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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY SPÓŁKI ATELIERS VLASSENROOT 
ORAZ JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH AFFILIATES KSK GMBH (DE) – VLASSENROOT POLSKA 

SP.Z O.O. (PL) 

1. Postanowienia ogólne  

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej „Warunkami Sprzedaży”) mają zastosowanie do 
wszystkich umów o świadczenie usług lub sprzedaż towarów, w tym do ofert i zamówień sporządzonych lub 
przyjętych przez Vlassenroot, zawartych przez Vlassenroot SA, spółkę utworzoną na mocy prawa 
belgijskiego, z siedzibą pod adresem 1702 Groot-Bijgaarden, Noordkustlaan 14, zarejestrowaną w rejestrze 
prowadzonym przez Crossroads Bank for Enterprises pod numerem 0401.927.616 (zwaną dalej 
„Vlassenroot”) z klientami spółki (zwanymi dalej „Nabywcą”). Vlassenroot i Nabywca są zwani dalej odrębnie 
jako „Strona” lub łącznie jako „Strony”. Uznaje się, że Nabywca, akceptując ofertę złożoną przez Vlassenroot 
(zwaną dalej „Ofertą”), składając zamówienie spółce Vlassenroot (zwane dalej „Zamówieniem”) lub 
dokonując płatności na rzecz Vlassenroot na podstawie Oferty, bezwarunkowo zaakceptował niniejsze 
Warunki Sprzedaży.  

1.2. Warunki Sprzedaży są wiążące bez względu na jakiekolwiek odmienne postanowienia zawarte 
w dokumencie sporządzonym przez Nabywcę. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między Warunkami 
Sprzedaży a ogólnymi warunkami Nabywcy, decydujące znaczenie mają niniejsze Warunki Sprzedaży. 

Wszelkie postanowienia Nabywcy sprzeczne z Warunkami Sprzedaży nie są wiążące dla Vlassenroot i nie 
mają zastosowania, chyba że zostaną wyraźnie potwierdzone przez Vlassenroot na piśmie.  

1.3. Niniejsze Warunki Sprzedaży oraz warunki uzgodnione wspólnie przez Vlassenroot i Nabywcę zgodnie 
z niniejszymi Warunkami Sprzedaży w odniesieniu do dostawy usługi lub towaru stanowią całość 
porozumienia między Stronami (zwanego dalej „Umową”). Umowa nie może być modyfikowana, chyba że 
taka modyfikacja zostanie uzgodniona na piśmie przez Strony. Komunikacja tekstowa za pomocą środków 
elektronicznych nie stanowi komunikacji pisemnej, chyba że Strony wyraźnie postanowią inaczej.  

1.4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się całkowicie lub częściowo nieważne lub niewykonalne, 
Strony w dobrej wierze uzgodnią ważne i wykonalne postanowienie zastępujące o skutku prawnym 
i ekonomicznym jak najbardziej zbliżonym do postanowienia zastąpionego. W każdym przypadku 
nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność jednego postanowienia Umowy nie wpływa na 
ważność, zgodność z prawem lub wykonalność pozostałych postanowień Umowy. 

2. Oferty i zamówienia 

2.1. Oferty, w których nie określono terminu akceptacji, oraz Oferty ustne nie są wiążące dla spółki Vlassenroot, 
podobnie jak wszelkie informacje lub ceny wskazane w Ofertach, chyba że informacje takie zostaną 
potwierdzone Umową przez Vlassenroot. 

2.2. Żadna Oferta ani akceptacja Zamówienia nie będzie prowadzić do zawarcia ważnej Umowy, jeżeli Oferta, 
w stosownych przypadkach – Zamówienie, nie zostaną bezwarunkowo przyjęte odpowiednio przez Nabywcę 
lub na piśmie przez Vlassenroot. W przypadku (częściowej) zapłaty Ceny na podstawie Oferty uznaje się, 
że Nabywca bezwarunkowo zaakceptował daną ofertę. 

2.3. Vlassenroot może uznać anulowanie lub modyfikację przyjętego zamówienia przez Nabywcę. W takim 
przypadku wszelkie koszty wynikające z takiego anulowania lub modyfikacji ponosi Nabywca. 

3. Towary i usługi  

3.1. Zakres i przedmiot towarów i usług będących przedmiotem Umowy (zwanych dalej „Rezultatami”) określa 
się wyczerpująco w Umowie.  

3.2. Spółce Vlassenroot przysługuje prawo do wprowadzania wszelkich zmian w Rezultatach bez zgody 
Nabywcy, pod warunkiem, że zmiany takie będą stanowić ulepszenia Rezultatów i nie będą skutkować 
wzrostem cen. 

4. Dane, dokumenty techniczne i narzędzia  

4.1. Jeśli taki dokument nie stanowi wyraźnie inaczej, żadna informacja zawarta w jakimkolwiek dokumencie 
dostarczonym przez Vlassenroot, w tym w broszurach, dokumentacji technicznej i katalogach, nie jest 
wiążąca, o ile nie zastrzeżono tego w Umowie. 

4.2. Nabywca musi przesłać wszystkie rysunki drogą cyfrową w formacie DXF lub DWG. 
Spółka Vlassenroot nie jest zobowiązana do sprawdzania otrzymanych dokumentów pod względem 
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kompletności i poprawności. Za wszelkie błędy w transmisji odpowiada klient.  
Klient zostanie obciążony wszystkimi kosztami konwersji nieczytelnych lub nieedytowalnych formatów. 
Rysunki muszą być zatwierdzone przez nabywcę przed rozpoczęciem produkcji. Podstawę stanowią rysunki 
zatwierdzone; w razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy rysunkami klienta a zatwierdzonymi rysunkami 
spółki Vlassenroot, rysunki Vlassenroot mają decydujące znaczenie. Nabywca ma 10 dni na zatwierdzenie 
rysunków. W przypadku braku zatwierdzenia rysunki uznaje się za zaakceptowane.  

 Koszt zmian: 90 EUR za godzinę.  

 

4.3. Każda ze Stron zachowuje wszelkie prawa do dokumentacji technicznej, którą dostarcza Stronie drugiej, 
natomiast Strona druga zobowiązuje się nie udostępniać takiej dokumentacji, w całości lub w części, stronom 
trzecim ani nie wykorzystywać dokumentacji do celów innych niż te, do których została dostarczona, chyba 
że Strona druga zostanie wyraźnie upoważniona do tego przez pierwszą ze Stron. 

4.4. Narzędzia wykorzystywane przez Vlassenroot do wyprodukowania Rezultatów w ramach Umowy, w tym 
urządzenia, sprawdziany i sprzęt badawczy, pozostaną własnością Vlassenroot, nawet jeśli Nabywca 
poniesie część lub całość kosztów produkcji. 

5. Przepisy obowiązujące w kraju przeznaczenia oraz urządzenia zabezpieczające  

5.1. Nabywca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność (użytkowania) Rezultatów z wszelkimi normami 
i przepisami, w tym wszystkimi licencjami, zezwoleniami i pozwoleniami wymaganymi przez obowiązujące 
przepisy prawa oraz przepisy BHP obowiązujące w kraju przeznaczenia Rezultatów, i zobowiązuje się 
poinformować Vlassenroot o wszystkich takich normach i przepisach najpóźniej podczas składania 
Zamówienia lub akceptowania Oferty. O ile Strony nie uzgodniły inaczej w Umowie, Vlassenroot nie ma 
obowiązku dostarczania jakichkolwiek towarów, usług lub urządzeń wymaganych do zachowania zgodności 
z rzeczonymi normami i przepisami. 

 

5.2. Vlassenroot nie ponosi odpowiedzialności, a Nabywca zobowiązuje się zrekompensować spółce 
Vlassenroot straty i przejąć od spółki Vlassenroot odpowiedzialność z tytułu (skutków) niezgodności 
Rezultatów z normami i przepisami, o których spółka Vlassenroot nie została poinformowana zgodnie z §5.1.  

6. Ceny 

6.1. O ile Strony nie uzgodniły inaczej, wszystkie ceny uzgodnione w Umowie (zwane dalej „Ceną”) są cenami 
netto i loco zakład. Wszelkie dodatkowe opłaty, składki i należności, takie jak między innymi opłaty, składki 
i należności związane z frachtem, ubezpieczeniem, eksportem, tranzytem, importem, pozwoleniami 
i certyfikatami, pokrywa Nabywca. Ponadto Nabywca pokrywa wszelkie podatki, należności, obciążenia, cła 
i inne podobne obciążenia pobierane z tytułu Umowy lub w związku z Umową oraz dokonuje na rzecz 
Vlassenroot zwrotu za takie obciążenia na podstawie odpowiednich dowodów zapłaty.  

6.2. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy zmianie ulegną stawki płac, ceny surowców lub inne koszty zewnętrzne 
(takie jak m.in. koszty podwykonawców, koszty transportu, ceny mediów i ceny energii, koszty pakowania 
itd.), które zostały wykorzystane do wyliczenia Ceny, Vlassenroot zastrzega sobie prawo do odpowiedniego 
dostosowania Ceny. Vlassenroot zastrzega sobie również prawo do zmiany Ceny, jeśli uzgodniony czas 
dostawy ulegnie wydłużeniu zgodnie z §9.4 lub jeśli w trakcie realizacji Umowy charakter lub zakres 
Rezultatów ulegnie zmianie lub jeśli jakiekolwiek informacje przekazane przez Nabywcę w odniesieniu do 
Rezultatów okażą się niedokładne.  

6.3. Vlassenroot zastrzega sobie prawo do dokonywania korekt podanych cen wynikających z błędów pisarskich 
lub pominięć.  

7. Surowce 

7.1. Wszystkie materiały zakupione lub zamówione na rzecz klienta, również materiały przekraczające 
zapotrzebowanie ze względu na wymóg minimalnej wielkości zamówienia, będą fakturowane klientowi. 

7.2. W przypadku, gdy materiał nie zostanie zużyty w rozsądnym terminie, Vlassenroot ma prawo zafakturować 
Nabywcy dotychczasowo poniesione koszty.   

7.3. Pozostałe materiały, które nie zostaną odebrane w ciągu 30 dni od daty ostatniej dostawy, staną się 
własnością spółki Vlassenroot.  
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7.4. Jeśli materiały nieobjęte zamówieniem zakupu pozostaną w magazynie Vlassenroot dłużej niż 3 miesiące, 
Vlassenroot może zafakturować koszty ich składowania, jeśli uzna to za stosowne. 
 
 

8. Warunki płatności  

8.1. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać wszelkich płatności zgodnie z uzgodnionymi warunkami płatności, 
w ogólnodostępnych środkach i w euro na wskazany przez Vlassenroot rachunek bankowy, bez potrąceń 
z tytułu rabatu gotówkowego, wydatków, podatków, opłat, ceł i innych podobnych obciążeń. O ile Strony nie 
uzgodniły inaczej, Cena zostanie zapłacona w ciągu 15 (słownie: piętnastu) dni od daty wystawienia faktury. 
Vlassenroot może zażądać wpłaty zaliczki w wysokości 50% pełnej kwoty faktury.  

Płatność uważa się za dokonaną w dniu, w którym wpłacona kwota stanie się dostępna na rachunku 
bankowym spółki Vlassenroot.  

W razie uzgodnienia płatności wekslami Nabywca zobowiązuje się pokryć koszt dyskonta takich weksli, 
a także podatki i koszty inkasa.  

8.2. Żadne opóźnienie w dostawie Rezultatów (w tym opóźnienia w transporcie, dostawie, montażu, 
uruchomieniu lub odbiorze Rezultatów), które nie wynika wyłącznie z winy spółki Vlassenroot lub które jest 
spowodowane przyczynami pozostającymi poza kontrolą spółki Vlassenroot, żadne wady lub usterki 
Rezultatów o niewielkim znaczeniu, żadne okoliczności, w których prace po dostawie mogą być wykonywane 
bez uniemożliwienia użytkowania Rezultatów, ani żadne reklamacje dotyczące Rezultatów nie uprawniają 
Nabywcy do wstrzymania zapłaty Ceny albo potrącenia jakiejkolwiek kwoty z Ceny bez uprzedniej pisemnej 
zgody spółki Vlassenroot.  

8.3. Jeżeli (a) uzgodnione zabezpieczenia nie zostaną zapewnione zgodnie z Umową lub (b) Nabywca nie 
dokona płatności w wymaganym terminie, lub (c) Vlassenroot ma powody sądzić, że przyszła płatność nie 
zostanie dokonana (w całości) lub w terminie, wówczas, bez uprzedniego pisemnego powiadomienia, 
wszystkie zaległe kwoty należne od Nabywcy (w tym faktury niewymagalne) staną się natychmiast 
wymagalne, a spółka Vlassenroot będzie mieć prawo do wypowiedzenia Umowy lub jej zawieszenia lub do 
odmowy wydania Rezultatów, do czasu, gdy wedle wyłącznego uznania spółki Vlassenroot, Nabywca w pełni 
wywiąże się ze swoich zobowiązań lub uzgodnione zostaną nowe warunki płatności, lub Nabywca dostarczy 
zadowalające zabezpieczenie płatności, bez uszczerbku dla praw spółki Vlassenroot wynikających 
z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w odniesieniu do rekompensaty za straty, szkody 
i koszty poniesione w wyniku naruszenia [Umowy] przez Nabywcę.  

8.4. Jeżeli Nabywca nie dokona płatności w uzgodnionym terminie, bez wcześniejszego powiadomienia, od tego 
dnia i do momentu pełnej płatności spółka Vlassenroot będzie uprawniona do odsetek za zwłokę 
w wysokości 15% rocznie oraz do rekompensaty za poniesione koszty administracyjne i koszty inkasa 
w wysokości 6% wartości zamówienia lub 2000 EUR, w zależności od tego, która z tych kwot jest najwyższa, 
[niezapłaconej kwoty] bez uszczerbku dla praw spółki Vlassenroot wynikających z obowiązujących 
przepisów prawa, w szczególności w odniesieniu do rekompensaty za straty, szkody i koszty poniesione 
w wyniku naruszenia [Umowy] przez Nabywcę. Uiszczenie odsetek za zwłokę, kosztów administracyjnych 
i koszty inkasa nie zwalnia Nabywcy z obowiązku dokonania pełnej płatności należnych kwot.  

8.5. Fakturowanie odbywa się cyfrowo. Klient musi podać nam poprawne adresy (e-mail). Jeśli wymagana jest 
wersja papierowa, każdorazowo zostanie pobrana stała kwota 150 EUR. 

9. Zachowanie tytułu własności  

9.1. Vlassenroot zachowuje tytuł własności do wszystkich Rezultatów do czasu wypełnienia przez Nabywcę 
zobowiązań płatniczych (pełna płatność Ceny, w tym wszelkich zaległych odsetek lub opłat lub wszelkich 
kosztów dodatkowych) oraz, bez ograniczeń czasowych, do wszystkich materiałów odpadowych.  

9.2. Nabywca zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne środki w celu ochrony tytułu spółki Vlassenroot 
i zapewnienia, że tytuł ten nie zostanie w żaden sposób naruszony. Nabywca upoważnia spółkę Vlassenroot 
do wpisu lub powiadomienia o zachowaniu tytułu własności do dowolnego rejestru publicznego, księgi lub 
podobnego wpisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz do dopełnienia wszystkich 
odpowiednich formalności na koszt Nabywcy.  

9.3. Nabywca nie będzie przetwarzać, zmieniać ani łączyć Rezultatów przed wypełnieniem zobowiązań 
płatniczych. Jeżeli Rezultaty ulegną przetworzeniu, zmianie lub połączeniu, nie umniejszy to tytułu własności 
spółki Vlassenroot do Rezultatów, który to tytuł zostanie przeniesiony na element wynikający 
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z przetworzenia, zmiany lub połączenia, w zależności od przypadku, w stosunku identycznym do stosunku 
wartości Rezultatów do wartości innych towarów użytych do przetworzenia, jeżeli Rezultaty zostaną 
przetworzone wraz z towarami niestanowiącymi własności spółki Vlassenroot. 

9.4. Do czasu wypełnienia zobowiązań płatniczych Nabywca zobowiązuje się na własny koszt utrzymać Rezultaty 
w idealnym stanie i ubezpieczyć je od wszelkiego ryzyka, w tym kradzieży, awarii oraz pożaru i wody, na 
rzecz Vlassenroot. 
 
 

10. Dostawa Rezultatów 

10.1. O ile Strony wyraźnie nie uzgodniły na piśmie inaczej, żadne informacje dostarczone przez Vlassenroot 
w odniesieniu do dat, terminów i czasu trwania usług nie będą wiążące dla spółki Vlassenroot. 

10.2. Jeżeli w Umowie uzgodniono termin dostawy lub datę dostawy, Rezultaty zostaną dostarczone w takim 
terminie lub w taki dzień. Bieg żadnego terminu dostawy nie rozpocznie się, jeśli w założonej dacie 
rozpoczęcia wszystkie dokumenty wymagane do wykonania Umowy, które ma dostarczyć Nabywca, nie 
znajdą się w posiadaniu spółki Vlassenroot, nie zostaną uzgodnione kwestie techniczne oraz nie zostaną 
dopełnione wszystkie formalności i uzyskane wszystkie dokumenty, takie jak między innymi pozwolenia na 
import, eksport, tranzyt i płatność, nie zostaną dokonane wszystkie przedpłaty i nie zostaną dostarczone 
wszystkie uzgodnione zabezpieczenia.  

10.3. O ile Strony nie uzgodniły inaczej, dostawę uznaje się za zrealizowaną w dniu, w którym Vlassenroot 
poinformuje Nabywcę, że Rezultaty są do dyspozycji Nabywcy lub gotowe do wysyłki z zakładu spółki 
Vlassenroot. Nabywca zobowiązuje się przyjąć dostawę w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni od rzeczonej daty 
i jest uprawniony do sprawdzenia Rezultatów zawsze na terenie zakładu spółki Vlassenroot do 5 (słownie: 
pięciu) dni przed wysyłką lub w ciągu 8 (słownie: ośmiu dni po dostawie do zakładu Nabywcy lub do innego 
miejsca, o które Nabywca może zawnioskować.  

10.4. Nabywca, który bezpodstawnie odmawia przyjęcia dostawy lub odbioru towarów, jest zobowiązany do 
pokrycia wynikających z tego kosztów, szacowanych na kwotę ryczałtową wynoszącą 20% Ceny 
Rezultatów, których przejęcia odmawia, bez uszczerbku dla prawa spółki Vlassenroot do udowodnienia 
większej szkody. 

10.5. W następujących okolicznościach czas dostawy i wszelkie terminy wobec spółki Vlassenroot ulegają 
przedłużeniu o czas trwania takich okoliczności:  

10.5.1. jeżeli informacje wymagane do wykonania Umowy przez spółkę Vlassenroot nie zostaną 
otrzymane na czas lub zostaną zmienione przez Nabywcę;  

10.5.2. w przypadku wystąpienia zdarzeń siły wyższej, pandemii i braku energii elektrycznej, zdarzeń 
losowych i innych okoliczności niezależnych od woli spółki Vlassenroot, którym Vlassenroot nie 
może zapobiec przy zachowaniu zwykłej wymaganej staranności, niezależnie od tego, czy dotyczą 
one spółki Vlassenroot, Nabywcy czy strony trzeciej; przy czym zdarzenia takie obejmują między 
innymi klęski żywiołowe, epidemie, mobilizację, wojnę, niepokoje społeczne, poważne awarie lub 
opóźnienia w dostawie narzędzi i maszyn w zakładach, wypadki, spory zbiorowe, opóźnienia lub 
braki w pracy podwykonawców dostarczających surowce, półprodukty lub wyroby gotowe, 
konieczność złomowania ważnych elementów, działania lub zaniechania władz państwowych lub 
organów publicznych; 

10.5.3. jeśli Nabywca lub strona trzecia, za którą spółka Vlassenroot nie ponosi odpowiedzialności, nie 
wypełni swoich zobowiązań w uzgodnionym terminie, w szczególności, jeśli Nabywca nie dotrzyma 
uzgodnionych warunków płatności.  

10.6. Vlassenroot zastrzega sobie prawo do dokonywania dostaw częściowych, które uznaje się za sprzedaż 
częściową. Częściowa dostawa zamówienia nie uprawnia Nabywcy do odmowy zapłaty za skutecznie 
dostarczone Rezultaty. 

Odpowiedzialność spółki Vlassenroot za opóźnienie w dostawie jest zawsze ograniczona do zakresu 
przedstawionego w §10.6.  

10.7. Jeżeli wykonanie znacznej części Umowy opóźni się o więcej niż 12 (słownie: dwanaście) miesięcy, każda 
ze Stron może wypowiedzieć Umowę. 

11. Pakowanie  
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Vlassenroot będzie naliczać opłaty za materiały opakowaniowe oddzielnie. O ile nie uzgodniono, że 
Vlassenroot zachowuje tytuł własności do materiału opakowaniowego, w którym to przypadku Nabywca 
zobowiązuje się zwrócić materiał (na swój koszt) spółce Vlassenroot,  

Opakowanie ulega wyłączeniu, chyba że wyraźnie uzgodniono i wyceniono, ostateczna cena opakowania 
może zostać skorygowana, jeśli cena końcowa odbiega o więcej niż 3% od ceny podanej w wycenie.   

12. Przejście ryzyka  

12.1. Wszelkie ryzyko, w tym ryzyko utraty lub uszkodzenia Rezultatów, w tym zajęcia mienia, przechodzi na 
Nabywcę z chwilą przyjęcia przez Nabywcę dostawy, a najpóźniej w ostatnim dniu okresu, o którym mowa 
w §9.3. O ile Strony nie uzgodniły w Umowie inaczej, w każdym przypadku ryzyko przechodzi na Nabywcę 
w momencie, w którym spółka Vlassenroot przekazuje towary spedytorowi, przewoźnikowi lub innemu 
podmiotowi wyznaczonemu do wysyłki Rezultatów, a najpóźniej w momencie, w którym Rezultaty 
opuszczają zakład spółki Vlassenroot.  

12.2. Opóźnienie w dostawie lub wysyłce Rezultatów z winy Nabywcy lub z przyczyn niezależnych od spółki 
Vlassenroot nie opóźnia przejścia ryzyka, o którym mowa w §11.1.  

13. Spedycja, transport i ubezpieczenia  

13.1. O ile Strony nie uzgodniły w Umowie inaczej, Vlassenroot zobowiązuje się spełnić specjalne wymagania 
dotyczące spedycji, transportu i ubezpieczenia wyłącznie na życzenie Nabywcy oraz na jego koszt i ryzyko. 

Nabywca złoży wszelkie zastrzeżenia dotyczące spedycji lub transportu niezwłocznie po otrzymaniu 
Rezultatów lub dokumentów przewozowych do ostatniego przewoźnika.  

13.2. O ile Strony nie uzgodniły inaczej, Nabywca jest odpowiedzialny za ubezpieczenie Rezultatów podczas 
spedycji i transportu.  

14. Wady oraz kontrola i badanie Rezultatów 

14.1. „Wada” Rezultatów oznacza wadę powstałą z winy spółki Vlassenroot, polegającą na niezgodności 
Rezultatów z Umową i powodującą, że Rezultaty nie nadają się do wykorzystania w całości lub w części 
zgodnie z zamierzonym celem z powodu złej jakości materiałów, wadliwej konstrukcji lub wadliwego 
wykonania. Vlassenroot może zgodzić się na usunięcie innych braków, które nie stanowią Wady, jednak 
takie braki w żadnym wypadku nie będą uprawniać Nabywcy do odmowy przyjęcia Rezultatów.  

Istnienie żadnej Wady Rezultatów nie może zostać uznane, jeżeli nie zostanie ona potwierdzona w drodze 
kontroli zgodnie ze standardowymi metodami analizy i z wykorzystaniem narzędzi pomiarowych 
stosowanych przez spółkę Vlassenroot. Wyniki takich kontroli są rozstrzygające. Nabywca może zwrócić się 
do spółki Vlassenroot o przedstawienie informacji o metodzie rzeczonej kontroli. 

W przypadku zgłoszenia przez Nabywcę roszczenia z tytułu Wady Nabywca musi odpowiednio umożliwić 
spółce Vlassenroot zweryfikowanie roszczenia i nabranie pełnego przekonania o istnieniu Wady z winy 
spółki. Jeśli Nabywca nie wywiąże się z tego obowiązku, Nabywca nie będzie uprawniony do zgłaszania 
jakichkolwiek roszczeń wobec spółki Vlassenroot w związku z domniemaną Wadą.  

W przypadku uznania Wady przez spółkę Vlassenroot spółka Vlassenroot będzie mieć prawo, wedle 
własnego uznania, do usunięcia Wady w rozsądnym terminie lub dostarczenia Rezultatów zastępczych na 
swój koszt, przy czym w tym ostatnim przypadku Nabywca będzie zobowiązany do zwrotu zastępowanych 
Rezultatów spółce Vlassenroot.  

14.2. Nabywca zobowiązuje się skontrolować Rezultaty zgodnie z §9.3. w celu identyfikacji ilości oraz widocznych 
Wad. Nabywca zobowiązuje się powiadomić spółkę Vlassenroot na piśmie, szczegółowo określając 
i identyfikując wszelkie braki w odniesieniu do ilości i Wad, najpóźniej w ciągu 8 (słownie: ośmiu) dni od 
kontroli Rezultatów, pod rygorem uznania Rezultatów za zgodne z uzgodnionymi ilościami i wolne od 
widocznych Wad.  

Rezultaty powinny zostać skontrolowane poprzez losowe pobranie próbek na skalę zgodną ze standardami 
branżowymi. Koszt dokładniejszych kontroli przeprowadzanych na żądanie Nabywcy ponosi Nabywca.  

14.3. Jeżeli Strony uzgodnią, że Rezultaty mają być skontrolowane po wysyłce towarów, w zakresie wynikającym 
z normalnej praktyki, spółka Vlassenroot sama skontroluje Rezultaty przed wysyłką. Nabywca może zażądać 
dokładniejszych badań, które zostaną przeprowadzone przez spółkę Vlassenroot na koszt Nabywcy.  
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Po otrzymaniu Rezultatów Nabywca zobowiązuje się niezwłocznie skontrolować Rezultaty. Zastosowanie 
ma §13.2, akapit pierwszy, przy założeniu, że okres 8 (słownie: ośmiu) dni rozpoczyna się w dniu otrzymania 
Rezultatów.  

W przypadku, gdy strony uzgodnią kontrolę towarów po wysyłce, dodatkowe koszty usunięcia wad, które nie 
powstałyby, gdyby towary zostały skontrolowane w zakładzie spółki Vlassenroot, obciążają Nabywcę. 

14.4. W przypadku widocznych Wad wykrytych w terminie wskazanym w §13.2 lub 13.3 oraz w przypadku 
wykrycia Wad ukrytych, jeśli Vlassenroot przyjmie odpowiedzialność, spółka Vlassenroot będzie mieć prawo 
do usunięcia danej Wady w rozsądnym terminie, po czym na żądanie jednej ze Stron zostanie 
przeprowadzony badanie ponaprawcze zgodnie z §13.5.  

14.5. Warunki badania ponaprawczego podlegają każdorazowemu uzgodnieniu przez Strony; w przeciwnym razie 
stosuje się następujące zasady: 

14.5.1. Vlassenroot zobowiązuje się poinformować Nabywcę w stosownym terminie o dacie badania 
ponaprawczego, aby umożliwić Nabywcy uczestniczenie w badaniu.  

14.5.2. Po tym, jak Strony przeprowadzą kontrolę Rezultatów, zobowiązują się sporządzić raport do podpisu 
przez obie Strony stwierdzający, że badanie zostało zakończone, a Rezultaty zostały tym samym 
w pełni odebrane, lub że Rezultaty zostały odebrane z zastrzeżeniami lub odrzucone. W ostatnich 
dwóch przypadkach raport powinien wyszczególniać Wady zarzucane przez Nabywcę.  

14.5.3. Jeżeli podczas badania zostaną wykryte poważne Wady, które można przypisać spółce Vlassenroot, 
Nabywca będzie uprawniony do żądania od spółki Vlassenroot albo obniżenia ceny, albo 
odszkodowania lub innej rekompensaty, pod warunkiem, że zostało to wcześniej uzgodnione. Jeżeli 
Wady będą na tyle istotne, że nie można będzie usunąć ich w rozsądnym terminie, Nabywca ma 
prawo odmówić odebrania części Rezultatów z Wadą lub, jeśli częściowa akceptacja będzie 
ekonomicznie nieuzasadniona, wypowiedzieć Umowę. Nabywca nie ma jednak prawa do 
wypowiedzenia Umowy, jeśli spółka Vlassenroot dostarczyła towary zastępcze, a towary te zostały 
uszkodzone lub zniszczone przez Nabywcę lub nie były utrzymywane w dobrym stanie 
z zachowaniem staranności, jaką Nabywca zwyczajowo stosuje w odniesieniu do swojej własności.  

14.5.4. Badanie zostanie uznane za zakończone, a Rezultaty – za odebrane, z zastrzeżeniem Wad 
ukrytych:  

- jeśli badanie nie zostało przeprowadzone w uzgodnionym terminie z przyczyn leżących po 
stronie Nabywcy lub z przyczyn niezależnych od spółki Vlassenroot;  

- jeśli Nabywca odmówi odbioru bez uzasadnionych podstaw;  

- jeśli Nabywca odmówi podpisania raportu należycie przygotowanego zgodnie z §13.5;  

- gdy tylko Nabywca skorzysta z Rezultatów.  

14.6. Wszelkie niedobory w odniesieniu do Rezultatów podlegają zapisom §13 i §14, a Nabywca nie jest 
uprawniony do żadnych roszczeń ani rekompensat innych niż tam przewidziane.  

 

 

15. Gwarancje i odpowiedzialność 

15.1. Spółka Vlassenroot nie udziela żadnej gwarancji innej niż gwarancja, że Rezultaty zostaną wyprodukowane 
i dostarczone zgodnie z uzgodnionymi specyfikacjami oraz, dodatkowo, standardowymi specyfikacjami 
i wytycznymi spółki Vlassenroot, a także z normalnymi standardami branżowymi. O ile Strony wyraźnie nie 
uzgodniły w Umowie inaczej, Vlassenroot nie udziela żadnej gwarancji w odniesieniu do przydatności 
Rezultatów do określonego celu.  

15.2. Vlassenroot nie podejmuje żadnych zobowiązań w zakresie sprawdzenia, czy jakiekolwiek informacje 
dostarczone przez Nabywcę w ramach Umowy lub jakiekolwiek Rezultaty zamówione przez Nabywcę mogą 
stanowić lub zawierać naruszenie praw stron trzecich, w tym praw własności intelektualnej w najszerszym 
znaczeniu tego terminu, zaś Nabywca zobowiązuje się przejąć od spółki Vlassenroot odpowiedzialność za 
wszelkie szkody, straty, koszty i roszczenia wynikające z takich naruszeń.  

15.3. W przypadkach, w których spółka Vlassenroot działa jako pośrednik lub odsprzedawca towarów 
dostarczonych przez strony trzecie, spółka Vlassenroot nie udziela żadnej gwarancji poza gwarancją 
udzieloną przez takie strony.  
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15.4. Vlassenroot nie udziela żadnej gwarancji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usługi świadczone lub 
towary dostarczane przez strony trzecie, w tym podwykonawców, które są zaangażowane w wykonanie 
Umowy na życzenie Nabywcy, zaś Nabywca zobowiązuje się przejąć od spółki Vlassenroot 
odpowiedzialność za wszelkie straty, szkody i koszty poniesione przez spółkę Vlassenroot w związku z takim 
zaangażowaniem.  

15.5. Vlassenroot nie ponosi odpowiedzialności wobec Nabywcy za naruszenie Umowy lub za naruszenie 
zobowiązań pozaumownych, chyba że odpowiedzialność taką przewidziano w Warunkach Sprzedaży, 
i w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub koszty poniesione 
przez Nabywcę lub jakąkolwiek stronę trzecią w wyniku naruszenia przez Nabywcę Umowy lub 
jakiegokolwiek innego zobowiązania. Nabywca zobowiązuje się ponosić odpowiedzialność wobec spółki 
Vlassenroot i przejąć odpowiedzialność od spółki Vlassenroot za wszelkie szkody, straty, koszty i roszczenia, 
w tym roszczenia z tytułu obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia, wynikające z działań lub zaniechań ze 
strony Nabywcy lub osób przez niego zatrudnionych lub wyznaczonych, stanowiące naruszenie Umowy lub 
obowiązującego prawa. 

15.6. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Vlassenroot nie ponosi odpowiedzialności wobec 
Nabywcy, chyba że odpowiedzialność ta wynika z bezprawnego zamiaru lub rażącego zaniedbania spółki 
Vlassenroot, z wyłączeniem bezprawnego zamiaru lub rażącego zaniedbania osób zatrudnionych lub 
wyznaczonych przez spółkę Vlassenroot. 

15.7. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Vlassenroot w żadnym wypadku nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie lub wynikowe, takie jak utrata produkcji, utrata 
możliwości wykorzystania Rezultatów, utrata zamówień lub utrata zysku lub przychodów. Roszczenia 
zrekompensowania innych szkód, roszczenia obniżenia ceny, (częściowego) wypowiedzenia Umowy są 
wykluczone, o ile nie zawarto stosownych postanowień w Warunkach Sprzedaży.  

15.8. Bez uszczerbku dla innych postanowień Warunków Sprzedaży, w każdym przypadku odpowiedzialność 
finansowa spółki Vlassenroot za naruszenie Umowy jest ograniczona do Ceny zapłaconej spółce 
Vlassenroot przez Nabywcę za Rezultaty, których dotyczy naruszenie oraz, w przypadku, gdy takie 
roszczenie jest zgłaszane wraz z wypowiedzeniem Umowy przez Nabywcę, do zwrotu Ceny zapłaconej za 
Rezultaty, których dotyczy wypowiedzenie oraz do 10% wspomnianej Ceny za wszelkie dodatkowe szkody, 
straty i koszty. 

15.9. Spółka Vlassenroot nie udziela żadnej gwarancji w odniesieniu do wad Rezultatów,  

- jeśli Rezultaty nie były używane lub eksploatowane zgodnie z uzgodnionym przeznaczeniem lub, 
w przypadku braku takiego uzgodnienia, do celów, dla których zostały zaprojektowane;  

- jeśli Rezultaty uległy przetworzeniu lub zmianie; 

- jeśli spółka Vlassenroot działała zgodnie z instrukcjami Nabywcy;  

- chyba że Nabywca wykaże, że Rezultaty były używane lub eksploatowane zgodnie z wytycznymi 
eksploatacji spółki Vlassenroot, które Nabywca może uzyskać od spółki Vlassenroot w dowolnym 
momencie, i niezależnie od tego, czy takie wytyczne były wyraźnie wymagane; 

- jeśli Wada jest spowodowana transportem, chyba że zgodnie z Umową za taki transport odpowiada 
spółka Vlassenroot.  

16. Niewykonanie zobowiązań nieokreślonych w niniejszych Warunkach Sprzedaży  

16.1. W razie naruszenia Umowy przez spółkę Vlassenroot, które nie jest wyraźnie objęte Ogólnymi Warunkami, 
Nabywca nie może wypowiedzieć Umowy, chyba że spółka Vlassenroot nie naprawi naruszenia po 
otrzymaniu od Nabywcy listu poleconego przedstawiającego charakter naruszenia oraz zawierającego 
informację o zamiarze wypowiedzenia Umowy przez Nabywcę. Nabywca nie może wypowiedzieć Umowy 
wcześniej niż po upływie terminu określonego w rzeczonym liście poleconym, który to termin musi być 
rozsądny, biorąc pod uwagę charakter przywołanego naruszenia. Prawo Nabywcy do wypowiedzenia 
Umowy jest ograniczone do części umowy, której dotyczy naruszenie lub w odniesieniu do Rezultatów, 
których dotyczy naruszenie.  

16.2. W przypadku naruszenia Umowy przez Nabywcę, które to naruszenie nie jest wyraźnie objęte Ogólnymi 
Warunkami Sprzedaży, spółka Vlassenroot może wypowiedzieć Umowę w części lub w całości w dowolnym 
czasie w drodze pisemnego zawiadomienia wysłanego do Nabywcy, pod warunkiem, że takie naruszenie 
będzie trwało przez okres 30 (słownie: trzydziestu) dni od wysłania do Nabywcy formalnego zawiadomienia 
o naruszeniu określającego charakter naruszenia i wzywającego do naprawienia naruszenia. 
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16.3. Jeżeli w wyniku nieprzewidzianego zdarzenia wykonanie Umowy przez spółkę Vlassenroot stanie się 
niemożliwe lub nastąpi zmiana równowagi ekonomicznej Umowy, która sprawi, że wykonanie Umowy stanie 
się znacznie bardziej uciążliwe dla spółki Vlassenroot, spółka Vlassenroot będzie uprawniona do 
częściowego lub całkowitego wypowiedzenia Umowy, bez konieczności wypłaty jakiejkolwiek rekompensaty 
na rzecz nabywcy, pod warunkiem, że spółka Vlassenroot poinformuje Nabywcę o takim zdarzeniu 
niezwłocznie po uzyskaniu wiedzy o nim. W przypadku takiego wypowiedzenia Nabywca będzie uprawniony 
wyłącznie do zapłaty tej części Ceny, która odpowiada Rezultatom faktycznie dostarczonym Nabywcy.  

17. Dobrowolne odstąpienie 

Żaden przypadek dobrowolnego odstąpienia od któregokolwiek z postanowień Umowy nie będzie skuteczny, 
chyba że odstąpienie takie zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez Stronę wyrażającą zgodę na 
odstąpienie. Niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek uprawnienia lub środka prawnego na mocy 
tego uzgodnienia nie oznacza zrzeczenia się danego uprawnienia lub środka prawnego. Odstąpienie przyznane 
jednorazowo nie będzie oznaczać odstąpienia w przyszłości. 

 

18. Dane osobowe 

Obie Strony niniejszym zapewniają, że w pełni wypełniają swoje obowiązki wynikające z Ogólnego rozporządzenia 
(UE) o ochronie danych osobowych 2016/679 (RODO). Każda ze Stron, w stosownych przypadkach, zobowiązuje 
się powiadomić drugą Stronę w odpowiednim czasie o naruszeniu bezpieczeństwa danych dotyczącym danych 
drugiej Strony. 
 

19. Sąd właściwy i prawo właściwe  

19.1. Miejsce jurysdykcji zarówno dla Nabywcy, jak i dla spółki Vlassenroot, określa adres siedziby spółki 
Vlassenroot.  

Jednakże spółka Vlassenroot jest uprawniona do pozywania Nabywcy z uwzględnieniem adresu siedziby 
Nabywcy.  

19.2. Umowa podlega belgijskiemu prawu materialnemu z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych 
o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. oraz Konwencji haskiej o prawie 
właściwym dla międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 15 czerwca 1955 r. 


