnego lub nie udzieli na nie odpowiedniego zabezpieczenia.

9. Sprzedaż z zastrzeżeniem prawa własności
9.1. Postanowienia zawarte w niniejszym punkcie OWSD znajdują zastosowanie do wszelkich
Umów odnoszących się do Towarów, które Spółka na podstawie Umowy zobowiązała się
sprzedać bądź dostarczyć Kontrahentowi. W razie odstąpienia od Umowy lub rozwiązania jej
w inny sposób, żadne z uprawnień Spółki przyznanych w niniejszym punkcie nie zostanie
wyłączone lub ograniczone, jak również inne postanowienia pozostaną w pełni
obowiązującymi.
9.2. Po dokonaniu przez Kontrahenta odbioru Towarów będzie on dysponował wydanymi
Towarami wyłącznie jako ich posiadacz, a prawo własności pozostanie przy Spółce. Prawo
własności Towarów przejdzie na Kontrahenta z chwilą zapłacenia na rzecz Spółki całości
ceny z tytułu sprzedaży lub dostawy Towarów oraz innych należności wymagalnych od
Kontrahenta z tytułu wszelkich stosunków prawnych łączących go ze Spółką.
9.3. W razie nieuiszczenia przez Kontrahenta wymagalnych należności oraz ceny Towaru w
terminie umówionym Spółka będzie uprawniona do odebrania Kontrahentowi posiadania
Towarów lub ich części. W celu wykonania tego uprawnienia Spółka, jej pracownicy lub inni
przedstawiciele wezwą Kontrahenta do zwrotu Towaru przez Kontrahenta we wskazane
miejsce lub odbiorą Towary z terenu ich położenia na koszt i ryzyko Kontrahenta.
9.4. Do czasu nadejścia terminu całkowitej zapłaty ceny Kontrahent może korzystać z Towaru
zgodnie z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem w ramach prowadzonej działalności.
9.5. Z chwilą wydania Towarów Kontrahentowi przechodzi na niego obowiązek zawarcia lub
kontynuowania wykonywania świadczeń z właściwej umowy ubezpieczenia Towarów,
określonej w Umowie stron. Ponadto na Kontrahenta z tą samą chwilą przechodzi ryzyko
przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. W przypadku utraty lub uszkodzenia Towaru
lub innych strat powstałych po chwili wydania Towaru Kontrahentowi, w okresie, w którym
Towary pozostają własnością Spółki, Kontrahent niezwłocznie po otrzymaniu sumy
odszkodowania z tytułu ubezpieczenia Towaru, zapłaci na rzecz Spółki kwotę odpowiadającą
całkowitej cenie sprzedaży pomniejszonej o kwoty wpłacone uprzednio na poczet ceny. Do
czasu wpłacenia powyższej kwoty na rzecz Spółki, Kontrahent będzie dzierżył ją jako należną
Spółce wierzytelność.
9.6. Zezwolenie na korzystanie z Towaru przez Kontrahenta w okresie, w którym Towar
pozostaje własnością Spółki, może zostać w każdym czasie cofnięte przez Spółkę za
uprzednim powiadomieniem Kontrahenta.
10. Instalacja, testowanie i serwis
10.1. Jeżeli zgodnie z Umową instalacja, testowanie lub serwisowanie jakichkolwiek
elementów powinna zostać przeprowadzona przez Spółkę lub pod jej nadzorem, Kontrahent
zobowiązany jest dokonać wszelkich niezbędnych czynności w celu przygotowania do
przeprowadzenia wskazanych czynności do daty wskazanej w Umowie bądź w rozsądnym
terminie wyznaczonym przez Spółkę. Ponadto Kontrahent jest zobowiązany zapewnić Spółce
swobodny dostęp do miejsca wykonania czynności, właściwą ochronę Towarów od momentu
ich dostarczenia oraz wszelkie wyposażenie niezbędne do wykonania przez Spółkę
odpowiednich czynności.

10.2. Spółka będzie zobowiązana pokryć szkody wyrządzone Kontrahentowi w bezpośrednim
następstwie instalacji, testowania, serwisowania lub naprawy na skutek rażącego niedbalstwa
lub umyślnej winy serwisantów lub innych przedstawicieli Spółki, jednakże do wysokości nie
przekraczającej ceny Towarów płatnej na podstawie Umowy.
10.3. Spółka jest uprawniona do wykonywania instalacji, serwisu bądź innych czynności, do
których jest zobowiązana Umową, za pomocą wybranych przez siebie podwykonawców.
11. Ryzyko
11.1. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi na Kontrahenta z
chwilą wydania mu Towarów lub w sytuacji gdy wydanie Towarów zostało odroczone w
czasie na prośbę Kontrahenta – z chwilą, gdy Towary są gotowe do wydania.
11.2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za Towary pozostawione w miejscu
przeznaczonym do przechowywania Towarów przez Spółkę lub do ich odbioru, jeżeli termin
wyznaczony Umową na dokonanie odbioru Towarów przez Kontrahenta upłynął. Dla
skuteczności niniejszego postanowienia nie ma znaczenia źródło, rodzaj winy ani przyczyna
powstania szkody w nieodebranym terminowo Towarze.
12. Zastaw
12.1. W razie powstania po stronie Kontrahenta zaległości w płatnościach zobowiązań
należnych Spółce z jakiegokolwiek tytułu prawnego, Spółka uzyskuje prawo zastawu na
wszystkich Towarach i innych rzeczach będących w posiadaniu Spółki. Po 14 dniach od
powiadomienia Kontrahenta o powstaniu prawa zastawu Spółka będzie uprawniona do
rozporządzenia Towarami bądź rzeczami Kontrahenta oraz zaspokojenia swoich
wierzytelności.
13.

Ograniczenie odpowiedzialności

13.1. Niniejsza klauzula określa odpowiedzialność finansową Spółki w stosunku do
Kontrahenta w przypadku naruszenia przez Spółkę postanowień OWSD oraz postanowień
zawartej z Kontrahentem Umowy.
13.2.
Odpowiedzialność finansowa Spółki z powyższego tytułu ograniczona jest do
wartości Umowy, przy wykonywaniu której Spółka dopuściła się powyższych naruszeń, przy
czym wartością Umowy jest cena należna Spółce z tytułu jej wykonania.
14.

Zasady bezpieczeństwa

14.1.
Kontrahent zobowiązuje się zapewnić bezpieczne środowisko pracy dla
pracowników, przedstawicieli oraz podwykonawców Spółki oraz wypełniać obowiązki
określone w ustawach oraz wszelkich innych regulacjach prawnych odnoszących się do
bezpiecznych warunków pracy. Kontrahent będzie zobowiązany wypłacić Spółce
odszkodowanie za straty poniesione przez Spółkę w wyniku naruszenia przez Kontrahenta
niniejszego zobowiązania.

15.

Postanowienia ogólne

15.1 Niniejsze OWSD oraz Umowa są regulowane przez prawo polskie, a strony zgodziły się
poddać jurysdykcji sądów polskich w przypadku jakichkolwiek sporów.
15.2. Tytuły nadawane poszczególnym punktom OWSD mają charakter jedynie porządkowy i
nie wpływają one na wykonanie bądź interpretację poszczególnych postanowień OWSD lub
Umowy.
15.3. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień OWSD lub Umowy zostanie uznane za sprzeczne z
prawem lub nieważne, wówczas OWSD oraz Umowa zachowują moc wiążącą w pozostałym
zakresie, z pominięciem tych postanowień.
15.4. W sytuacji, gdy Spółka nie zdoła wyegzekwować od Kontrahenta zachowania zgodnego
z postanowieniami Umowy lub OWSD, nie oznacza to utraty mocy obowiązującej
naruszonych warunków. Postanowienia te zachowują charakter wiążący strony.
15.5. Kontrahent nie jest upoważniony do przeniesienia praw i obowiązków z zawartej na
niniejszych warunkach Umowy ze Spółką bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Spółki.
16. Prawa własności przemysłowej i intelektualnej
16.1. Wszelkie dokumenty pochodzące od Spółki (wraz z zawartymi w nich treściami
objętymi prawami własności przemysłowej bądź innego rodzaju prawami autorskimi)
pozostają wyłączną własnością Spółki, a Kontrahent oraz inne osoby trzecie nie są
uprawnione do ich kopiowania, udostępniania, przekazywania bądź korzystania z nich na
innych polach eksploatacji, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.
16.2. Jeśli w Umowie z Kontrahentem nie postanowiono inaczej, wszelkie prawa własności
przemysłowej do wynalazków, projektów racjonalizatorskich, znaków towarowych, wzorów
użytkowych oraz innych przedmiotów podlegających podobnej ochronie, prawa autorskie,
know-how, inne prawa własności intelektualnej związane z przedsiębiorstwem lub
działalnością Spółki stanowią jej nienaruszalną i wyłączną własność. Wymienione prawa,
zawarte w udostępnionych Kontrahentom produktach lub Towarach, mogą być
wykorzystywane przez Kontrahentów wyłącznie w ramach udzielonych na piśmie licencji.
16.3. Znaki towarowe, nazwa handlowa oraz inne prawa własności przemysłowej i prawa
autorskie są objęte prawną ochroną i Kontrahenci nie są uprawnieni do ich używania bez
uprzedniej pisemnej zgody Spółki.
17. Spory:
17.1. Wszelkie spory wynikłe między pomiędzy Spółką a jej Kontrahentami w związku z
wykonywaniem Umów zawartych na podstawie niniejszych OWSD rozwiązywane będą przez
Strony w pierwszej kolejności polubownie.
17.2. W braku możliwości rozwiązania sporu pomiędzy Spółką a jej Kontrahentami w sposób
określony w ust.17.1 powyżej, Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd
właściwy ze względu na miejsce siedziby Spółki.
Koniec dokumentu.

