Ogólne Warunki Zakupów
Konspol Holding Spółka z o.o. z siedzibą w Słupcy
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów (dalej: „OWZ”), określają prawa i obowiązki stron umów
sprzedaży surowego mięsa (zwanego dalej „Towarem”), w których stroną kupującą 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 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
„Kupującym”), zaś sprzedającym jest podmiot dokonujący sprzedaży Towaru na rzecz Konspol
(dalej zwany „Sprzedającym”).
2. OWZ stanowią integralną cześć wszystkich umów sprzedaży Towaru 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 OWZ jedynie w zakresie nie uregulowanym w umowie.
3. Sprzedający jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami niniejszych OWZ jeszcze przed
ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania
umowy lub potwierdzenia zamówienia złożonego przez Konspol. OWZ są ogólnie dostępne na
stronie internetowej www.konspol.com.pl.
4. W sytuacji, kiedy Sprzedający pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Konspol, wówczas
zaakceptowanie przez Sprzedającego OWZ przy jednej transakcji, w przypadku nie złożenia
żadnego wyraźnego zastrzeżenia, oznacza zaakceptowanie stosowania OWZ przy wszystkich
pozostałych umowach sprzedaży pomiędzy stronami.
5. Konspol zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do OWZ. Wszelkie zmiany
wprowadzone do OWZ zostaną uznane za potwierdzone, jeżeli Sprzedający nie doręczy
pisemnego zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania nowego brzmienia OWZ w
formie pisemnej lub mailowo. Warunki określone w zmienionych OWZ nie dotyczą zamówień
złożonych przez Konspol przed datą doręczenia Sprzedającemu zmienionych OWZ.
6. Wszelkie odstępstwa od warunków zawartych w OWZ będą pod rygorem nieważności wiążące
jedynie w przypadku, gdy zostały pisemnie uzgodnione przez obie strony, ze wskazaniem
postanowień OWZ, których nie stosuje się w danej umowie.
7. Ogólne Warunki Sprzedaży Sprzedającego obowiązują tylko w przypadku, gdy zostały wyraźnie
zaakceptowane przez Konspol na piśmie.
§ 2 Obowiązki Sprzedającego
1. Sprzedający zobowiązuje się, że dostarczany Towar stanowić będzie jego własność i nie będzie
on obciążony prawami osób trzecich oraz, że będzie posiadał wszelkie atesty, certyfikaty
jakości i zezwolenia, wymagane zgodnie z przepisami prawa. Kupujący może zażądać od
Sprzedającego przedłożenia ww. dokumentów potwierdzających spełnienie warunków
określonych obowiązującymi przepisami prawa i odpowiednimi normami, pod rygorem żądania
wstrzymania dostaw.
2. Sprzedający zobowiązuje się przestrzegać najwyższych standardów jakościowych i sanitarnohigienicznych, a w szczególności zobowiązuje się, że:
a) przestrzegane będą wszelkie obowiązujące przepisy prawa dotyczące warunków
higienicznych oraz sanitarnych w zakresie sposobu i zasad przygotowywania,
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b)
c)

d)

e)

f)

g)
h)

pakowania, przechowywania i transportu Towaru. W szczególności Sprzedający
oświadcza, że posiada wszelkie zezwolenia, licencje i zgody, jeżeli są niezbędne dla
wytwarzania Towarów oraz jego sprzedaży na warunkach określonych w OWZ;
Towar dostarczany przez Sprzedającego spełniać będzie wszystkie warunki określone
obowiązującymi przepisami prawa i odpowiednimi normami;
pojazdy używane do transportu Towaru będą sprawne technicznie oraz będą spełniały
wszelkie odpowiednie normy higieniczne i sanitarne, w tym Sprzedający zapewnia
podczas transportu wymaganą przepisami prawa temperaturę w odniesieniu do
każdego dostarczonego Towaru, a w szczególności produktów świeżych i mrożonych, a
także zapewnia mycie i dezynfekcję pojazdu. Niezależnie od powyższego, Kupujący
może zażądać od Sprzedającego przedstawienia Karty mycia i dezynfekcji komory
ładunkowej środka transportu lub dokumentu tożsamego oraz zestawienia rejestru
temperatur w komorze ładunkowej podczas transportu Towaru do Kupującego;
termin przydatności do spożycia dostarczanych Towarów (zarówno w formie świeżej,
jak i mrożonej), będzie każdorazowo wskazany w formularzu zamówienia. Termin
przydatności do spożycia inny niż wymieniony powyżej, wymaga uzyskania pisemnego
lub e-mailowego potwierdzenia ze strony Kupującego.
zapewni że Towar nie będzie zawierał żadnych pozostałości antybiotyków lub innych
substancji, które mogłyby ograniczyć wykorzystanie zakupionego Towaru, w tym
chemicznych, wykorzystanych do konserwowania podczas transportu oraz
magazynowania dostarczanych Towarów bądź do zwiększenia masy sprzedawanego
Towaru;
w dostarczanych Towarach nie będą występowały ciała obce - za ciało obce strony
uważają każdy element, który znalazł się przypadkowo lub celowo w Towarze i który nie
jest elementem tego Towaru;
dostarczane Towary będą posiadały jakość zgodną z parametrami wymienionymi w
specyfikacji określonej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym;;
zachowane będą zasady higieny osobistej personelu przy transporcie, przechowywaniu
i przeładunku Towaru (np. czyste ubrania, mycie rąk, itp.).

§ 3 Zamówienia
1. Warunkiem zawarcia umowy jest pisemne lub mailowe złożenie zamówienia przez Kupującego
i pisemne lub mailowe potwierdzenie jego przyjęcia przez Sprzedającego.
2. Kupujący oświadcza, iż najpóźniej przed potwierdzeniem zamówienia, zapoznał się z treścią
niniejszych OWZ przedstawionych przez Konspol, akceptuje ich treści oraz zobowiązuje się do
ich przestrzegania i wykonania.
3. Zamówienia są składane przez Konspol w formie pisemnej lub mailowej, na druku zamówienia
Konspol, na podstawie informacji udostępnionych przez Sprzedającego przed złożeniem
zamówienia. Wszelkie oświadczenia składane przez Sprzedającego odnośnie Towaru przed
złożeniem przez Konspol zamówienia (np. odpowiedzi na zapytania Konspol, cenniki, materiały
promocyjne, itp.) nie będą uważane za ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Ofertę
zawarcia umowy stanowi dopiero zamówienie złożone przez Konspol Sprzedającemu.
4. Zamówienie uważa się za zaakceptowane, a umowę za zawartą, z chwilą doręczenia Konspol
potwierdzenia zamówienia od Sprzedającego lub z chwilą rozpoczęcia dostawy danego
Towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Brak wyraźnego odrzucenia zamówienia w
terminie 3 dni roboczych od dnia doręczenia go Sprzedającemu także uważa się za
zaakceptowanie zamówienia.
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5. Zamówienie może być zaakceptowane wyłącznie bez zastrzeżeń. Wszystkie warunki lub
postanowienia określone przez Sprzedającego w potwierdzeniu zamówienia, które modyfikują,
uzupełniają lub w inny sposób różnią się od warunków określonych w zamówieniu i niniejszych
OWZ są nieskuteczne i będą uważane za niezastrzeżone, a umowa będzie uważana za zawartą
na warunkach określonych w zamówieniu złożonym przez Konspol.
6. Konspol zachowuje prawo do zmiany zamówienia w trakcie jego realizacji. Sprzedający
podejmie najlepsze starania w celu zadośćuczynienia takiemu żądaniu. Strony wspólnie
uzgadniają wszelkie zmiany cen, o ile mają one miejsce, wynikające z takiej zmiany.
7. Zmiany zamówienia przez Sprzedającego w trakcie jego realizacji wymagają uprzedniej
pisemnej lub mailowej zgody Konspol.
8. Określenie „w opcji Kupującego” użyte w zamówieniu lub pisemnej umowie sprzedaży przy
określeniu ilości Towaru oznacza, że Kupujący może wedle własnego uznania określić
ostateczną ilość kupowanego Towaru w przedziale procentowym podanym w zamówieniu lub
pisemnej umowie sprzedaży.
§ 4 Termin dostawy
1.

2.

3.

O ile nie zostanie inaczej uzgodnione na piśmie, termin dostawy Towaru jest określony w
zamówieniu. Przez określenie „termin dostawy” rozumiany jest przedział czasowy odbioru lub
dostawy uzgodniony przez Strony, w ramach którego Kupujący będzie wskazywać
Sprzedającemu konkretne dni dostaw lub odbioru określonych partii Towaru (tj. dokładny
harmonogram) w ramach umówionej łącznej ilości zakupionego Towaru, włącznie z pierwszym
i ostatnim dniem podanym w umowie sprzedaży. Harmonogram dostaw poszczególnych partii
Towaru może zostać wyznaczony Sprzedającemu za pośrednictwem wiadomości e-mail, sms
lub pisemnie.
Niezależnie od powyższego, w przypadku zagrożenia dotrzymania terminu dostarczenia
Towaru przez Sprzedającego, Sprzedający ma obowiązek zawiadomić niezwłocznie Kupującego
(fax, e-mail, telefon) o przewidywanym okresie opóźnienia i przyczynach jego powstania.
Strony zgodnie ustalają, że Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu Towar
w umówionym terminie. Jeżeli Kupujący wyznaczy Sprzedającemu haromonogram dostaw
poszczególnych partii Towaru, to każda partia winna być dostarczona zgodnie z
postanowieniami harmonogramu. Brak dostawy partii Towaru zgodnie z harmonogramem
uznaje się za opóźnienie Sprzedającego w dostawie tej partii Towaru.

§ 5 Dostawa Towaru
1. O ile nie zostało inaczej określone w zamówieniu, warunkiem dostawy jest DAP Incoterms
2020 do miejsca wskazanego w formularzu zamówienia Konspol. Rozładunek Towaru ze
środków transportu leży po stronie Kupującego.
2. Kupujący będzie wymagał podania numeru z rejestru zakładów zatwierdzonych zgodnie z
rozporządzeniem (WE) nr 853/2004, przed rozpoczęciem rozładunku (poświadczenie nastąpi
na podstawie deklaracji kierowcy/ przewoźnika). Kupujący zastrzega sobie prawo nie
rozładowania auta, którego stan wskazuje na zanieczyszczenia przewożonym wcześniej innym
towarem lub nie zostały spełnione wymagania formalne wynikające z przepisów prawa. Auto
powinno posiadać potwierdzenie dezynfekcji nie starsze niż 7 dni wykonanej przez
uprawnioną jednostkę oraz uzupełnioną książkę ładunków – minimum 5 wpisów dotyczących
wcześniej przewożonych ładunków. Sprzedający załączy informację na dokumencie wydania
(WZ) - „auto czyste przed załadunkiem”. Niezależnie od powyższego Sprzedający zapewnia
każdorazowe mycie i dezynfekcję komory załadunkowej przed transportem Towaru do
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Kupującego wykonanej przez uprawnione do tego osoby oraz zobowiązany jest do
przedłożenia uzupełnionej książki ładunków.
3. O ile inaczej nie ustalono, Towar uważa się za dostarczony z chwilą:
a) w przypadku, gdy transport następuje staraniem i na koszt Sprzedającego (w
szczególności dostawa zgodnie z DAP Incoterms 2020) - rozpoczęcia rozładunku Towaru
ze środków transportu w miejscu dostawy;
b) w przypadku, gdy transport następuje staraniem i na koszt Kupującego (w
szczególności dostawa zgodnie z FCA Incoterms 2020) - zakończenia załadunku
Towarów na środki transportu podstawione przez Kupującego.
4. Wszelkie ryzyko utraty Towaru, pogorszenia się jego jakości, z przyczyn nie leżących po stronie
Sprzedającego, jak również wszelkie koszty związane z transportem oraz obowiązek
ubezpieczenia Towaru, przechodzą na Kupującego z chwilą określoną w pkt. 3 powyżej.
Powyższe pozostaje bez wpływu na zobowiązanie Sprzedającego do dostarczenia towaru o
jakości i parametrach uzgodnionych w Umowie oraz na odpowiedzialność Sprzedającego na
zasadach wskazanych w niniejszej Umowie i przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
5. W przypadku zakupu z odbiorem przez Kupującego u Sprzedającego (np. FCA Incoterms 2020),
odbiór Towaru będzie realizowany transportem samochodowym o minimalnej ładowności 25
tony netto. W przypadku załadunków poniżej minimalnej ładowności na środek transportu
Kupującego wynikających z przyczyn powstałych po stronie Sprzedającego, Kupujący ma prawo
do obniżki jednostkowej ceny zakupionego Towaru proporcjonalnie do powstałych
dodatkowych kosztów przewozu surowca. Rabat dotyczy ilości przewiezionej na
niedoładowanym środku transportu. Wysokość przysługującego Kupującemu rabatu netto z
tytułu niedoładowania środka transportu ustalona będzie w oparciu o następujący wzór:
Wr = [ S x … PLN x (… - M) ] / M
gdzie :
Wr = wartość rabatu
M = ilość załadowana na środek transportu Kupującego [tony]
S = dystans przejechany przez środek transportu Kupującego [km]

6. W przypadku zakupu z odbiorem przez Kupującego u Sprzedającego (np. FCA Incoterms 2020),
Sprzedający zobowiązuje się do zapewnienia dojazdu oraz wyjazdu z miejsca załadunku dla
pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 40 ton brutto w miarę możliwości drogą
utwardzoną. Czas załadunku pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 40 ton brutto nie
może przekroczyć 2 godzin. Masa całkowita auta z Towarem nie może przekraczać 40 ton
brutto. Przekroczenie wagi powoduje odesłanie Towaru na ryzyko i koszt Sprzedającego, chyba
że pojazd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ma ujawnioną w dowodzie
rejestracyjnym większą dopuszczalną wagę brutto. W takim przypadku masa całkowita auta z
Towarem nie może przekroczyć wagi zgodnej z przepisami prawa.
§ 6 Cena i warunki płatności
1. O ile nie zostanie inaczej uzgodnione, cena wskazana w zamówieniu obejmuje opakowanie,
wszelkie podatki ( z wyjątkiem podatku od towarów i usług, o ile ma on zastosowanie), opłaty,
cła, opłaty transportowe (zgodnie z uzgodnionymi warunkami dostawy) i wszelkie inne opłaty
znajdujące zastosowanie do dostawy Towaru. Cena pokrywa również koszty wszelkich usług
dodatkowych związanych z dostawą Towaru i świadczonych przez Sprzedającego na
podstawie danego zamówienia.
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2. Kupujący będzie regulował należności za Towar na podstawie wystawionej przez
Sprzedającego faktury w terminie oznaczonym w zamówieniu lub pisemnej umowie zawartej
pomiędzy stronami. Jeżeli strony nie ustaliły terminu płatności, wówczas wynosi on 45 dni od
dnia doręczenia poprawnie wystawionej faktury Kupującemu o ile w treści zamówienia nie
uzgodniono inaczej.
3. Sprzedający wystawia z tytułu zawartej transakcji fakturę VAT w dacie dostawy Towaru.
4. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego
odpowiednią kwotą pieniężną.
5. Jeżeli dostawa jakiejkolwiek partii Towaru nie zostanie zrealizowana zgodnie z warunkami
określonymi w umowie, Kupujący ma prawo do wstrzymania dokonania płatności, do czasu
pełnego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
6. Dopuszcza się możliwość rozliczenia wzajemnych wierzytelności poprzez ich potrącenie.
7. Warunkiem wypłaty ceny jest przedłożenie kompletnej faktury VAT.
§ 7 Wady Towaru i odpowiedzialność Sprzedającego
1. W przypadku, gdy transport następuje staraniem i na koszt Sprzedającego (w szczególności
dostawa zgodnie z DAP Incoterms 2020), podstawą rozliczenia każdej partii Towaru jest ilość i
jakość stwierdzona przez Kupującego w miejscu rozładunku, z zastrzeżeniem postanowień pkt.
5 poniżej.
2. W przypadku, gdy transport następuje staraniem i na koszt Kupującego (w szczególności
dostawa zgodnie z FCA Incoterms 2020), podstawą rozliczenia ilości jest ilość Towaru
stwierdzona na środku transportu Kupującego na podstawie wskazania legalizowanej wagi, w
miejscu rozładunku. Podstawą rozliczenia jakości Towaru jest jakość Towaru stwierdzona
przez Kupującego po jego dostarczeniu do miejsca rozładunku, z zastrzeżeniem postanowień
pkt. 5 poniżej
3. Kupujący poinformuje Sprzedającego lub podmiot działający na zlecenie Sprzedającego, bądź
przez niego upoważniony o ewentualnych zastrzeżeniach dotyczących jakości, ilości lub stanu
Towaru. Powiadomienie następuje na piśmie lub drogą mailową. W przypadku, gdy jakość
Towaru odbiega od uzgodnionych parametrów (lub też jakość Towaru nie odpowiada
obowiązującym przepisom prawa), Kupujący ma prawo do:
a) odmowy przyjęcia lub zwrotu Towaru nie spełniającego parametrów ilościowych lub
jakościowych i żądania jego wymiany na nowy w wyznaczonym terminie. Skorzystanie
przez Konspol z takiego uprawnienia nie oznacza, iż jest on opóźniony w odbiorze
Towaru. Kupujący obciąży ponadto Sprzedającego wszystkimi kosztami transportu,
sortowania towaru i ewentualnego postoju poniesionymi przez Kupującego;
b) żądania obniżenia ceny Towaru lub
c) powierzenia dostawy Towaru osobie trzeciej (zakup zastępczy), zgodnie z pkt. 7 poniżej.
d) obciążenia kosztami utylizacji produktu wytworzonego przy użyciu wadliwego Towaru,
zgodnie z pkt.5 poniżej;
4. Jeżeli Kupujący stwierdzi braki ilościowe Towaru, ma prawo do:
a) żądania dostawy brakującej ilości Towaru w wyznaczonym terminie;
b) żądania obniżenia ceny Towaru lub
c) powierzenia dostawy brakującej ilości Towaru osobie trzeciej (zakup zastępczy),
zgodnie z pkt. 6 poniżej.
5. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, przyjmuje się, że w przypadku gdy wada Towaru lub
jej przyczyna, za które odpowiada Sprzedający, istniała w Towarze lub nie była możliwa do
identyfikacji w momencie przejścia ryzyka na Kupującego (w szczególności, choć niewyłącznie
gdy Towar uległ zepsuciu lub jego jakość pogorszyła się przed upływem daty przydatności do
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spożycia lub stwierdzono wady wymagające sortowania Towaru), Sprzedawca będzie nadal
odpowiadał za dostarczony Towar. Ponadto przyjmuje się, że jeżeli wady fizyczne, chemiczne,
mikrobiologiczne lub inne oraz ich przyczyny zostały wykryte po przetworzeniu Towaru przez
Kupującego, Sprzedawca również będzie odpowiadał za produkt wytworzony przez Kupującego
przy użycia wadliwego Towaru.
6. Uprawnienia określone w pkt. 3, 4, a także postanowienia pkt. 5 powyżej pozostają bez
uszczerbku dla innych uprawnień przewidzianych dla kupujących w Kodeksie cywilnym.
7. W przypadku, gdy:
a) Sprzedający opóźni się z dostawą Towaru w stosunku do terminu określonego w
umowie lub harmonogramie dostaw;
b) Kupujący w ramach procedury reklamacyjnej (tj. na podstawie pkt. 3 lit. a lub pkt. 4 lit.
a powyżej) zażąda dostawy brakującej ilości Towaru lub Towaru o parametrach
jakościowych zgodnych z umową, a Sprzedający nie uczyni zadość temu żądaniu w
wyznaczonym terminie;
c) Sprzedający dostarczy Towar nie spełniający parametrów jakościowych, określonych w
umowie lub jakość Towaru nie odpowiada obowiązującym przepisom prawa;
d) Sprzedający dostarczy Towar w ilości mniejszej od umówionej;
Kupujący jest uprawniony do powierzenia dostawy Towaru (lub odpowiednio brakującej ilości
Towaru) osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Sprzedającego oraz do obciążenia Sprzedającego według swojego wyboru: (i) odszkodowaniem w wysokości odpowiadającej nadwyżce ceny,
jaką Kupujący musiał zapłacić osobie trzeciej za zakup Towaru w stosunku do ceny, jaką
zapłaciłby Sprzedającemu lub (ii) zryczałtowanym odszkodowaniem za zakup zastępczy Towaru
od osoby trzeciej w wysokości 20% wartości brutto niedostarczonego na czas Towaru lub
Towaru o obniżonych parametrach, którego Kupujący nie przyjął lub który Kupujący zwrócił.
Kupujący może również dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania z tytułu wszelkich
innych poniesionych przez siebie szkód. Strony zgodnie przyjmują, że szkoda Kupującego
obejmuje w szczególności wszelkie dodatkowe koszty transportu, które Kupujący musiał
ponieść w związku z koniecznością zakupu Towarów od podmiotów trzecich,.
8. Sprzedający oświadcza, iż podpisując niniejszą Umowę jest świadomy ponoszonego ryzyka
związanego z możliwością zmiany cen Towaru i konsekwencji związanych z odpowiedzialnością
odszkodowawczą Sprzedającego za niewykonanie zobowiązania, w szczególności za
konieczność nabycia Towaru przez Kupującego od innego dostawcy zgodnie z cenami
rynkowymi z dnia nabycia, w przypadku jego nie dostarczenia przez Sprzedającego.
§ 7 Siła wyższa
Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie wykonała swoich obowiązków albo
wykonała je nienależycie wskutek nieznanego i nagłego zdarzenia zewnętrznego mającego
charakter nadzwyczajny i któremu pomimo wysiłku Stron nie można zapobiec, ani nie można
było go przewidzieć, a które faktycznie bezpośrednio uniemożliwia realizację przedmiotu
umowy, do których Strony zaliczają zdarzenia uznane za klęskę żywiołową w rozumieniu ustawy
z dnia 18 kwietnia 2002 r. o klęsce żywiołowej, które z uwagi na swój charakter wykluczają
możliwość przeciwstawienia się im. Nie zwalnia to jednak z odpowiedzialności za niewykonanie
obowiązków w takim zakresie, w jakim jest to możliwe pomimo zaistnienia siły wyższej.
§ 8 Odstąpienie od umowy sprzedaży
1. Kupujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od indywidualnej umowy sprzedaży Towaru w
całości lub w części, gdy Sprzedający opóźnia się z dostawą Towaru w stosunku do terminu
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określonego w umowie lub harmonogramie dostaw. Kupujący może skorzystać z powyższego
prawa w terminie 120 dni od dnia upływu terminu na dostawę.
2. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży w całości lub części z
przyczyn określonych w pkt. 1 powyżej, Kupujący będzie uprawniony do naliczenia kary
umownej w wysokości 20% wartości niezrealizowanej części umowy. W przypadku, gdy
powyższa kara umowna nie pokryje szkody Kupującego, będzie on uprawniony do dochodzenia
od Sprzedającego odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
3. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy na zasadach ogólnych
wynikających z Kodeksu cywilnego.
§ 9 Postanowienia końcowe.
1. Sprzedający 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. Sprzedający nie jest uprawniony do przenoszenia jakichkolwiek praw (w tym wierzytelności)
wynikających z umowy sprzedaży na jakikolwiek podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody
Kupującego.
3. Wszelkie przewidziane w OWZ zawiadomienia lub oświadczenia wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności, chyba że co innego wynika z niniejszych OWZ.
4. Ewentualna nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień OWZ nie powoduje
nieważności lub bezskuteczności pozostałych postanowień OWZ. Strony zobowiązują się
zastąpić nieważne lub bezskuteczne postanowienie OWZ 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.
8. Strony umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w
związku z wykonywaniem niniejszych OWZ 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.
9. Klauzula informacyjna, zasady dotyczące poufności i przetwarzania danych osobowych przez
Konspol dostępne są na stronie: http://www.konspol.com.pl/phavi/at/upl/2020/1006/1059rodo-konspol-holding.pdf
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