
STANDARDOWE WARUNKI SPRZEDAŻY („STCS”) CERTIS BELCHIM BV (wersja 1/10/2022) 
  

 
 

1. Definicje 

1.1 „Podmiot powiązany” oznacza w odniesieniu do Strony, każdą osobę 

kontrolowaną przez jedną ze Stron lub pozostającą pod wspólną kontrolą z jedną ze 

Stron; dla celów niniejszej definicji uznaje się, że podmiot gospodarczy „kontroluje” 

inny podmiot gospodarczy, jeżeli posiada, bezpośrednio lub pośrednio, ponad 50% 

pozostających w obiegu papierów wartościowych z prawem głosu lub akcji 

kapitałowych takiego podmiotu gospodarczego lub inny porównywalny kapitał lub 

udział własnościowy w odniesieniu do podmiotu gospodarczego innego niż spółka. 

 

1.2 „Kupujący” oznacza bez ograniczeń każdą korporację, firmę, spółkę lub inny 

podmiot lub osobę fizyczną, do której produkty są dostarczane przez Sprzedającego. 

 

1.3 „Umowa” oznacza każdą pisemną umowę dowolnego rodzaju (taką jak bez 

ograniczeń, Umowy Licencyjne, Umowy Dostaw, Umowy Dystrybucyjne lub Umowy 

Sprzedaży) podpisaną pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, w tym wszelkie zmiany do 

niej. 

 

1.4. „Strona i Strony” oznacza Kupującego i/lub Sprzedającego. 

 

1.5 „Sprzedający” oznacza Certis Belchim BV, bezpośrednio lub pośrednio poprzez 

swoje podmioty powiązane.  

2. Zastosowanie 

2.1 Każdy Kupujący, któremu Sprzedający dostarcza produkty, akceptuje zastosowanie 

Standardowych Warunków Sprzedaży („STCS”) bez żadnych ograniczeń w momencie (i) 

przyjęcia oferty Sprzedającego, (ii) dostarczenia Sprzedającemu zamówienia lub (iii) 

zawarcia jakiejkolwiek Umowy ze Sprzedającym. Niniejszym wyraźnie wyklucza się 

możliwość zastosowania standardowych warunków Kupującego. 

 

2.2 Odstępstwa od STCS mogą być zaakceptowane tylko wtedy, gdy zostaną pisemnie 

potwierdzone przez Sprzedającego. W przypadku sprzeczności pomiędzy warunkami 

STCS a warunkami Umowy podpisanej przez Strony, pierwszeństwo mają te drugie. 

 

2.3 STCS napisano w kilku językach, jednak wiążąca jest tylko wersja w języku 

angielskim. Wersje STCS w innym języku należy traktować jako swobodne tłumaczenie 

angielskiej wersji o nazwie STCS. 

 

2.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany SWS w dowolnym czasie, w którym 

to przypadku zaczną one obowiązywać po upływie 30 dni od pisemnego 

powiadomienia Kupującego o zmienionych STCS. 

3. Oferta, przyjęcie i skutek wiążący  

3.1 Wszystkie oferty złożone przez Kupującego są wiążące i nieodwołalne. Oferta 

Kupującego przekształci się w wiążącą Umowę w dniu przyjęcia takiej oferty przez 

Sprzedającego na piśmie lub w dniu wykonania takiej oferty przez Sprzedającego. Ta 

Umowa, jak również wszystkie zobowiązania w niej zawarte są uważane za mające 

swoje źródło w Niderlandach (gdzie Sprzedający ma swój adres firmowy), nawet jeśli 

sama Umowa jest pomiędzy lokalnym oddziałem Sprzedającego a Kupującym. 

 

3.2 Wszystkie oferty złożone przez Sprzedającego są niewiążące, chyba że w ofercie 

wyraźnie zaznaczono inaczej i chyba że zostały złożone przez należycie upoważnionego 

przedstawiciela Sprzedającego. W przypadku złożenia przez Sprzedającego wiążącej 

pisemnej oferty, oferta taka pozostaje ważna przez okres 1 miesiąca, chyba że w ofercie 

zaznaczono inaczej.  

 

3.3 Wszystkie oświadczenia Sprzedającego dotyczące liczb, pomiarów, wagi i/lub 

innych oznaczeń produktów zostały sporządzone ze starannością. Jednakże 

Sprzedający nie może zagwarantować, że w tym zakresie nie wystąpią żadne 

odstępstwa. Pokazane lub dostarczone próbki oraz rysunki lub modele są jedynie 

wskazówkami dotyczącymi danych produktów. 

4. Cena i płatność 

4.1 O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, strony uzgodniły stałe ceny w EURO. Ceny 

nie zawierają (i) podatku V.A.T. oraz innych podatków bezpośrednich i pośrednich, oraz 

(ii) kosztów transportu i ubezpieczenia, oraz (iii) wszystkich innych kosztów. Kupujący 

zwróci Sprzedającemu wszystkie podatki lub opłaty nałożone przez jakikolwiek 

krajowy, stanowy lub miejski rząd związane z produktami. W żadnym wypadku 

Kupujący nie będzie uprawniony do odliczenia jakichkolwiek podatków od cen 

Sprzedającego. 

 

4.2 Sprzedający może proporcjonalnie dostosować swoje ceny w dowolnym czasie 

w przypadku, gdy doświadcza zwiększonych kosztów w wyniku któregokolwiek 

z następujących: 

— Wzrost kosztów transportu i/lub ubezpieczenia 

— Wzrost kosztów pracy i/lub kosztów materiałów  

— Interwencje rządowe, w tym między innymi zarządzenia lub polityka rządu, zmiany 

w podatkach, taryfach, rabatach i wymianie walut. 

Proporcjonalne korekty cen tego rodzaju będą miały zastosowanie natychmiast po 

pisemnym powiadomieniu Kupującego. 

Ponadto Sprzedający zastrzega sobie prawo do, według własnego uznania, zmiany lub 

modyfikacji cen od czasu do czasu po uprzednim pisemnym powiadomieniu 

Kupującego. 

 

4.3 O ile nie uzgodniono wyraźnie inaczej, faktury Sprzedającego są płatne w ciągu 

siedmiu (7) dni od daty wystawienia danej faktury („Termin płatności”). Faktury 

Sprzedającego są płacone przez Kupującego przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Sprzedającego. Wszelkie płatności na rzecz Sprzedającego będą 

realizowane w jego siedzibie. Koszty płatności (takie jak koszty bankowe) będą 

ponoszone przez Kupującego. 

 

4.4 Jeżeli Kupujący nie dokona w terminie płatności jakiejkolwiek kwoty należnej 

Sprzedającemu, zobowiązanie Kupującego zostanie powiększone o (i) odsetki od takiej 

kwoty od Terminu płatności do dnia faktycznej płatności (jak również po wyroku) 

w wysokości 1% miesięcznie oraz (ii) odszkodowanie umowne w wysokości 15% 

faktury, tak aby pokryć wszelkie straty gospodarcze i administracyjne (minimum 750 

euro), bez uszczerbku dla prawa Sprzedającego do udowodnienia istnienia większych 

strat i/lub żądania zapłaty. Odsetki i odszkodowanie umowne za zwłokę stają się 

wymagalne bez dodatkowego powiadomienia.   

 

4.5 W przypadku braku płatności ze strony Kupującego utrzymującego się przez ponad 

30 dni począwszy od Terminu płatności, Sprzedający będzie uprawniony do (i) 

anulowania zamówień będących w toku lub zawieszenia zamówień będących w toku 

do czasu otrzymania pełnej płatności, oraz (ii) ograniczenia dalszych zamówień do 

warunku dokonania przedpłaty, i/lub (iii) rozwiązania Umowy. 

 

4.6 Wszystkie płatności Kupującego będą dokonywane bez żadnych potrąceń, 

rekompensat ani odroczeń (i) w odniesieniu do wszelkich sporów lub roszczeń, lub (ii) 

w odniesieniu do wszelkich podatków nałożonych przez lub z upoważnienia 

jakiegokolwiek organu rządowego lub publicznego, lub (iii) w odniesieniu do wszelkich 

kwot, które Sprzedający jest należny Kupującemu na mocy jakiegokolwiek zamówienia, 

umowy lub jej wykonania.  

 

4.7 Sprzedający może w każdej chwili — nawet po ogłoszeniu upadłości Kupującego lub 

w przypadku potwierdzenia, rozwiązania, likwidacji lub zajęcia — zdecydować, według 

własnego uznania, o odliczeniu lub potrąceniu jakiejkolwiek kwoty należnej 

Kupującemu w stosunku do kwot należnych Sprzedającemu od Kupującego. Niniejszym 

precyzuje się, że wszystkie zobowiązania i należności w ramach stosunku umownego 

pomiędzy Sprzedającym a Kupującym należy traktować jako powiązane. 

Ponadto, należności Sprzedającego staną się natychmiast wymagalne w następujących 

zdarzeniach: 

— upadłość Kupującego lub inny przypadek zbieżności, rozwiązania, likwidacji lub 

zajęcia 

— Zaległości płatnicze Kupującego zgodnie z pkt. 4.5 

— Znacząca zmiana lub pogorszenie sytuacji finansowej Kupującego 

W takim przypadku Sprzedający będzie również uprawniony do natychmiastowego 

zawieszenia lub rozwiązania stosunku umownego z Kupującym i realizacji pozostałych 

dostaw wyłącznie za zapłatą zaliczki przez Kupującego. 

 

4.8 Zgodnie z ustaleniami Sprzedającego rabaty stają się należne tylko wtedy, gdy na 

koniec odpowiedniego okresu (roku, roku umownego lub jak uzgodniono inaczej) 

Kupujący zapłacił wszystkie swoje należne faktury Sprzedającemu. Jeśli na koniec 

takiego odpowiedniego okresu co najmniej jedna faktura Sprzedającego pozostanie 

niezapłacona przez Kupującego, uzgodnione przez Sprzedającego rabaty zostaną 

automatycznie anulowane bez obowiązku powiadamiania o takim anulowaniu 

Kupującego. 

5. Dostawa  

5.1 O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, dostawy produktów realizowane przez 

Sprzedającego odbywają się na zasadzie EXW (Incoterms 2020).  

 

5.2 Termin dostawy jest jedynie orientacyjny i Sprzedający nie ponosi 

odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub wydatki wynikające z opóźnienia 

dostawy.  

 

5.3 Jeżeli Sprzedający nie jest w stanie zrealizować dostawy we wskazanym terminie, 

dołoży on wszelkich starań, aby powiadomić Kupującego o opóźnieniu. Po otrzymaniu 

takiego powiadomienia Kupujący i Sprzedający będą w dobrej wierze negocjować 

nową datę dostawy. 

 

5.4 Niezwłocznie po dacie dostawy Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy 

dostarczone produkty zawierają widoczne wady. Wszelkie reklamacje dotyczące 

widocznych wad powinny być sporządzone na piśmie i wpłynąć do Sprzedającego 

w ciągu 14 dni od daty dostawy. W przypadku braku pisemnego roszczenia Kupującego, 

produkty uznaje się za wolne od widocznych wad. 

Kupujący powiadomi Sprzedającego o wszelkich roszczeniach z tytułu wad ukrytych na 

piśmie w ciągu 14 dni od dnia, w którym odkrył lub przy zachowaniu należytej 

staranności powinien był ją odkryć. W przypadku braku takiego pisemnego 

zastrzeżenia uznaje się, że produkt jest wolny od wad ukrytych. W każdym przypadku 

wszelkie roszczenia gwarancyjne oparte na wadach ukrytych są wykluczone po upływie 

okresu trwałości produktu. 

Jeśli Sprzedający zakwestionuje roszczenie Kupującego dotyczące jakiejkolwiek wady, 

sprawa zostanie niezwłocznie przekazana do decyzji niezależnego renomowanego 

laboratorium, które zostanie wspólnie wyznaczone przez Strony. Wyniki laboratorium 

są wiążące dla Stron, z wyjątkiem przypadku oczywistego błędu. Koszty laboratorium 

ponosi Strona, której stanowisko zostanie odrzucone przez laboratorium. 

 

5.5 W przypadku wady Sprzedający zastrzega sobie prawo, według własnego uznania 

i jako jedyny sposób usunięcia wady, do podjęcia decyzji:  

1. odebrać wadliwy produkt i wymienić go na produkt zgodny z wymaganiami, na 

wyłączny koszt Sprzedającego; lub  

2. lub zutylizować wadliwy produkt, na wyłączny koszt Sprzedającego, 

i zrekompensować Kupującemu cenę produktów (w tym koszty transakcji); lub 

 

5.6 W żadnym wypadku Sprzedający nie jest zobowiązany do zrekompensowania 

Kupującemu ani do odebrania wadliwych produktów, jeśli (i) upłynął okres trwałości 

produktu lub przekroczona została „data przydatności do spożycia” podana na 

produktach; lub (ii) jeśli produkty nie nadają się już do sprzedaży z winy Kupującego. 

 

5.7 O ile jednoznacznie nie uzgodniono inaczej, jeśli Sprzedający dostarcza produkty 

Kupującemu, nie przyznaje się Kupującemu żadnych praw do zmiany etykiety, 

przepakowania ani zmiany formuły produktów, w związku z czym Kupujący powinien 

między innymi powstrzymać się od (i) inżynierii wstecznej produktów, (ii) sprzedaży 

produktów jako wielopaków, dwupaków lub podobnych, oraz (iii) sprzedaży produktów 

jako mieszanek w połączeniu z produktami Kupującego (lub strony trzeciej). Wszelkie 

ewentualne ulepszenia, modyfikacje lub wynalazki związane z produktami 

Sprzedającego należą do Sprzedającego, dlatego też Kupujący powstrzyma się od 

ubiegania się o ochronę patentową bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego. 

6. Ryzyko i tytuł własności 

6.1 Wszelkie ryzyko związane z produktami przechodzi na Kupującego w dniu dostawy 

zgodnie z pkt. 5.1 i 5.2 powyżej. 

 

6.2 Własność (lub tytuł własności) produktów przechodzi na Kupującego tylko (i) po 

pełnej zapłacie faktur Sprzedającego zgodnie z Sekcją 4 powyżej i łącznie (ii) po pełnej 

zapłacie za wszystkie wymagalne długi Kupującego wobec Sprzedającego.  

 

6.3 W szczególności w przypadku dostaw produktów niniejszym wyjaśnia się, że tak 

długo, jak Sprzedający pozostaje właścicielem tych produktów, obowiązują 

następujące zasady: 

— Kupujący przyjmuje na siebie obowiązki i odpowiedzialność dobrego powiernika 

dostarczonych produktów i w konsekwencji zobowiązuje się do ich bezpiecznego 

i pewnego przechowywania oraz ubezpieczenia przed uszkodzeniem, zniszczeniem, 

kradzieżą, pożarem, utratą itp. z jakiejkolwiek przyczyny; 

— Kupujący na własny koszt magazynuje produkty Sprzedającego oddzielnie od innych 

produktów i dba o to, aby produkty Sprzedającego były wyraźnie rozpoznawalne jako 

należące do Sprzedającego; 

— Na wniosek Sprzedającego Kupujący podejmie wszelkie środki niezbędne zgodnie 

z obowiązującym prawem w celu ochrony prawa własności Sprzedającego do 

produktów i zgodnie z prawem powiadomi obecnych lub potencjalnych wierzycieli 

Kupującego o prawie własności Sprzedającego do produktów i zainteresowaniu nimi; 

— Kupujący jest uprawniony do sprzedaży produktów Sprzedającego w zwykłym toku 

działalności, jednakże osoby trzecie, którym produkty te zostaną sprzedane, powinny 

zostać należycie poinformowane przez Kupującego, że produkty te pozostają wyłączną 

własnością Sprzedającego do czasu pełnej zapłaty wszystkich wymagalnych należności 

przez Kupującego na rzecz Sprzedającego; 

 

6.4 Sprzedający zachowuje zastaw na dostarczonych produktach, które stały się 

własnością Kupującego w wyniku zapłaty i które nadal znajdują się w rękach 

Kupującego (niezależnie od tego, czy są przetworzone, zmieszane lub przepakowane) 

jako dodatkowe zabezpieczenie roszczeń, które Sprzedający może mieć wobec 

Kupującego z jakiegokolwiek powodu. Kupujący jest zobowiązany do zapewnienia 

wystarczającego zabezpieczenia swoich zobowiązań płatniczych wobec Sprzedającego 

na pierwsze żądanie i ku zadowoleniu Sprzedającego poprzez ustanowienie zastawu 

o najwyższej możliwej randze na produktach Kupującego, w tym zastawu na 

wierzytelnościach Kupującego wobec jego dłużników. Jeśli Kupujący nie jest w stanie 

zapewnić wystarczającego zabezpieczenia, o którym mowa powyżej, Sprzedający 

zachowuje prawo do ograniczenia dostaw do Kupującego na zasadzie „za pobraniem”. 

 

6.5 Kupujący zobowiązuje się nie przenosić ani nie zastawiać żadnych wierzytelności, 

które Kupujący nabywa wobec swojego klienta, na rzecz osób trzecich bez uprzedniej 

pisemnej zgody Sprzedającego. Kupujący zobowiązuje się ponadto do zastawienia 

wspomnianych wierzytelności na rzecz Sprzedającego, gdy tylko Sprzedający wyrazi 

taką wolę, jako dodatkowe zabezpieczenie swoich roszczeń z jakiegokolwiek powodu 

wobec Kupującego.  

 

6.6 Bez uszczerbku dla wszelkich innych praw Sprzedający może odzyskać dowolne lub 

wszystkie produkty dostarczone Kupującemu na żądanie w dowolnym momencie przed 

przejściem tytułu prawnego na Kupującego. Kupujący zobowiązuje się udostępnić 

swoje pomieszczenia i produkty, aby umożliwić Sprzedającemu ponowne wejście 

w posiadanie produktów. 

7. Gwarancje i zobowiązania 

7.1 O ile nie ustalono jednoznacznie inaczej, zobowiązania Sprzedającego nie 

gwarantują żadnego rezultatu. Zobowiązania Sprzedającego są wyłącznie 

zobowiązaniami dotyczącymi środków (w języku niderlandzkim: 

„inspanningsverbintenis”). 

 

7.2 Sprzedający gwarantuje, że w momencie dostawy produkty Sprzedającego będą 

spełniać specyfikacje, o których poinformował on Kupującego. Sprzedający nie składa 

żadnych innych oświadczeń ani gwarancji i wyklucza wszelkie inne wyraźne lub 

domniemane gwarancje. W szczególności w przypadku produktów Sprzedający między 

innymi wyklucza gwarancje przydatności do określonego celu i przydatności handlowej 

swoich produktów. 

 

 

 7.3 W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo Sprzedający nie ponosi 

odpowiedzialności wobec Kupującego w żadnych okolicznościach: 

(i) za przypadkowe, pośrednie lub wynikowe straty lub szkody Kupującego, jego 

Podmiotu powiązanego lub osoby trzeciej, utratę zysku, utratę możliwości 

prowadzenia działalności gospodarczej, utratę przychodów lub uszczuplenie wartości 

firmy, niezależnie od tego, w jaki sposób powstały; ani 

(ii) za wszelkie straty w zakresie wynikającym z nieprawidłowego użytkowania 

produktów przez Kupującego lub osobę trzecią, w tym (bez ograniczeń) za szkody 

umyślne lub straty wynikające z zaniedbania Kupującego lub jego Podmiotów 

powiązanych, agentów lub pracowników, lub straty wynikające z nieprzestrzegania 

instrukcji Sprzedającego dotyczących użytkowania, przechowywania lub obsługi 

produktów, wykorzystania produktów do celów innych niż te, do których się nadają, 

nieprawidłowych warunków pracy lub jakichkolwiek zmian lub 

 naprawy produktu za pomocą jakiegokolwiek procesu wytwarzania lub 

przepakowywania lub w inny sposób; ani  

(iii) za wszelkie szkody, w związku ze sprzedażą produktów, przekraczające niższą 

z dwóch wartości: (a) szkody faktycznie poniesionej przez Kupującego lub (b) ceny 

odpowiednich produktów, które spowodowały stratę lub szkodę, w związku z którą 

Sprzedający może być odpowiedzialny. 

 

7.4 W odniesieniu do produktów dostarczanych przez Sprzedającego lub w jego 

imieniu, Kupujący zwalnia Sprzedającego z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia 

osób trzecich. Kupujący bez zbędnej zwłoki poinformuje Sprzedającego o wszelkich 

roszczeniach związanych z produktami dostarczonymi przez Sprzedającego.  

8. Siła wyższa 

8.1 Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony za jakiekolwiek 

opóźnienie lub niewykonanie umowy spowodowane przez okoliczności pozostające 

poza jej rozsądną kontrolą, których nie można było w uzasadniony sposób zaplanować 

lub uniknąć („Zdarzenie Siły Wyższej”). Zdarzenie Siły Wyższej obejmuje między innymi 

strajki, pandemie, zamieszki, wojny, klęski żywiołowe, nieunikniony brak surowców, 

niedostarczenie ich przez dostawców, nieuniknione uszkodzenie lub awarię maszyn, 

nieuniknione ograniczenia rządowe. 

 

8.2 Strona, której działanie jest dotknięte przez Zdarzenie Siły Wyższej: 

(a) powiadomi drugą Stronę na piśmie o Zdarzeniu Siły Wyższej oraz o przyczynie i 

prawdopodobnym czasie trwania jakiegokolwiek wynikającego z niego opóźnienia lub 

niewykonania jej zobowiązań; oraz 

dołoży uzasadnionych starań, aby uniknąć lub złagodzić wpływ takiego zdarzenia na 

drugą Stronę i wykonanie zobowiązań Strony dotkniętej tym zdarzeniem oraz wznowi 

pełne wykonanie swoich zobowiązań tak szybko, jak to będzie możliwe. 

 

8.3 Jeżeli zdarzenie Siły Wyższej trwa przez co najmniej 30 kolejnych dni, każda ze Stron 

może poprzez pisemne zawiadomienie drugiej zakończyć dostawę produktu. W takim 

przypadku stronie rozwiązującej nie będzie należne żadne odszkodowanie ani koszty 

z tytułu takiego rozwiązania. 

9. Opieka nad produktem 

Kupujący potwierdza, że produkty będą magazynowane, transportowane 

i wprowadzane na rynek w sposób niezbędny dla bezpieczeństwa i ochrony osób, 

mienia i środowiska oraz zgodnie z zaleceniami Sprzedającego i obowiązującymi 

przepisami prawa.  

10. Prawa własności intelektualnej („IPR”) i poufność 

Przez prawa własności intelektualnej należy rozumieć wszelkie prawa niematerialne 

chroniące wytwory ludzkiej inteligencji i twórczości, w tym m.in. prawa autorskie, 

patenty, modele, prawa hodowców roślin, prawa do wzorów przemysłowych, prawa 

do znaków towarowych, prawa sui generis oraz inne ewentualne prawa własności 

intelektualnej i prawa pokrewne do utworów, dokumentów, obrazów, przedstawień, 

wytworów, programów komputerowych, baz danych, studiów, badań, metod, 

wdrożeń, rejestracji produktów (lokalnych) lub wynalazków, w tym wszelkie prawa 

pokrewne i powiązane oraz wszelkie inne formy podobnej ochrony na całym świecie. 

Wszelkie prawa własności intelektualnej związane z dostarczonymi przez 

Sprzedającego produktami pozostają wyłączną własnością Sprzedającego. O ile 

wyraźnie nie przewidziano inaczej, Sprzedający nie udziela Kupującemu licencji na 

korzystanie z praw własności intelektualnej Sprzedającego.  

Wszystkie informacje (a w szczególności pomysły, opracowania i technologie 

Sprzedającego) przekazane przez Sprzedającego Kupującemu w trakcie ich współpracy 

(jakiegokolwiek rodzaju) należy uważać za ściśle poufne (zwane dalej „Informacjami 

Poufnymi”), z wyjątkiem (i) informacji, co do których Kupujący może udowodnić, że są 

już w domenie publicznej, oraz (ii) informacji, co do których Kupujący może udowodnić, 

że były już mu znane lub zostały już niezależnie opracowane przez Kupującego bez 

korzystania z Informacji Poufnych Sprzedającego. 

Informacje Poufne nie mogą być przekazywane żadnej innej osobie, podmiotowi lub 

organizacji bez wyraźnej i uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego i nie mogą być 

wykorzystywane w żadnym innym celu niż cel wyraźnie uzgodniony przez Strony. 

Zobowiązania do zachowania poufności i niewykorzystywania informacji wynikające 

z niniejszego dokumentu obowiązują tak długo, jak długo trwa współpraca 

(jakiegokolwiek rodzaju) między Stronami i do dziesięciu (10) lat po jej zakończeniu. 

11. Postanowienia różne 

11.1 Jeżeli którekolwiek z postanowień STCS lub część któregokolwiek z postanowień 

STCS zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne lub niezgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa lub przepisami prawa dotyczącymi porządku publicznego, to 

pozostała część STCS lub pozostała część tych postanowień STCS pozostanie bez zmian 

i będzie nadal ważna i wykonalna. Postanowienie nieważne/niewykonalne/niezgodne 

zostanie zastąpione ważnym postanowieniem, które pod względem skutków 

gospodarczych jest najbardziej zgodne z postanowieniem 

nieważnym/niewykonalnym/niezgodnym.  

 

11.2 Nic w ramach STCS nie ma na celu ani nie będzie interpretowane jako tworzenie 

lub ustanawianie agencji, partnerstwa lub relacji joint venture pomiędzy Sprzedającym 

a Kupującym. 

 

11.3 Kupujący nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i obowiązków 

w ramach STCS bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego, pod warunkiem jednak, 

że taka zgoda nie jest wymagana, jeśli przeniesienie dotyczy Podmiotu powiązanego.  

 

11.4 Wszelkie zmiany w STCS, jak również uzupełnienia i pominięcia, mogą nastąpić 

wyłącznie za pisemną zgodą Sprzedającego. 

 

11.5 Niewykonanie jakiegokolwiek środka lub prawa w ramach niniejszej umowy nie 

będzie interpretowane jako zrzeczenie się takiego środka lub prawa, ani też 

niewykonanie prawa lub środka w ramach niniejszej umowy w związku z przypadkiem 

naruszenia lub niewykonania zobowiązania nie oznacza zgody na takie naruszenie lub 

niewykonanie zobowiązania w podobnych sytuacjach, mających miejsce w przeszłości 

lub później, które mogą być rozpatrywane w podobny sposób. 

 

11.6 Zbieranie danych osobowych przez Sprzedającego podlega jego polityce 

prywatności opublikowanej na jego stronie internetowej. Kupujący jest w każdej chwili 

uprawniony do zażądania kopii polityki prywatności Sprzedającego. 

12. Prawo właściwe i jurysdykcja 

12.1 STCS i transakcje leżące u jego podstaw podlegają i są interpretowane zgodnie 

z prawem holenderskim z wyłączeniem jego przepisów kolizyjnych. Strony 
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postanawiają ponadto, że Konwencja o międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma 

zastosowania do ich wzajemnych zobowiązań wynikających z STCS. 

 

12.2 Sądy w Amsterdamie mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich 

sporów wynikających z lub w związku z niniejszymi STCS, niezależnie od ich 

pochodzenia (tj. w tym bez ograniczeń umownych i pozakontraktowych roszczeń 

z tytułu czynów niedozwolonych (w tym prawa konkurencji), nienależnego świadczenia 

lub bezpodstawnego wzbogacenia).

 


