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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 

obowiązujące w transakcjach sprzedaży zawieranych przez Weldon Sp. z o.o. w Brzezówce  

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej zwanej OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów, których sprzedawcą 

jest Weldon Sp. z o.o. z siedzibą w Brzezówce, 39-102 Brzezówka 90A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 

0000165528 (dalej Sprzedawca). 

2. Niniejsze OWS stanowią integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę, w tym również umów zawieranych 

w formie pisemnego bądź ustnego zamówienia, oferowanych na rzecz podmiotu, który dokonuje zakupu.  

3. W sytuacji kiedy strony swoje prawa i obowiązki uzgodniły w formie odrębnej pisemnej obustronnie podpisanej umowy, w pierwszej 

kolejności znajdują zastosowanie postanowienia takiej pisemnej umowy, a postanowienia niniejszych OWS jedynie w zakresie 

nieuregulowanym w umowie. 

4. OWS są udostępniane Kupującemu przed zawarciem umowy w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej, w siedzibie 

Weldon Sp. z o.o. albo na stronie internetowej www.weldon.pl.  

5. Z zastrzeżeniem zapisów ust. 3 niniejszego paragrafu, do sprzedaży między Sprzedawcą, a Kupującym mają zastosowanie wyłącznie 

niniejsze OWS.  

6. Przystąpienie przez Kupującego do współpracy ze Sprzedawcą, w szczególności złożenie zamówienia u Sprzedawcy oznacza akceptację 

niniejszych OWS przez Kupującego (również dla kolejnych zamówień/umów sprzedaży zawieranych przez tego Kupującego ze 

Sprzedawcą), o ile Strony nie zastrzegły inaczej w umowie odrębnej. 

7. OWS jako uregulowanie umowne, wiążą strony w zakresie sprzedaży towarów. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych 

stosowanych przez Kupującego. 

8. Warunki Handlowe Kupującego są wiążące dla Sprzedawcy, o ile są zgodne z OWS. W razie sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy 

OWS, a warunkami handlowymi Kupującego, zastosowanie mają niniejsze OWS. 

§ 2. DEFINICJE 

Przez użyte w niniejszych OWS określenia rozumie się: 

1. Sprzedawca – Weldon Sp. z o.o. z siedzibą w Brzezówce, 39-102 Brzezówka 90A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 

KRS: 0000165528. 

2. Kupujący/Zamawiający – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna bądź jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, kupująca od Sprzedawcy produkty, towary, materiały, usługi. 

3. Termin płatności – dzień w którym należność za towar staje się wymagalna. 

4. Zamówienie – zamówienie zakupu złożone przez Kupującego na piśmie, dostarczona osobiście, listownie, kurierem, faksem lub e-mailem 

zawierająca przynajmniej nazwę zamawianego towaru, jego ilość, dane Kupującego potrzebne do wystawienia faktury VAT oraz dane  o 

firmie, dane teleadresowe wraz ze wskazaniem osoby do kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych towarów. Zamówienie 

może odwoływać się do oferty Sprzedawcy. 

5. Potwierdzenie Zamówienia – pisemne oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia złożone Kupującemu po jego otrzymaniu.  

Wzór Potwierdzenia Zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do  niniejszych OWS. 

6. OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży  

§ 3. OBOWIĄZKI STRON 

1. Strony zobowiązują się do wykonania umowy handlowej oraz współdziałania przy jej wykonywaniu zgodnie z postanowieniami  

niniejszych OWS. 

2. Kupujący na zasadach określonych w OWS zobowiązuje się w szczególności do:  

a) zapłaty umówionej ceny, 

b) terminowego odebrania towaru, 

c) zachowania wymaganych terminów oraz form dla czynności reklamacyjnych, 

d) opisania w reklamacjach wszelkich okoliczności sprawy pod rygorem uznania ich w ewentualnym postępowaniu 

odszkodowawczym za nieistniejące, 

e) umożliwienia wstępu na teren gdzie znajdują się wadliwe towary celem dokonania czynności związanych z postępowaniem 

reklamacyjnym, 

f) wydania wymienianych w ramach reklamacji wadliwych przedmiotów, 

g) prawidłowego i kompletnego wypełnienia wszelkich innych obowiązków przewidzianych umową sprzedaży lub OWS.  

3. Sprzedawca na zasadach określonych w OWS zobowiązuje się w szczególności do: 

a) wykonania przedmiotu z należytą starannością,  

b) dostarczenia towarów objętych umową sprzedaży do miejsca wynikającego z tej umowy, 

c) wydania dokumentu gwarancji w przypadku jej udzielenia, 

d) rozpatrzenia prawidłowo złożonych i kompletnych reklamacji, 

e) naprawienia szkody w przypadku uznania reklamacji. 

http://www.weldon.pl/
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§ 4. SPRZEDAŻ 

1. Informacje dotyczące towarów, które zostały zamieszczone przez Sprzedawcę na stronie internetowej bądź też w katalogach, broszurach, 

ulotkach, reklamach i innych publikacjach nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks  cywilny, 

nawet jeśli opatrzone zostały ceną. Zamieszczone przez Sprzedawcę opisy towarów mają wyłącznie charakter informacyjny, zaś wzorce i 

próbki wystawiane przez Sprzedawcę mają charakter poglądowy i wystawienniczy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość modyfikacji 

szczegółowych danych technicznych produktów, w stosunku do podanych w publikacjach, prospektach, rysunkach i innych materiałach 

o charakterze reklamowym z uwagi na ciągłe udoskonalanie produkowanych przedmiotów.  

2. Sprzedawca jest związany parametrami technicznymi wyłącznie po wyraźnym pisemnym ich potwierdzeniu na piśmie, stanowiącym 

zapewnienie, co do właściwości sprzedawanego towaru. 

3. Zamówienie Kupującego powinno zawierać następujące dane: 

a) firmę Kupującego, 

b) dokładny adres Kupującego, 

c) numer NIP lub jego odpowiednik, 

d) numer oferty, jeśli dotyczy, 

e) określenie towaru nazwą handlową lub symbolem alfanumerycznym z oferty,  

f) ilość zamówionego towaru, 

g) uzgodnione warunki płatności, jeśli nie powołuje się na ofertę Sprzedawcy 

h) termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru towaru. 

4. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego oraz pisemnego Potwierdzenia 

Zamówienia przez Sprzedawcę (w formie e-mail, faksem, listownie). Pisemne potwierdzenie zamówienia oznacza, że Sprzedawca 

otrzymał zamówienie oraz przyjął je do realizacji (z ewentualnymi zastrzeżeniami). Złożenie zamówienia przez Kupującego nie w iąże 

Sprzedawcy, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia. Wzór Potwierdzenia Zamówienia stanowi załącznik 

nr 1 do  niniejszych OWS. 

5. W potwierdzeniu zamówienia Sprzedawca może określić termin realizacji zamówienia wyłącznie szacunkowo. 

6. W szczególności dla Kupującego, który nie posiada podpisanej Umowy o współpracy ze Sprzedawcą, przyjęcie zamówienia do realiz acji 

następuje po otrzymaniu przez Kupującego podpisanego Potwierdzenia Zamówienia oraz po terminowej wpłacie zaliczki na konto 

Sprzedawcy, o ile taka została przewidziana dla danej transakcji.    

7. Sprzedawca może wstrzymać się z realizacją zamówienia w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie prawdziwości danych zawartych 

w zamówieniu. 

8. Wycofanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu 

warunków anulowania zamówienia ze Sprzedawcą. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi 

kosztami, które powstały do chwili wycofania zamówienia – nie większymi niż wartość przedmiotu zamówienia. 

9. W przypadku gdy świadczenie przez Sprzedawcę stanie się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w tym wskutek 

działania siły wyższej, Kupującemu nie przysługuje żadne roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub 

nieterminowego wykonania umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. pożar, strajk, epidemia, zarządzenia 

władz, klęski żywiołowe, strajki, embarga, wstrzymanie transferu dewiz, ograniczenia energetyczne, wojnę, powódź.  

10. Sprzedawca uprawniony jest do przesunięcia terminu realizacji zamówienia w razie okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. 

11. Jeżeli Potwierdzenie Zamówienia zawiera cenę inną niż na złożonym przez Kupującego zamówieniu, umowa zostaje zawarta jeżeli 

Kupujący nie złoży rezygnacji z zamówienia w terminie 2 dni roboczych od uzyskania potwierdzenia. 

§ 5. WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Jeżeli Strony nie postanowią inaczej, ceną towaru jest ceną wynikająca z Potwierdzenia Zamówienia. 

2. Sprzedawca jest uprawniony do żądania zapłaty ceny określonej na fakturze wystawionej zgodnie z warunkami wynikającymi z 

Potwierdzenia Zamówienia i zawartych umów.  

3. W razie wątpliwości uznaje się, iż podawane przez Sprzedawcę ceny są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów 

i usług, według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury. 

4. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny z tytułu sprzedaży towaru w terminie wskazanym na fakturze VAT Sprzedawcy.  

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, podanym na fakturze lub dzień zapłaty 

gotówką. 

6. Warunkiem przyjęcia i realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę jest brak przeterminowanych płatności (w tym w szczególności brak 

terminowej wpłaty zaliczki, o ile taka została przewidziana w warunkach transakcji) oraz nieprzekroczenie limitu kupieckiego przez 

Kupującego. W przypadku opóźnienia w zapłacie zaliczki, Sprzedawca ma prawo przesunięcia terminu realizacji zamówienia o czas 

opóźnienia zapłaty tejże zaliczki. 

7. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty  zaliczki w terminie, Sprzedawca może odstąpić od umowy za uprzednim wyznaczeniem Kupującemu 

dodatkowego terminu do zapłaty  zaliczki z zagrożeniem, że w razie braku zapłaty w tym dodatkowym terminie, odstąpi od umowy.  

8. W przypadku nieterminowej zapłaty, Sprzedawca uprawniony jest do żądania zapłaty odsetek w ich maksymalnej wysokości określonej 

art. 359 § 21 kodeksu cywilnego (w stosunku rocznym), bez dodatkowych wezwań płatnych . Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia 

następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności. W przypadku opóźnienia lub braku zapłaty za towar, Sprzedawca jest 

uprawniony do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz 

zastępstwa procesowego. Ponadto Sprzedawca jest uprawniony do dochodzenia zwrotu kosztów związanych z windykacją tej należności.  

9. Skorzystanie z powyższych uprawnień nie pozbawia Sprzedawcy możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.  
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10. Sprzedawca może wstrzymać się z realizacją przyjętych Zamówień, gdy Kupujący nie dokona zapłaty ceny w terminie określonym na 

fakturze VAT. Sprzedawca może uzależnić wykonanie nowego Zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami 

lub opłaca faktury nieterminowo, od wpłaty zaliczki na poczet nowego Zamówienia Kupującego. 

11. W przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu płatności za dostarczony towar, wynikającego chociażby z jednej faktury, 

Sprzedawca ma prawo postawić w stan natychmiastowej wymagalności płatności wszystkich faktur, których terminy płatności jeszcze 

nie minęły, a co do których nastąpiło wydanie Towaru. 

12. Termin płatności w każdym przypadku jest określany w dniach i liczony jest od daty wystawienia faktury.  

13. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania terminowej płatności za towar.  

14. Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności za towar w ustalonym terminie, również w przypadku kiedy doszło do opóźnienia w 

odbiorze towaru, z przyczyn leżących po Stronie Kupującego. 

15. Jeżeli Kupujący opóźnia się z płatnościami na rzecz Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo zaliczenia zapłaty dokonanej przez Kupującego 

w pierwszej kolejności na poczet kosztów z tytułu zakupu materiałów potrzebnych do produkcji wyrobów), następnie odsetek za 

opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych, bez względu na to, czy Kupujący wskazał którą należność reguluje, również 

w przypadku, kiedy koszty, odsetki i należności wynikają z więcej niż jednej faktury. Postanowienie niniejsze uchyla uprawnienia 

dłużnika, o którym mowa w art. 451 §1 kodeksu cywilnego.  

16. Jednocześnie Sprzedawca  zastrzega sobie prawo dokonania potrącenia z tytułu innych wierzytelności i zobowiązań, zgodnie z przepisami 

kodeksu cywilnego.  

17. Przelew wierzytelności przysługujących Kupującemu względem Sprzedawcy jest dopuszczalny jedynie za uprzednią zgodą Sprzedawcy  

wyrażoną w formie pisemnej. 

18. Sprzedawca  ma prawo przenosić przysługujące mu wierzytelności na rzecz osób trzecich 

§ 6. WARUNKI DOSTAWY I MAGAZYNOWANIA 

1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby towar został właściwie opakowany. 

2. Sprzedawca jest związany terminem dostawy jedynie wówczas, gdy potwierdzi go na piśmie. W przypadku braku potwierdzenia terminu 

wykonania Zamówienia przez Sprzedawcę na piśmie, dołoży on wszelkich wysiłków, aby przygotować towar do odbioru z 

uwzględnieniem interesów Kupującego. 

3. Kupujący zobowiązany jest do odebrania zamówionego towaru w terminie 7 dni roboczych od daty uzyskania od Sprzedawcy 

powiadomienia o zrealizowaniu zamówienia. 

4. Wydanie przez Sprzedawcę przedmiotu zamówienia następuje w chwili postawienia towaru do dyspozycji Kupującego w umówionym 

miejscu, przy czym z chwilą wydania rzeczy przez Sprzedawcę Kupującemu, lub osobie przez niego upoważnionej, przechodzą na 

Kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jej utraty lub uszkodzenia.  

5. Wydanie towaru odbywa się w oparciu o aktualne warunki INCOTERMS, które determinują przypisanie kosztów transportu, jak również 

chwilę przeniesienia odpowiedzialności i ryzyka związanego z dostawą. 

6. Kupujący każdorazowo przed dostawą zobowiązany jest przygotować odpowiednie warunki odbioru i rozładunku dostawy, w tym 

właściwie przygotowane utwardzone i suche miejsce składowe. Jeżeli rozładunek dostawy leży po stronie Kupującego, ma on obowiązek 

przystąpić do rozładowania dostawy w czasie max. 2 godzin od przyjazdu dostawy na miejsce wyznaczone przez Kupującego.  

7. W przypadku niespełnienia warunków określonych w ustępie poprzednim, Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego dodatkowymi 

kosztami związanymi z przestojem środka transportu  lub dodatkowym transportem, jeśli taki będzie konieczny. Opłata postojowa jest 

naliczana za każdą rozpoczętą godzinę.   

8. Kupujący ma prawo wskazać dodatkowe, alternatywne miejsce rozładunku samochodu z towarem. Koszty rozładunku samochodu w 

dodatkowym miejscu rozładunku ponosi Kupujący. W przypadku, gdy dostarczenie towaru do dodatkowego miejsca rozładunku 

spowoduje wydłużenie drogi transportu, lub istotną zmianę ceny transportu, wówczas dodatkowe koszty transportu obciążają 

Kupującego. Przy dostawach realizowanych na życzenie Kupującego specjalnym samochodem z dźwigiem HDS, Sprzedawca zastrzega 

sobie prawo do obciążenia Kupującego kosztem wykorzystania tego samochodu – dźwigu i według obowiązującej dla tych dostaw 

odrębnych zasad obowiązujących w firmie Sprzedawcy. 

9. O ile Strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, Sprzedawca nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) 

wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem operatora logistycznego.  

10. Terminy dostawy wynikające z uzgodnień między stronami, mogą ulec zmianie w przypadku zdarzeń, na które Sprzedawca nie miał 

wpływu i/lub za które nie ponosi odpowiedzialności. 

11. W przypadku, gdy Kupujący wydłuży ustalony termin odbioru przez okres dłuższy, niż 7 dni od chwili uzyskania powiadomienia o 

zrealizowaniu jego zamówienia lub w przypadku nieprzyjęcia towaru, Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego kosztami transportu 

i kosztami magazynowania w wysokości 0,5% ceny brutto za każdy dzień przechowywania, bez konieczności podpisywania z Kupującym 

odrębnego porozumienia dotyczącego składowania. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury za w/w usługę z 30 

dniowym terminem płatności.  

12. Dodatkowo, gdy w okresie przechowywania towaru, jego cena rynkowa wzrośnie , Sprzedawca będzie uprawniony do żądania dopłaty 

z tego tytułu. 

13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany stanu towaru związane z jego przechowywaniem powstałe pomimo zachowania 

należytej staranności przechowywania, w tym w szczególności związane z nieusunięciem folii ochronnej we właściwym terminie, l ub 

długotrwałego przechowywania towarów szczególnie wrażliwych na kondensat wodny.   

14. W chwili otrzymania towaru Kupujący zobowiązany jest starannie sprawdzić kompletność dostawy bezpośrednio przy odbiorze i ustalić 

ewentualne braki lub uszkodzenia towaru, zgodność dostarczonego towaru z zamówieniem, a w szczególności: stan przesyłki, oraz jakość, 

ilość i asortyment dostarczonego towaru. Przy wydaniu towaru Zamawiający zobowiązany jest również zgłosić wszelkie zastrzeżen ia co 

do stanu opakowania i jego zabezpieczenia. 
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15. Kupujący dokona odbioru ilościowego towaru przy jego wydaniu/odbiorze potwierdzając pisemnie (osobiście lub poprzez wskazaną 

osobę, np. kierowcę) odbiór towaru na dokumencie WZ, który stanowi dowód odbioru towaru pod względem ilościowym. Wszelkie 

uwagi w tym zakresie Kupujący zobowiązany jest zgłosić przy wydaniu dostawy pisemnie na liście przewozowym oraz na kopii 

dokumentu wydania, ewentualnie sporządzić osobny protokół odbioru z pełnym opisem zastrzeżeń, podpisany zarówno przez kierowcę 

jak i Kupującego, pod rygorem utraty prawa ich zgłoszenia i powoływania się na nie w terminie późniejszym. List przewozowy oraz 

dokument wydania, na których nie uczyniono żadnych uwag co do kompletności ładunku oraz jakości opakowania, stanowią dowód 

przyjęcia dostawy bez zastrzeżeń ze strony Kupującego. 

16. Produkty Sprzedawcy muszą być magazynowane, transportowane i rozładowywane z należytą starannością. Sprzedawca nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody powstałe podczas rozładunku towaru u Kupującego, jeśli rozładunek jest po stronie Kupującego. W 

przypadku niedostosowania się przez Kupującego do zaleceń transportowo – magazynowych, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość 

nieuznania ewentualnych roszczeń reklamacyjnych. 

§ 7. REKLAMACJE 

1. Strony zobowiązane są do współdziałania przy wykonywaniu uprawnień reklamacyjnych w szczególności  do zapewnienia dostępu do 

wadliwych przedmiotów, przedłożenia wszelkich dokumentów, zdjęć i informacji niezbędnych dla usunięcia wady oraz umożliwienia  

realizacji wybranego sposobu likwidacja zgłoszonej reklamacji. 

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za towar zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami z zastrzeżeniami poczynionymi w 

umowie sprzedaży lub OWS.  

Wszelkie reklamacje jakościowe należy zgłaszać do Sprzedawcy niezwłocznie i na piśmie pod rygorem nieważności. Kupujący w ramach 

zgłoszonej reklamacji podaje następujące dane identyfikujące zakup wyrobów: data zakupu, data i numer umowy, zamówienia, faktury 

zakupu; w miarę możliwości dane identyfikacyjne przedmiotu reklamacji (np. numer seryjny kontenera), zdjęcia zareklamowanego 

produktu uwidaczniające istotę usterki wraz z dokładnym opisem przyczyny i przedmiotu reklamacji, jak również oczekiwany sposób 

załatwienia reklamacji. 

3. Reklamacje ilościowe lub reklamacje co do widocznych wad fizycznych powstałych wskutek transportu (zagięcia zamków, uszkodzen ia 

mechaniczne okładzin, przetarcia i zarysowania powłoki organicznej) winny być zgłaszane przez Kupującego na piśmie niezwłoczn ie, nie 

później niż w dniu rozładunku towaru. Ponadto, w przypadku tych reklamacji konieczne jest umieszczenie przez Kupującego stosownej 

adnotacji na liście przewozowym i dokumencie WZ (stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Adnotacja musi być podpisana przez kierowcę, 

który dostawę zrealizował. Brak protokolarnego zgłoszenia w podanym terminie, oznacza przyjęcie dostawy bez zastrzeżeń jakościowych 

ze strony Kupującego 

4. Reklamacje dotyczące błędów fabrycznych (jakościowe wady ukryte), których wcześniejsze wykrycie mimo dokładnego zbadania 

ładunku nie było możliwe, Zamawiający zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie po ich wykryciu, w trybie określonym w niniejszych OWS, 

sporządzając pisemny protokół niezgodności, załączając do niego obowiązkowo dokumentację fotograficzną. Sprzedawca zastrzega sobie 

prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu użytkowania przedmiotu sprzedaży.  

5. Kupujący ma obowiązek dostarczyć Sprzedawcy wszelką niezbędną dokumentację z opisem wady oraz dokumentację fotograficzną, jak 

również umożliwić Sprzedawcy oględziny reklamowanego produktu, w tym także pobranie próbek i wykonania badań technicznych, 

pod rygorem utraty prawa do roszczeń reklamacyjnych wobec Sprzedawcy. 

6. W razie braku porozumienia co do zasadności reklamacji, każda ze stron może powołać biegłego rzeczoznawcę. Koszty konsultacji  z 

biegłym rzeczoznawcą będzie ponosić Strona wskazana przez niego, jako odpowiedzialna za powstanie szkody. 

7. W przypadku uznania zasadności reklamacji Kupującego, Sprzedawca pozostawia sobie prawo wyboru, co do sposobu ostatecznego 

załatwienia reklamacji w zależności od wielkości szkody oraz kosztów z nią związanych z zastrzeżeniem ewentualnych odmiennych 

uprawnień z tytułu gwarancji, o ile takie zostały wskazane w dokumencie gwarancji. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedawcę, 

ale odmowy naprawy, wymiany towaru na nowy, wolny od wad lub zapłaty odszkodowania, Kupujący może żądać obniżenia ceny 

zakupu, bądź też od umowy odstąpić. 

8. Zaspokojenie roszczeń Kupującego w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się w przyszłości dalszych rekompensat z  

tego tytułu, w szczególności dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych. 

9. W przypadku uznania przez Sprzedawcę uprawnienia do wymiany produktu na wolny od wad, Kupujący zobowiązany jest do wydania 

wymienianego produktu bez dodatkowych wezwań. Jeżeli Kupujący będzie utrudniał lub uniemożliwi załatwienie reklamacji w sposób 

wybrany przez Sprzedawcę, wówczas traci on uprawnienia do roszczeń wobec Sprzedawcy, a w szczególności Sprzedawca jest wolny w 

takim przypadku od wszelkiej odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z reklamowanymi wadami.  

10. W przypadku zalegania przez Kupującego z realizacją jakichkolwiek zobowiązań wobec Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo wstrzymać 

się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec niego przez Kupującego wszelk ich 

zaległych należności i wykonania wszelkich innych zobowiązań. 

11. Kupujący traci wszelkie uprawnienia do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedawcy związanych z zakupem towaru, jeśli nie 

zbadał towaru w chwili jego nabycia lub jeśli dokonał zbadania towaru i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonych 

wadach lub nieprawidłowościach. Utrata uprawnień następuje w szczególności w sytuacji, kiedy Kupujący dostrzegł wady lub 

nieprawidłowości, a mimo tego bez porozumienia z Sprzedawca dokonał montażu przedmiotu zakupu. 

12. Dla wyrobów ocynkowanych, wyprodukowanych ze stali ocynkowanej ogniowo, występowanie na powierzchni ciemno- i jasnoszarych 

obszarów, nieznaczna nierówność powierzchni zewnętrznej, jak również biała rdza, o ile powłoka cynkowa ma jeszcze minimalną grubość 

– nie stanowią podstawy reklamacji. 

13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń wyrobów powstałych po ich wydaniu, na skutek ich niewłaściwego 

składowania (w tym kontaktu wodą, glebą lub mokrym podłożem), niewłaściwego montażu czy używania.  

14. Uprawnienia i terminy gwarancji dla są zgodne z określonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie ulega przedłużeniu w przypadku 

naprawy wad. 
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15. Uprawnienia gwarancyjne na wyposażenie kontenerów/obiektów modułowych jest zgodne z kartą producenta danego 

sprzętu/wyposażenia (np. stolarka drzwiowa, okienna). 

§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, wtórne, straty gospodarcze i utracone korzyści Kupującego, w 

szczególności szkody spowodowane niedoskonałością lub utratą przedmiotu zakupu, przyległych urządzeń, wynagrodzenia itd. W 

każdym wypadku odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do faktycznie zapłaconej przez Kupującego ceny netto sprzedanego 

towaru. 

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z tym że odpowiedzialność ta jest  

ograniczona do szkody o rzeczywistym charakterze, wyłączając utracone korzyści. Odpowiedzialność sprzedawcy jest wyłączona za 

szkody powstałe z powodu niewłaściwego doboru towarów, ich niewłaściwego wykorzystania i konserwacji lub użytkowania niezgodn ie 

z przeznaczeniem, bądź instrukcją Sprzedawcy, jak również jakiekolwiek szkody, na których wystąpienie lub rozmiar wpływ miał stan i 

właściwości infrastruktury, w ramach której towary mają być eksploatowane, w tym w szczególności tych jej elementów, z którymi towary 

mają być połączone. 

3. W każdym przypadku odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu wszelkich szkód nieobjętych wyłączeniem zostaje ograniczona do 

rzeczywistej straty Kupującego, w wysokości nieprzekraczającej wysokości ceny netto produktu, przy czym ograniczenie to nie znajdzie 

zastosowania do szkód spowodowanych z winy umyślnej. 

4. Jeżeli strony wyraźnie nie uzgodniły w drodze pisemnego porozumienia stron wymogu zgodności dostarczonych produktów z 

wymogami Polskich Norm lub innych norm technicznych lub bezpieczeństwa, Sprzedawca nie odpowiada za wynikłe z tego szkody. 

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu wad towaru wykonanego przez Kupującego z wykorzystaniem 

produktów dostarczonych przez Sprzedawcę. 

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przydatność produktu do jakiegokolwiek określonego celu, gdyż to Kupujący, świadomy 

swych wymagań, jest odpowiedzialny za ocenę przydatność towaru do danego celu przed jego użyciem lub połączeniem z innym 

produktem. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy za przydatność produktu do danego zastosowania. 

7. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru zostaje wyłączona.  

§ 9. KARY UMOWNE 

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną za nieuzasadnione odstąpienie od realizacji zamówienia przyjętego do realizacji 

stosownym potwierdzeniem, z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę i od Niego zależnych – w wysokości 20% wartości kwoty 

umownej, 

2. Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną za nieuzasadnione odstąpienie od zamówienia/umowy przez Kupującego z przyczyn 

niezawinionych przez Sprzedawcę – w wysokości 20% wartości kwoty umownej. W takim przypadku, Kupujący zwróci również 

Sprzedającemu koszty poniesione w związku z przyjętym do realizacji zamówieniem Kupującego (w tym koszty zakupu materiałów, itd.) , 

na podstawie szczegółowej kalkulacji przedstawionej przez Sprzedającego. 

§ 10. PRAWO WŁASNOŚCI 

1. Do czasu zapłaty ceny Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności przedmiotu sprzedaży, co ma taki skutek, iż Sprzedawca jest 

właścicielem przedmiotu sprzedaży do chwili pełnego zapłacenia przez Kupującego należności za odebrany towar oraz innych należności 

wynikających z umowy sprzedaży, bez względu na miejsce składowania lub zamontowania produktu (np. w innych podmiotach 

gospodarczych).  

2. Kupujący ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru w okresie pomiędzy jego wydaniem, a przejściem prawa własności 

towaru na jego rzecz. Sprzedawca może zażądać aby Kupujący zawarł na rzecz Sprzedawcy umowę ubezpieczenia towaru od 

przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia na okres wyżej wskazany do sumy odpowiadającej pełnej wartości towaru i aby Kupujący 

przeniósł na Sprzedawcę wszelkie uprawnienia wynikające z umowy ubezpieczenia zawartej na rzecz Kupującego, a także roszczenia 

względem osób trzecich odpowiedzialnych za zniszczenie bądź uszkodzenie towaru. W takim przypadku Kupujący jest zobowiązany 

przesłać Sprzedawcy kopię polisy ubezpieczenia towaru niezwłocznie po jej otrzymaniu, jak również jest zobowiązany zawiadomić zakład 

ubezpieczeniowy o rozporządzeniu wierzytelnością z umowy ubezpieczenia na rzecz Sprzedawcy i przesłać Sprzedawcy niezwłocznie  

kopię takiego zawiadomienia. W przypadku nie wywiązania się z w/w obowiązku przez Kupującego, Sprzedawca w terminie 30 dni 

liczonych od daty upływu terminu na przedstawienie polisy, może od umowy odstąpić. 

3. Sprzedawca może upoważnić pisemnie Kupującego do dalszego zbycia, w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa, towaru 

podlegającego zastrzeżeniu praw własności, pod warunkiem, że Kupujący dokona równocześnie skutecznej cesji na rzecz Sprzedawcy 

roszczenia wobec dalszego nabywcy towaru o zapłatę ceny. Dokonana cesja stanowi zabezpieczenie roszczenia Sprzedawcy o zapłatę 

ceny sprzedaży przez Kupującego i nie zwalnia go z obowiązku zapłaty pozostałej części ceny; w przypadku dalszego zbycia towa ru 

Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o osobie dalszego nabywcy.  

4. W przypadku zwrotu towaru wyprodukowanego na indywidualne zamówienie Kupującego, nawet jeśli następuje on za porozumieniem 

Stron i dotyczy nieuszkodzonego towaru, Sprzedawca może obciążyć Kupującego opłatą manipulacyjną z tytułu zwrotu w wysokości 

10% wartości towaru będącego przedmiotem zwrotu. 

5. W wyżej wskazanych okolicznościach, w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do 

Kupującego, jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedawcy. W 

przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność Sprzedawcy w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku 

Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw 
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względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru w ramach wszelkich dostępnych środków. Kupujący na żądanie Sprzedawcy jest 

zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym, gdzie są przechowywane towary objęte zastrzeżeniem własności. 

6. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w wymaganym terminie, wówczas Sprzedawca ma prawo zażądać od Kupującego zwrotu przedmiotu 

sprzedaży, za który Kupujący nie zapłacił w terminie. Sprzedawca może również zażądać wypłaty odszkodowania, jeżeli wartość 

zwracanego produktu, rozumiana jako jego aktualna cena rynkowa, uległa obniżeniu w stosunku do wartości określonej na fakturze 

sprzedaży dotyczącej produktu, w tym jeśli został zużyty lub uszkodzony.  

§11. KLAUZULA RODO 

1. Kupujący oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora danych, którym jest Weldon 

Sp. z o.o. z siedzibą w Brzezówce, 39-102 Brzezówka 90A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000165528 w 

celach: 

a) związanych z prawidłową realizacją umów kupna – sprzedaży w kraju i zagranicą 

b) związanych z przesyłaniem ofert marketingowych kontrahentowi; 

c) prowadzenia korespondencji; 

d) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.  

2. Kupujący oświadcza, że podane przez niego dane osobowe zostały udostępnione dobrowolnie, a także, że są zgodne z prawdą. 

3. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 

osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

4. Sprzedawca oświadcza, że Kupujący w każdym czasie może wycofać wyrażoną w niniejszym paragrafie zgodę, która powinna być 

wyrażona w formie pisemnej. Cofnięcie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie wpływa na legalność 

przetwarzania danych osobowych do momentu złożenia przez Kupującego oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 

§ 12. POUFNOŚĆ 

1. Kupujący nie będzie w okresie trwania umowy oraz po jej ustaniu rozpowszechniać, ujawniać ani wykorzystywać również takich 

informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa Sprzedawcy, ale których rozpowszechnienie, ujawnienie lub wykorzystanie 

mogłoby w jakikolwiek sposób zaszkodzić reputacji lub w inny sposób wyrządzić szkodę Sprzedawcy.  

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wykorzystywania informacji o inwestycjach i/lub pracach projektowych i/lub wykonawczych, 

prowadzonych z wykorzystaniem produktów lub technologii Sprzedawcy. Wykorzystanie to dotyczy działań marketingowych, w tym w 

szczególności do informowania o takowych inwestycjach i/lub pracach oraz utrwalania inwestycji i/lub prac w formie fotografii lub w 

innej formie graficznej oraz umieszczania ich we wszelkich materiałach reklamowych Sprzedawcy.  

3. Integralną częścią niniejszej Umowy jest Klauzula Poufności, która stanowi Załącznik Nr 2 niniejszej Umowy, a której zapisy Kupujący w 

pełni akceptuje wraz z treścią niniejszych OWS. 

§ 13. POZOSTAŁE 

1. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sprzedawcy o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca 

zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w 

zamówieniu lub też w innych porozumieniach handlowych zawartych pomiędzy Sprzedawcą oraz Kupującym, uważane są za skuteczne 

po jednokrotnym bezskutecznym awizowaniu. 

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Prawem właściwym dla OWS jest prawo polskie. 

2. Tekst  OWS w języku polskim jest wersją oryginalną. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS.  

5. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi 

warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla 

miejsca siedziby Sprzedawcy. 

Załączniki: 

Załącznik Nr 1 – wzór Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia  

Załącznik Nr 2 – Klauzula Poufności 
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Z a ł ą c z n i k  N r  1  

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA DO  REALIZACJI 

Zamówienie Nr :   …………………………………….. Miejscowość i data: ……………………………………………. 

Zamawiający: 

Nazwa:………………………………………. 

Adres:………………………………………. 

Nip:………………………………………. 

Sprzedawca: 

Nazwa: WELDON Sp. z o.o. 

Adres:   39-102 Brzezówka 90A 

NIP:      8722167676 

W odpowiedzi na Zamówienie Nr ………. z dnia …………….… , potwierdzamy niniejszym przyjęcie Zamówienia do 

realizacji, na niżej określonych warunkach: 

Lp. Przedmiot zamówienia: Ilość  Cena jednostkowa NETTO Cena razem NETTO 

 

 

 

 

 

   

Termin realizacji:  

Warunki płatności:  

Warunki i miejsce dostawy:  

Niezbędna dokumentacja: 
 

 

UWAGI! 

1. Za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek SPRZEDAWCY. 

2. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia umownego Sprzedający naliczać będzie odsetki ustawowe. 

3. Inne warunki: …………………………………….…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ZAMAWIAJĄCY jest/nie jest** płatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP …………………... 

5. Do podanych cen Sprzedawca doliczy podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym potwierdzeniem lub odrębną umową sporządzoną na piśmie mają 

zastosowanie  przepisy Kodeksu Cywilnego oraz zapisy Ogólnych Warunków Sprzedaży (OWS) Sprzedawcy dostępne 

na stronie internetowej. Ogólne warunki handlowe Zamawiającego nie mają zastosowania do stosunku prawnego 

łączącego strony nawet jeżeli pojawią się w zamówieniu lub innych pismach Zamawiającego i nie zostaną przez 

Sprzedawcę zakwestionowane. 

7. Strony zgodnie oświadczają, że zdają sobie sprawę z obowiązywania stanu epidemii COVID-19 na terytorium Polski, 

którego skutki mogą wpłynąć na termin realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy. Mając na względzie powyższe, Strony 

uznają, że stan ten, w konkretnych okolicznościach może stanowić stan siły wyższej, w którym to przypadku niemożność 

dochowania terminu realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy następuje z przyczyn niezależnych od którejkolwiek  
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……………………… 

  

ze Stron. Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego  niezwłocznie, pisemnie i wyczerpująco o 

problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na termin realizacji  Umowy z ww. powodu.  

8. W sprawach nie określonych w niniejszym zamówienie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym w 

szczególności kodeksu cywilnego. Sądem właściwym do rozpoznania ewentualnych roszczeń wynikających z 

niniejszego zamówienia jest Sąd polski właściwy według miejsca siedziby Wykonawcy. Do realizacji niniejszej umowy 

nie znajdują zastosowania postanowienia  Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej 

sprzedaży towarów. 

9. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY nie akceptuje warunków określonych w niniejszym potwierdzeniu zobowiązany jest do 

zawiadomienia o tym SPRZEDAWCY w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania niniejszego pisma. W przypadku 

braku informacji zwrotnej, o której mowa w zdaniu poprzednim, warunki zawarte w niniejszym potwierdzeniu uznaje 

się za przyjęte przez Kupującego, a Umowę kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedającym za zawartą. 
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Z a ł ą c z n i k  N r  2  

KLAUZULA POUFNOŚCI 

 

PREAMBUŁA 

Zważywszy, że Strony w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zamierzają rozważyć i ewentualnie nawiązać współpracę i  prowadzić 

związane z tym negocjacje, a w konsekwencji dopuszczają możliwość zawarcia umów o współpracy i następnie ich realizacji,  planują przekazać sobie 

informacje o charakterze poufnym dotyczącym treści i charakteru prowadzonych rozmów i negocjacji, przedmiotu i warunków współpracy, 

posiadanej infrastruktury i potencjału, procesów technologicznych, technik wytwarzania, rysunków technicznych oraz planów budowy i części 

składowych produktów, które stanowią w rozumieniu Stron tajemnicę przedsiębiorstwa, w tym w szczególności know-how wypracowane wspólnie 

lub przekazywane Kupującemu przez Weldon Sp. z o.o., Strony postanawiają, co następuje: 

§ 1. DEFINICJE 

Ilekroć w niniejszej Klauzuli (dalej jako „Klauzula”) jest mowa o „Informacjach Poufnych” należy przez to rozumieć wszelkie informacje dotyczące 

Sprzedawcy, przekazane lub ujawnione Kupującemu (niezależnie czy w formie pisemnej, czy ustnie, czy na podstawie obserwacji), przed lub po 

złożeniu przez Kupującego zamówienia u Sprzedawcy, lecz również w każdym przypadku związanym z działaniami Sprzedawcy, o których mowa 

w niniejszej Klauzuli, przez Sprzedawcę lub przez jej wspólników, doradców, pracowników, członków organów, kontrahentów, doradców 

prawnych, podmioty z nimi powiązane lub przez nie kontrolowane lub inne podmioty z nimi związane umową lub w jakikolwiek inny  sposób, za 

wyjątkiem informacji wyraźnie oznaczonych przez Sprzedawcę ujawniającą, jako niebędące Informacjami Poufnymi. Informacje Poufne obejmują 

także wszelkie nośniki je zawierające, w formie elektronicznej czy papierowej, takie jak sprawozdania, analizy, zestawienia, badania, projekty, 

produktów, kopie, wyciągi lub inne dokumenty przygotowane przez Sprzedawcę lub w jej imieniu, które zawierają Informacje Poufne, jak również 

wszelkie moduły, próbki, prototypy lub ich części mające związek ze współpracą Sprzedawcy opisaną w Preambule niniejszej Klauzuli. 

§ 2. ZOBOWIĄZANIA 

1. Kupujący otrzymując od Sprzedawcy Informacje Poufne, zobowiązuje się: 

a) zachować w ścisłej i całkowitej tajemnicy wszelkie Informacje Poufne dotyczące Sprzedawcy, oraz nie ujawniać jakichkolwiek Informacji 

Poufnych bez uzyskania uprzednio pisemnej pod rygorem nieważności zgody Sprzedawcy, 

b) wykorzystywać lub stosować Informacje Poufne dotyczące Sprzedawcy wyłącznie na użytek zawiązanej pomiędzy Stronami współpracy 

oraz w celach związanych z realizacją współpracy Stron określoną w preambule niniejszej Klauzuli, 

c) nie ujawniać i/lub nie udostępniać w inny sposób, bez uprzedniej zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, 

żadnych Informacji Poufnych stronom trzecim, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu,  

d) przechowywać w odpowiedni i bezpieczny sposób wszystkie Informacje Poufne, aby zagwarantować, iż nie zostaną ujawnione  lub 

wykorzystane w nieuprawniony sposób, 

e) zobowiązać pracowników i współpracowników oraz inne podmioty, którym ujawnia się Informacje Poufne do przestrzegania zasad 

ochrony Informacji Poufnych poprzez dopełnienie wymagań przez te osoby, co najmniej tego samego stopnia staranności jaki jest 

wymagany do ochrony tajemnicy Informacji Poufnych określonych w niniejszej Klauzuli, 

f) do informowania Sprzedawcy o jakichkolwiek przypadkach naruszenia tajemnicy Informacji Poufnych lub wykorzystania niezgodnego z 

Umową zawartą przez Strony lub niniejszą Klauzulą, 

g) w okresie trwania współpracy, na pisemne żądanie Sprzedawcy zwrócić lub zniszczyć na własny koszt wszelkie materiały zawierające 

jakiekolwiek Informacje Poufne dotyczące Sprzedawcy (w tym wszelkie kopie będące w jego posiadaniu lub posiadaniu członków zarządu, 

członków kadry kierowniczej, pracowników i doradców) z wyłączeniem tych Informacji Poufnych, które są niezbędne do realizacji  

współpracy pomiędzy Stronami opisanej w preambule niniejszej Klauzuli lub wykazania należytej realizacji obowiązków umownych lub 

w celu zapewnienia zgodności postępowania z odpowiednimi przepisami prawa. 

2. Kupujący ma prawo ujawnić Informacje Poufne osobie trzeciej, lub wykorzystać Informacje Poufne w innym celu niż przewidziany w ninie jszej 

Klauzuli, wyłącznie pod warunkiem uzyskania uprzedniej pod rygorem nieważności zgody Sprzedawcy na piśmie. 

3. Kupujący może ujawnić Informacje Poufne, jeżeli działanie takie stanowi wykonanie obowiązku  wynikającego z bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa lub żądania sądu lub organu administracji publicznej, w tym prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji. Przed 

ujawnieniem Informacji Poufnych, Kupujący poinformuje na piśmie o tym fakcie Sprzedawcę i podejmie stosowne działania w celu ochrony 

Informacji Poufnych, w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z przepisami prawa. 

4. Kupujący na żądanie Sprzedawcy przedstawi niezwłocznie listę podmiotów, którym ujawnił Informacje Poufne.  

§ 3. OGRANICZENIA 

Zobowiązania określone w niniejszej Klauzuli nie mają zastosowania do Informacji Poufnych: 

a) które w dniu ujawnienia były publicznie znane lub po dniu ujawnienia stały się publicznie znane w dowolny sposób bez naruszenia 

zapisów Klauzuli, 

b) w odniesieniu, do których Kupujący wykaże, że był w ich posiadaniu lub, że Informacje Poufne były mu znane (w związku z ich 

wykorzystaniem, istnieniem w jego aktach, zapisach komputerowych lub na innych nośnikach zapisu) przed ich pozyskaniem w związku 

z realizacją współpracy Stron określoną w preambule. 

 

§ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Każdy przypadek naruszenia tajemnicy Informacji Poufnych przez Kupującego będzie rodził obowiązek zapłaty kary umownej na rzecz 

Sprzedawcy w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). W przypadku ujawnienia Informacji Poufnej zapłata kary umownej przez 

Kupującego, nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej. 

2. Termin zapłaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia otrzymania przez Kupującego od Sprzedawcy wezwania do zapłaty. 
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§ 5. OKRES OBOWIĄZYWANIA 

1. Zapisy Klauzuli obowiązują wobec wszelkich informacji poufnych wymienianych między Stronami w związku z wzajemną współpracą , 

zarówno przed jak i po złożeniu przez Kupującego Zamówienia, przez okres niezbędny do realizacji obowiązków opisanych szczegółowo w 

preambule niniejszej Klauzuli oraz przez 2 lata licząc od dnia zakończenia wykonywania przedmiotowych obowiązków.   

 

§ 6. ZWROT INFORMACJI POUFNYCH 

1. Niezwłocznie po zakończeniu współpracy Kupujący, zgodnie z decyzją Sprzedawcy, zwróci lub zniszczy,  (oraz przedstawi pisemne 

oświadczenie, że Informacje Poufne zostały zniszczone) wszystkie kopie Informacji Poufnych zarówno w wersji papierowej jak i w wersji 

elektronicznej, z wyłączeniem tych Informacji Poufnych, które są niezbędne Kupującemu do wykazania należytej realizacji obowiązków 

umownych lub w celu zapewnienia zgodności postępowania z odpowiednimi przepisami prawa. 

2. Kupujący zobowiązuje się korzystać z niezwróconych lub niezniszczonych Informacji Poufnych, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego 

paragrafu, w sposób uwzględniający obowiązki określone w §2 niniejszej Klauzuli.  

 

§ 7. PRZENIESIENIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ 

Prawa i zobowiązania objęte niniejszą Klauzulą nie mogą być przedmiotem cesji bez uprzedniej zgody drugiej Strony, która powinna być wyrażona 

na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejsza Klauzula podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi należy ją interpretować. Wszelkie spory wynikające w związku z 

niniejszą Klauzulą, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Weldon Sp. z o.o.  

2. Strony mogą zmienić lub zmodyfikować niniejszą Klauzulę wyłącznie na piśmie, pod rygorem nieważności. 

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Klauzuli stanie się nieważne lub niewykonalne, pozostanie to bez wpływu i bez uszczerbku dla 

ważności pozostałych jej postanowień. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie przez Strony zastąpione postanowieniem , które 

spełnia w maksymalnym możliwym stopniu cel gospodarczy postanowienia nieważnego lub niewykonalnego.  


