Ogólne Warunki Sprzedaży
Konspol Holding Spółka z o.o. z siedzibą w Słupcy
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej: „OWS”), określają prawa i obowiązki stron umów
sprzedaży mięsa i produktów mięsnych (zwanych dalej łącznie „Towarami”), w których stroną
sprzedającą jest Konspol Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Słupcy, pod adresem: ul. Poznańska 39,
62-400 Słupca , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000087441, NIP 734-10-63-873, kapitał zakładowy:
70.517.400,00 zł /siedemdziesiąt milionów pięćset siedemnaście tysięcy czterysta złotych/
(dalej zwana „Konspol” lub „Sprzedającym”), zaś kupującym jest podmiot dokonujący zakupu
Towarów w celu związanym ze swoją działalnością gospodarczą (dalej zwany „Kupującym”).
2. OWS stanowią integralną cześć wszystkich umów sprzedaży Towarów zawieranych z Konspol,
przy czym w sytuacji, kiedy strony swoje prawa i obowiązki uzgodniły w formie odrębnej,
pisemnej umowy, w pierwszej kolejności znajdują zastosowanie postanowienia takiej pisemnej
umowy, a postanowienia niniejszych OWS jedynie w zakresie nie uregulowanym w umowie.
3. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami niniejszych OWS jeszcze przed
ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania
umowy lub złożenia zamówienia. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej
www.konspol.com.pl.
4. W sytuacji, kiedy Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Konspol, wówczas nie
złożenia żadnego wyraźnego zastrzeżenia, oznacza zaakceptowanie stosowania OWS przy
wszystkich pozostałych umowach sprzedaży pomiędzy stronami.
5. Konspol zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do OWS. Wszelkie zmiany
wprowadzone do OWS zostaną uznane za potwierdzone, jeżeli Kupujący nie doręczy
pisemnego zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania nowego brzmienia OWS w formie
pisemnej lub mailowo. Warunki określone w zmienionych OWS nie dotyczą zamówień
złożonych przez Kupującego przed datą otrzymania zmienionych OWS.
6. Wszelkie odstępstwa od warunków zawartych w OWS będą pod rygorem nieważności wiążące
jedynie w przypadku, gdy zostały pisemnie uzgodnione przez obie strony, ze wskazaniem
postanowień OWS, których nie stosuje się w danej umowie.
§ 2 Zamówienia
1. Warunkiem zawarcia umowy jest pisemne, elektroniczne za pomocą systemu EDI Comarch lub
mailowe złożenie zamówienia przez Kupującego i przyjęcie zamówienia do realizacji przez
Konspol. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Konspol w terminie 3 dni
roboczych od dnia jego otrzymania lub brak przesłania informacji zwrotnej przez Konspol o
niemożliwości przyjęcia zamówienia do realizacji, poczytuje się za akceptację przyjęcia
zamówienia do realizacji.
2. Kupujący oświadcza, iż przed złożeniem stosownego zamówienia, zapoznał się z treścią
niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży przedstawionych przez Konspol, akceptuje ich treść
oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania i wykonania.
3. Kupujący zobowiązuje się do składania zamówień asortymentowo - ilościowych z podaniem
asortymentu, formy pakowania, ilości oraz warunków dostawy Incoterms 2020, a Sprzedający,
po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia na bazie FCA lub zobowiązuje się do dostarczenia
zamówionego towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego DAP. Warunki incoterms,
zostaną wskazane w treści zamówienia.
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4. W przypadku: (i) złożenia przez Kupującego wadliwego zamówienia (tj. niezgodnego z OWS lub
ramową umową sprzedaży zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedającym), (ii) wątpliwości
Sprzedającego co do treści zamówienia lub też (iii) konieczności wprowadzenia zmian do
złożonego zamówienia, Sprzedający, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia,
informuje o tym fakcie Kupującego, który modyfikuje swoje zamówienie i przesyła je ponownie
do Sprzedającego. Złożenie wadliwego zamówienia nie prowadzi do zawarcia Umowy.
5. Konspol przyjmuje zamówienia na towary w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od
8:00 do 16:00. Zamówienia złożone po godzinie 12:00 uważa się za złożone w następnym dniu
roboczym.
§ 3 Dostawa Towarów
1. Sprawy związane z dostawą towarów, kosztami transportu towarów do Kupującego
realizowane będą zgodnie z obowiązującymi zasadami dostaw FCA Incoterms 2020, o ile strony
nie postanowią inaczej. W szczególności Towary będą wydawane przewoźnikowi działającemu
na rzecz i w imieniu Kupującego w miejscu wskazanym przez Sprzedającego. Konspol
dopuszcza możliwość stosowania, w formie odrębnego porozumienia (umowy) z Kupującym,
rozwiązań dotyczących przeniesienia ryzyka, dostawy Towarów i kosztów transportu zgodnie
z warunkami Incoterms 2020 dla dostawy towarów i usług do uzgodnionego miejsca dostawy
DAP (Delivery At Place).
2. W przypadku, gdy transport następuje staraniem i na koszt Kupującego (w szczególności
dostawa zgodnie z FCA Incoterms 2020), Towary uważa się za dostarczone z chwilą
opuszczenia urządzeń dostawczych Sprzedającego lub jego podwykonawcy w związku z
wykonywaniem czynności załadunkowych na środki transportu podstawione przez Kupującego.
W przypadku, gdy transport następuje staraniem i na koszt Sprzedającego (w szczególności
dostawa zgodnie z DAP Incoterms 2020), Towary uważa się za dostarczone z chwilą
podstawienia środków transportu z Towarami do rozładunku w umówionym miejscu dostawy.
3. Kupujący zobowiązuje się do odbioru Towaru w terminie i w sposób określony w umowie.
4. Wszelkie ryzyko utraty Towaru, pogorszenia jego jakości, jak również wszelkie koszty związane
z transportem oraz obowiązek ubezpieczenia Towaru, przechodzą na Kupującego z chwilą
dostawy określoną w pkt. 2 powyżej, a jeśli Kupujący nie dopełni obowiązku odebrania lub
przyjęcia Towaru - z dniem pierwotnie ustalonym jako dzień dostawy danej partii Towaru.
5. Termin realizacji zamówienia zostanie każdorazowo uzgodniony między stronami przy
składaniu zamówienia. Jeżeli Sprzedający nie może zrealizować zamówienia z przyczyn od
niego niezależnych w umówionym terminie - powiadomi on niezwłocznie Kupującego pisemnie
lub mailowo o zaistniałej sytuacji oraz nowym terminie dostawy.
6. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za działającego na jego rzecz i w jego imieniu
przewoźnika. Kupujący zobowiązany jest wskazać przewoźnika działającego na jego rzecz i w
jego imieniu, informując Sprzedającego przed planowanym załadunkiem za pośrednictwem
wiadomości e-mail o firmie przewoźnika, jej siedzibie oraz o numerze rejestracyjnym pojazdu.
Każdy kierowca działający na rzecz Kupującego, który podstawi się do załadunku towaru w
zakładach Konspol zobligowany jest do okazania książeczki zdrowia dla celów sanitarnoepidemiologicznych bądź orzeczenia lekarskiego z badania przeprowadzonego do w/w celów, o
ile przepisy prawa wymagają posiadania książeczki przez danego kierowcę (w przeciwnym razie
kierowca nie zostanie wpuszczony na rampę) oraz do okazania dokumentu potwierdzającego
dezynfekcję auta/naczepy, wykonaną po przewozie ostatniego ładunku (w przeciwnym razie
załadunek nie będzie możliwy). Konspol zastrzega sobie również prawo do odmowy załadunku
w sytuacji, gdy kierowca okaże wprawdzie dokument potwierdzający dezynfekcję
auta/naczepy, ale oględziny auta/naczepy wskażą w ocenie Konspol, że dezynfekcja taka nie
była faktycznie przeprowadzona. Niemożność dostawy Towarów wynikająca z uchybienia
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powyższym obowiązkom Kupującego nie stanowi niewykonania ani nienależytego wykonania
zobowiązania dostawy Towarów przez Konspol.
7. O ile nie zostanie to uzgodnione odrębnie z Kupującym, Sprzedający określa rodzaj i sposób
opakowania Towaru.
§ 4 Ceny
1. Cena Towaru oraz termin zapłaty ustalane będą przez Strony przy każdym zamówieniu
odrębnie.
2. Oferty, reklamy, cenniki oraz inne ogłoszenia o towarach z oferty handlowej Konspol mają
charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
3. Do cen ustalonych w zamówieniu doliczeniu podlega podatek VAT. Jeżeli ceny podane są w
walucie obcej, wówczas Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ich równowartości w polskich
złotych, przeliczonych zgodnie z art. 31 a) Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11
marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
4. Nadto Sprzedający zastrzega, iż ceny określone w cennikach są cenami przyjętymi dla
sprzedaży dla dużych odbiorców, w hurtowych opakowaniach. W sytuacji sprzedaży w ilościach
nie hurtowych, powodujących m.in. konieczność rozpakowania opakowań zbiorczych, ceny
określone w cennikach mogą ulec zwiększeniu o koszty manipulacyjne.
5. W przypadku, gdy Towar jest dostarczany w opakowaniach zwrotnych, Kupujący zwróci
Sprzedającemu taką samą ilość opakowań zwrotnych. Zwrot opakowań powinien nastąpić w
dniu odbioru Towaru od Sprzedającego. W przypadku niedokonania zwrotu opakowań w
terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę
uwzględniającą wartość zatrzymanych przez Kupującego opakowań zwrotnych.
§ 5 Warunki płatności
1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny w terminie ustalonym w umowie, zamówieniu lub
na fakturze, a w przypadku nie określenia terminu zapłaty w w/w sposób, w terminie 14 dni od
daty wystawienia faktury.
2. Sprzedający wystawi z tytułu zawartej transakcji fakturę VAT w miarę możliwości w dacie
dostawy Towaru.
3. Kupujący, dla którego jest wystawiona faktura VAT ze stawką zero procent, prześle
Sprzedającemu prawidłowo potwierdzone dokumenty eksportowe (dokument IE 599 lub
poświadczenie wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru (faktura, CMR).
4. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego
odpowiednią kwotą pieniężną.
5. Zgłoszenie reklamacji co do ilości lub jakości Towaru nie zwalnia z obowiązku zapłaty za
dostarczony Towar.
6. Kupującemu nie przysługuje prawo do dokonywania potrąceń lub cesji wierzytelności, chyba że
uzyska na to uprzednią pisemną zgodę Konspol.
7. Konspol może udzielić Kupującemu kredytu kupieckiego. Kredyt kupiecki oznacza, że łączna
kwota wymagalnych i niewymagalnych zobowiązań Kupującego wobec Konspol z tytułu
sprzedaży Towarów, nie może przekroczyć ustalonej przez Konspol wysokości.
8. Konspol zastrzega sobie prawo do uzależnienia udzielenia kredytu kupieckiego od udzielenia
stosownego zabezpieczenia przez Kupującego w formie uzgodnionej z Konspol, w szczególności
zaś weksla in blanco, gwarancji bankowej, hipoteki lub zastawu rejestrowego.
9. W przypadku przekroczenia przez Kupującego limitu kredytu kupieckiego (tj. opóźnienia w
zapłacie jakiejkolwiek faktury VAT w sposób powodujący przekroczenie limitu udzielonego
kredytu kupieckiego), wszelkie roszczenia Konspol o zapłatę ceny za sprzedane Towary stają
się natychmiast wymagalne.
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10. Konspol ma prawo wstrzymać wszelkie dostawy w ramach wszelkich umów z Kupującym w
przypadku gdy Kupujący ma jakiekolwiek zaległości płatnicze wobec Konspol lub przekroczył
ustalony limit kredytu kupieckiego lub też w przypadku powzięcia przez Konspol
uprawdopodobnionej informacji, co do zmiany sytuacji finansowej Kupującego lub
zmniejszeniu się wartości ewentualnego zabezpieczenia Kupującego. Wstrzymanie dostaw i
wydań odbywa się na koszt i ryzyko Kupującego. Dostawy wstrzymane są do czasu zapłaty
przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności lub zapłaty kwoty odpowiedniej do
zachowania ustalonego limitu kredytu kupieckiego. Wreszcie, w przypadku opóźnień w
płatnościach, Konspol ma prawo do uzależnienia dokonania dostawy Towarów / danej partii
Towarów, od wpłacenia przez Kupującego określonej kwoty tytułem zaliczki na poczet
należności za kupowane Towary lub żądania odpowiedniego zabezpieczenia przez Kupującego
wszelkich wynikających z zawartych umów płatności wobec Konspol.
§ 6 Wady Towarów
1. Konspol ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi wyłącznie na zasadach określonych w
niniejszych OWS. Wszelka dalej idąca odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.
2. Sprzedający odpowiada, aby Towar spełniał wymogi jakościowe określone w treści zamówienia
i przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Kupujący zobowiązany jest do wskazania w
treści zamówienia konkretnych norm, standardów które w ocenie Kupującego Towar będący
przedmiotem zakupu, powinien spełniać. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za
parametry jakościowe Towaru, inne niż wskazane w treści zamówienia lub przepisach
powszechnie obowiązującego prawa oraz nie jest zobowiązany do pokrycia dodatkowych
kosztów wynikających z konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań, umożliwiających
weryfikację Towaru z ww. normami i standardami, które w ocenie Kupującego Towar będący
przedmiotem zakupu powinien spełniać, chyba że co innego wynika z treści zamówienia.
3. W przypadku widocznych braków ilościowych oraz widocznych uszkodzeń mechanicznych
Towaru Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego mailowo
w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od daty odbioru Towaru, przy czym reklamacja jest
dopuszczalna jeżeli Kupujący zgłosił te zastrzeżenia na piśmie przewoźnikowi w chwili odbioru
po wspólnym sprawdzeniu Towaru. Na Kupującym spoczywa obowiązek dopilnowania, aby
dokumenty przewozowe obejmowały zgłoszone zastrzeżenia pod rygorem utraty uprawnień
do dochodzenia roszczeń z tytułu reklamacji.
4. W przypadku niewidocznych braków ilościowych oraz niewidocznych uszkodzeń
mechanicznych Towaru Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym
Sprzedającego mailowo, przy czym reklamacja jest dopuszczalna jeżeli Kupujący dokonał
wspólnie z przewoźnikiem sprawdzenia towaru w chwili dostawy, ale pomimo dochowania
należytej staranności określony brak ilościowy lub określone uszkodzenie Towaru nie mogło
zostać wykryte.
5. W przypadku wad jakościowych Towaru, niepolegających na zewnętrznym uszkodzeniu
mechanicznym Towaru, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym
Sprzedającego mailowo w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od daty odbioru Towaru, a
jeżeli wada ujawniła się w późniejszym okresie - niezwłocznie po powzięciu wiadomości o
wadzie. Każdorazowo reklamacja powinna być złożona przed datą utraty gwarantowanej
przydatności Towaru do spożycia. W przypadku rozbieżności pomiędzy Stronami co do
zasadności reklamacji, próbki kwestionowanego Towaru zostaną powierzone do zbadania
wyznaczonemu przez Sprzedającego niezależnemu laboratorium, którego analiza jakościowa
będzie miała charakter wiążący dla Stron.
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6. W przypadku, gdy wynik badań jakościowych, o których mowa w ust. 5 zdanie ostatnie,
wykaże, że Towar nie spełniał wymagań jakościowych zawartych w umowie, Konspol pokryje
koszty związane z pobraniem prób i badaniami laboratoryjnymi. Jeżeli jednak wynik badań
jakościowych potwierdzi, że Towar spełnia wymagania jakościowe zawarte w umowie, koszty
związane z pobraniem prób i badaniami laboratoryjnymi pokryje Kupujący.
7. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej: numer partii, ilość reklamowanego Towaru
oraz dokumentację zdjęciową, precyzyjny pisemny opis wady Towaru, wydruk temperatur od
momentu załadunku aż do miejsca przechowania, potwierdzone przez przewoźnika pisemne
zastrzeżenia zgłoszone przez Kupującego w chwili dostawy, protokół oględzin Towaru,
dokumenty przewozowe Towaru podpisane przez kierowcę, lokalizację Towaru w celu
przeprowadzenia inspekcji przez Sprzedającego, dowód pobrania próbki w dacie wydania
towaru Kupującemu oraz wynik badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez niezależną
firmę kontrolną. Dokumentacja zdjęciowa załączona do zgłoszenia reklamacyjnego powinna
zostać wykonana w sposób umożliwiający stwierdzenie zaistnienia wady Towaru (w tym
zdjęcie opakowania) oraz w sposób umożliwiający identyfikację Towaru, w szczególności
numeru partii. Wszelkie koszty wynikające z ewentualnego roszczenia muszą być szczegółowo
przedstawione w dostarczonej dokumentacji. Brak któregokolwiek z powyższych elementów
może skutkować odmową uznania reklamacji.
8. Jeżeli reklamacja została przez Kupującego zgłoszona prawidłowo, Sprzedający udziela
Kupującemu odpowiedzi co do sposobu rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni od jej
zgłoszenia mailem w przypadku towaru mrożonego oraz 48 godzin w przypadku towaru
świeżego.
9. W przypadku, jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona, Konspol może wedle swego wyboru:
a) obniżyć cenę stosownie do wartości stwierdzonej wady, jeżeli pomimo zaistniałej wady
dostarczony Towar nadaje się do użytku;
b) dokonać wymiany Towaru wadliwego na Towar wolny od wad, na koszt i ryzyko
Konspol.
10. W przypadku wymiany Towaru na wolny od wad, Konspol jest zobowiązany do dostarczenia
Kupującemu Towaru wolnego od wad w rozsądnym terminie, uzależnionym od możliwości
Konspol oraz potrzeb Kupującego.
11. Konspol nie odpowiada za wady Towaru lub szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania przez
Kupującego zasad odnośnie przechowywania lub terminu przydatności do użycia zakupionych
Towarów.
§ 7 Odpowiedzialność stron; siła wyższa
1. W przypadku opóźnienia w odbiorze towaru przez Kupującego, Sprzedającemu przysługuje
prawo dochodzenia od Kupującego kary umownej w wysokości 0,1% wartości nieodebranego
Towaru za każdy dzień powyżej 7 dnia opóźnienia. Ponadto Sprzedający jest uprawniony do
dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej ma
zasadach ogólnych.
2. Całkowita odpowiedzialność Konspol za naruszenie obowiązków wynikających z niniejszych
OWS i umowy z Kupującym, jest ograniczona do 100% wartości netto partii Towarów której
dotyczy dane naruszenie.
3. Konspol nie ponosi ponadto odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści, a w tym utraty
zysku, utraty dobrego imienia, marki, reputacji lub zmniejszenia przyszłej sprzedaży jak i
roszczeń z tytułu bezpośredniej lub pośredniej straty poniesionej przez Kupującego lub inną
osobę w związku z umową sprzedaży Towarów i niniejszymi OWS.
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4. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie wykonała swoich obowiązków albo
wykonała je nienależycie wskutek zdarzenia zewnętrznego mającego charakter nadzwyczajny i
któremu pomimo wysiłku Stron nie można zapobiec, ani nie można było go przewidzieć, a które
faktycznie uniemożliwia realizację przedmiotu Umowy, do których Strony zaliczają zdarzenia o
charakterze katastrof przyrodniczych (susze, powodzie, trzęsienia ziemi, silne wichury itp.),
nadzwyczajnych zdarzeń życia społecznego lub też działania władzy publicznej, które z uwagi na
swój charakter wykluczają możliwość przeciwstawienia się im.
§ 8 Odstąpienie od umowy sprzedaży
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia, indywidualnej umowy
sprzedaży Towarów w całości lub w części w przypadku opóźnienia w zapłacie przez Kupującego
za Towar przekraczającego 14 dni w stosunku do terminu płatności wynikającego z umowy,
zamówienia lub niniejszych OWS lub opóźnienia w odbiorze Towarów przekraczającego 7 dni.
Równocześnie Sprzedający w takim przypadku uprawniony jest do niezwłocznego odbioru
wydanego Towaru od Kupującego, lecz nie jest do tego zobowiązany.
2. W przypadku odstąpienia przez Sprzedającego od umowy sprzedaży w całości lub części z
przyczyn określonych w pkt. 1 powyżej, Sprzedający będzie uprawniony do naliczenia kary
umownej w wysokości 20% wartości niezrealizowanej części umowy, przy czym kara ta
naliczana jest osobno i niezależnie od kary umownej zastrzeżonej w § 7 pkt. 1. W przypadku,
gdy powyższa kara umowna nie pokryje szkody Sprzedającego, będzie on uprawniony do
dochodzenia od Kupującego odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
3. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy na zasadach ogólnych wynikających
z Kodeksu cywilnego.
§ 9 Postanowienia końcowe.
1. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Konspol o
każdorazowej zmianie siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji.
Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenie dokonane na adres wcześniej wskazany uważa
się za skuteczne.
2. Kupujący nie jest uprawniony do przenoszenia jakichkolwiek praw (w tym wierzytelności)
wynikających z umowy sprzedaży na jakikolwiek podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody
Sprzedającego.
3. Wszelkie przewidziane w OWS zawiadomienia lub oświadczenia wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności, chyba że co innego wynika z niniejszych OWS.
4. Ewentualna nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień OWS nie powoduje
nieważności lub bezskuteczności pozostałych postanowień OWS. Strony zobowiązują się
zastąpić nieważne lub bezskuteczne postanowienie OWS regulacjami, które w najbliższy
sposób odpowiadać będą celowi postanowienia, które uznano za nieważne lub bezskuteczne.
5. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, które nie są znane
publicznie (dalej – informacje poufne) i które zostały uzyskane od drugiej strony w związku z
zawarciem lub realizacją umowy (dalej – obowiązek zachowania tajemnicy). Kupujący nie może
informować żadnej innej firmy ani osoby prywatnej o warunkach handlowych drugiej strony, w
szczególności o cenach, ilościach, specyfikacjach, itp. Obowiązek zachowania tajemnicy
obowiązuje w czasie trwania współpracy, jak i po jej zakończeniu.
6. Przez cały czas trwania współpracy obie strony pozostają niezależne od siebie i każda ze stron
jest odpowiedzialna za swoich pracowników i przedstawicieli.
7. W kwestiach nieuregulowanych umową i niniejszymi warunkami zastosowanie mają
stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie zmiany sprzeczne z postanowieniami
niniejszych ogólnych warunków winny być pod rygorem nieważności stwierdzone podpisem.
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8. Strony umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w
związku z wykonywaniem niniejszych OWS oraz późniejszym wykonaniem umowy. W
przypadku braku porozumienia w powyższym trybie, właściwym do rozstrzygania kwestii
spornych będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Konspol. Prawem
właściwym dla zamówień, umów oraz OWS będzie prawo polskie. Klauzula informacyjna,
zasady dotyczące poufności i przetwarzania danych osobowych przez Konspol dostępne są na
stronie: http://www.konspol.com.pl/phavi/at/upl/2020/1006/1059-rodo-konspol-holding.pdf
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