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1. INTERPRETACJA 
1.1 W niniejszej Umowie: 
"Dzień Roboczy" oznacza każdy dzień oprócz soboty, niedzieli, dnia ustawowo wolnego od pracy w Polsce; 
"Kupujący" oznacza osobę (niebędącą konsumentem), która nabywa Produkty na podstawie Umowy; 
"Produkt Projektu Kupującego" oznacza produkty wykonane przez Sprzedającego zgodnie z Wymogami 
projektowymi Kupującego; 
"Wymogi Projektowe Kupującego" oznacza projekty, rysunki, parametry lub specyfikacje dla Produktów 
dostarczone Kupującemu przez Sprzedającego, na co Sprzedający wyraził zgodę na piśmie; 
“Kodeks Cywilny” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014, 121; z późn. zm.); 
"Informacje Poufne" mają znaczenie nadane w Punkcie 10.1; 
"Warunki" oznacza warunki określone w niniejszym dokumencie; 
"Umowa" oznacza każdą umowę sprzedaży Produktów zawartą pomiędzy Sprzedającym i Kupującym na podstawie 
Punktu 2.4; 
"Rzeczy Dostarczane" oznacza rzeczy wytworzone przez Sprzedawcę i dostarczone Kupującemu (inne niż 
Produkty); 
"Data Dostawy" oznacza szacowaną datę dostarczenia produktów uzgodnioną na piśmie przez strony lub 
zgłoszoną Kupującemu przez Sprzedającego na piśmie od czasu do czasu; 
"Miejsce Dostawy" oznacza miejsce uzgodnione przez strony na piśmie, do którego mają zostać dostarczone 
Produkty; 
"Termin Płatności" ma znaczenie nadane temu terminowi w Punkcie 8.3; 
“Gwarancja” ma znaczenie nadane temu terminowi w Punkcie 4.2; 
"Prawa Własności Intelektualnej" ma znaczenie nadane temu terminowi w Punkcie 9.1; 
"Zamówienie" oznacza zamówienie Kupującego na Produkty wraz z Warunkami (z wyłączeniem jakichkolwiek 
warunków, które Kupujący może przekazać, aby miały zastosowanie do Zamówienia); 
“Numer Zamówienia” oznacza numer nadany Zamówieniu zgłoszony na piśmie Kupującemu przez Sprzedającego; 
“Strona” oznacza albo Kupującego albo Sprzedającego, a “Strony” oznacza Kupującego i Sprzedającego; 
"Cena" oznacza cenę za każdy Produkt zgodnie ze szczegółowymi informacjami zawartymi w Zamówieniu, która 
może zostać zwiększona zgodnie z Punktem 7.1; 
"Produkty" oznacza Produkty Projektu Kupującego jak i Produkty Standardowe; 
"Sprzedający" oznacza Morgan Carbon Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 
ul. Iskry 26, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS: 168544, NIP: 5221901419, 
REGON: 012382564, kapitał zakładowy: 504.000 PLN, dostarczająca Produkty na podstawie Umowy; 
"Materiały Sprzedającego" ma znaczenie nadane temu terminowi w Punkcie 9.2; 
 "Standardowe Produkty" oznacza wszelkie produkty "z półki" sprzedawane przez Sprzedającego jego klientom; 
“Standardowa Specyfikacja” oznacza specyfikacje Sprzedającego dotyczącą Produktu Standardowego; oraz 
"Okres Gwarancji" oznacza (a) w odniesieniu do Produktów Projektu Kupującego, okres 30 dni od dnia, w którym 
te produkty zostały dostarczone do Miejsca Dostawy, albo (b) w odniesieniu do Produktów Standardowych, 
standardowy okres gwarancji Sprzedającego w odniesieniu do takiego produktu, a w braku takiego okresu, okres 30 
dni od dnia, w którym te produkty zostały dostarczone do Miejsca Dostawy. 
2. PODSTAWA ZAKUPU 
2.1 Kupujący składa Sprzedającemu wniosek o wycenę Produktów. 
2.2 Wyceny Produktów podane przez Sprzedającego Kupującemu wraz z Warunkami nie stanowią oferty 

Sprzedającego i są ważne przez 30 dni od ich wydania. 
2.3 Zamówienie stanowi ofertę Kupującego zakupu Produktów dostarczanych przez Sprzedającego 

zgodnie z wyceną i niniejszymi Warunkami. 
2.4 Zamówienie podlega akceptacji przez Sprzedającego wyłącznie jeśli ten wyda, w formie pisemnej lub 

elektronicznej (np. za pośrednictwem e-mail lub faxy), potwierdzenie przyjęcia Zamówienia wraz z 
Numerem Zamówienia.  

2.5 Umowa wraz z Warunkami stanowi całość regulacji wiążących Strony. Kupujący potwierdza, że nie 
polegał na żadnym oświadczeniu, obietnicy lub twierdzeniu Sprzedającego niezawartym w Umowie lub 
Warunkach. 

2.6 Niniejsze Warunki obowiązują z wyłączeniem wszelkich innych warunków, jakie Kupujący może 
próbować narzucić lub włączyć lub, w możliwie najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, które 
mogą wynikać w sposób dorozumiany ze stosunków gospodarczych, zwyczajów, praktyki lub 
przyjętego sposobu wymiany handlowej.  Brak odpowiedzi/reakcji Sprzedającego na dodatkowe lub 
odmienne bądź niezgodne z niniejszymi warunki, ani jego stosowanie się do nich, nie stanowi zgody na 
ich obowiązywanie. Strony postanawiają wyłączyć obowiązki określone w art. 661 ust. 2 i 3 Kodeksu 
Cywilnego.  

2.7 Kupujący potwierdza i akceptuje, że: 
2.7.1 Jest w pełni odpowiedzialny za treść Wymogów Projektowych Kupującego, oraz 
2.7.2 Standardowe Produkty to produkty handlowe “z półki”, które nie muszą spełniać żadnych wymogów 

Kupującego. 
3. DOSTAWA I PRZYJĘCIE 
3.1 Sprzedający dopilnuje, aby dostawie Produktów lub każdej ich partii towarzyszyły potwierdzenie 

dostawy wyszczególniające datę Zamówienia, Numer Zamówienia oraz rodzaj i ilość Produktów, jak i 
instrukcja dotycząca sposobu ich przechowywania (jeśli jest to wymagane), oraz jeśli Zamówienie jest 
dostarczane w częściach, również ilość Produktu pozostałą do dostarczenia. 

3.2 Data Dostawy jest orientacyjna, a moment dostawy, nie stanowi istotnych elementów Umowy. 
Sprzedający winien dołożyć należytych starań by dostarczyć Produkt w Dacie Dostawy, lecz nie ponosi 
w tym zakresie żadnej odpowiedzialności za opóźnienie. 

3.3 Jeśli treść Zamówienia nie stanowi inaczej, Produkty są dostarczane przez Sprzedającego w myśl 
zasady "Ex-Works" (w znaczeniu nadanym temu terminowi przez Incoterms 2010), zaś Kupujący 
przyjmie dostawę Produktów odbierając je z Miejsca Dostawy w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia, w 
którym został powiadomiony przez Sprzedającego o tym, że Produkty są gotowe do odbioru. 

3.4 Sprzedający dopilnuje, aby Produkty były należycie zapakowane celem umożliwienia odbioru z Miejsca 
Dostawy w dobrym stanie. 

3.5 Sprzedający może dostarczyć Produkty partiami. Opóźnienie w dostawie lub wady w partii Produktów 
nie uprawniają Kupującego do odwołania pozostałych partii Produktów dostarczonych lub mających być 
dostarczonych na podstawie Umowy. 

3.6 Kupujący nie może odmówić przyjęcia Produktów jeśli Sprzedający dostarczył Produkty w ilości do 10% 
(włącznie) mniejszej lub większej niż ilość Produktów zamówiona pod warunkiem, że faktura 
wystawiona przez Sprzedającego została odpowiednio zmieniona tak, aby odzwierciedlić rzeczywistą 
ilość dostarczonych Produktów. 

3.7 Z zastrzeżeniem zdań następnych oraz Punktu 11, jeśli Sprzedający nie dostarczy któregokolwiek z 
Produktów, jego odpowiedzialność ograniczona będzie do wszystkich kosztów i wydatków 
bezpośrednio z tego wynikających poniesionych przez Kupującego w związku z koniecznością 
pozyskania innych Produktów tego samego rodzaju i w tej samej ilości po najniższych dostępnych 
cenach, które łącznie przekraczają kwotę Ceny, która została zapłacona lub która byłaby do zapłaty. 
Kupujący będzie uprawniony do pozyskania innych produktów tego samego rodzaju i w tej samej ilości 
od osoby trzeciej jeśli Sprzedający nie dostarczy któregokolwiek z Produktów i opóźnienie to będzie 
przekraczało co najmniej 30 dni w stosunku do Daty Dostawy. W celu uniknięcia wątpliwości, 
Sprzedający odpowiada jedynie za różnicę, chyba że Cena za niedostarczone Produkty została już 
zapłacona przez Kupującego. W tym ostatnim przypadku, Sprzedający ma obowiązek zwrócić Cenę lub 
jej odpowiednią część oraz pokryć różnicę. Po uiszczeniu przez Sprzedającego odpowiednich kwot 
określonych w ust. niniejszym, Umowa wygasa.  

3.8 Jeśli Kupujący naruszy postanowienia Punktu. 3.3, Sprzedający przechowa Produkty do momentu 
dostawy i może obciążyć Kupującego kosztami i wydatkami z tym związanymi (w tym, m.in. kosztami 
ubezpieczenia i przechowania), zaś jeśli taka zwłoka przekracza 10 Dni Roboczych Sprzedający może 
sprzedać lub w inny sposób rozporządzić częścią lub całością Produktów i ma prawo zachować 
wszelkie uzyskane z tego korzyści, lecz winien zwrócić Kupującemu wszelkie zaliczki i Cenę zapłaconą 
przez Kupującego w odniesieniu do takich Produktów pomniejszone o koszty i wydatki, o których mowa 
w Punkcie 3.8 i wszelkie koszty sprzedaży. 

3.9 Kupujący pozbędzie się opakowań zgodnie z właściwym przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. 
4. RĘKOJMIA I GWARANCJA 
4.1 Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z 

tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do Produktów. 
4.2 Sprzedający gwarantuje, że Produkty będą zgodne w każdym istotnym aspekcie ze Specyfikacją 

Standardową albo Wymogami Projektowymi Kupującego w Okresie Gwarancji („Gwarancja”). Dla 
uniknięcia wątpliwości, Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia Produktów. 

4.3 Kupujący zapozna się i sprawdzi Produkty dostarczone przez Sprzedającego w Okresie Gwarancji. 
Jeśli Kupujący zawiadomi na piśmie Sprzedającego (również o istotnych szczegółach wad) w Okresie 
Gwarancji, że część lub całość Produktów nie spełnia wymogów Gwarancji określonej w 4.2, 
Sprzedający winien, jeśli takie Produkty rzeczywiście nie odpowiadają wymogom Gwarancji, wedle 
swojego wyboru, naprawić lub wymienić wadliwe Produkty bądź zwrócić część Ceny za wadliwe 
Produkty odpowiadającą zakresowi szkody na Produktach wywołanej taką wadą. 

4.4 Sprzedający ma prawo zażądać zwrotu każdego Produktu z domniemaną wadą (opłaciwszy koszty 
transportu) celem zweryfikowania czy wada rzeczywiście istnieje. 

4.5 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady lub szkodę będące wynikiem: 
4.5.1 napraw lub zmian Produktów dokonanych przez Kupującego bez zgody Sprzedającego; lub 
4.5.2 braku korzystania, zlecenia, zainstalowania, renowacji lub przechowania przez Kupującego zgodnie z 

instrukcjami Sprzedającego; lub 
4.5.3 wad powstałych na skutek przestrzegania przez Sprzedającego Wymogów Projektowych Kupującego; 

lub 
4.5.4 wszelkich odstępstw od Wymogów Projektowych Kupującego mających na celu zapewnienie, aby 

Produkty Projektu Kupującego spełniały właściwe normy ustawowe lub regulacyjne; lub 
4.5.5 używania Produktów razem z innymi produktami lub surowcami niezaakceptowanymi lub 

niedostarczonymi przez Sprzedającego; lub 
4.5.6 wad powstałych w rezultacie normalnego zużycia, złych warunków przechowywania lub warunków 

pracy, umyślnej szkody lub niedbalstwa jakichkolwiek osób poza Sprzedającym lub jego 
podwykonawców; lub 

4.5.7 na skutek wypadku lub niewłaściwego użycia przez Kupującego lub naruszenia przez niego Umowy. 
4.6 Za wyjątkami przewidzianymi w Punkcie 4, Sprzedający nie ponosi żadnej innej odpowiedzialności 

wobec Kupującego w odniesieniu do jakichkolwiek wad Produktów. 
4.7 Za wyjątkami przewidzianymi w Punkcie 4, wszelkie rękojmie, warunki, oświadczenia i inne wymogi 

dorozumiane przez prawo zostają niniejszym wyłączone z Umowy w najszerszym zakresie 
dozwolonym przez prawo. 

5. RYZYKO I TYTUŁ 
5.1 Ryzyko uszkodzenia lub utraty Produktów przechodzi na Kupującego z chwilą ich odbioru przez 

Kupującego zgodnie z Punktem 3. 
5.2 Tytuł prawny do Produktu przechodzi na Kupującego dopiero, gdy Sprzedający otrzymał pełną zapłatę 

za: 
5.2.1 Produkty; i 
5.2.2 wszelkie inne produkty i usługi, które Sprzedający dostarczył Kupującemu, za które wymagana jest 

płatność. 
5.3 Do momentu przejścia tytułu na Kupującego, Kupujący: 
5.3.1 winien przechowywać Produkt oddzielnie od innych Produktów tak, aby go było można łatwo 

zidentyfikować jako własność Sprzedającego; 
5.3.2 powinien nie łączyć Produktów z cudzymi rzeczami bez zgody Sprzedającego; 
5.3.3 powinien chronić i ubezpieczyć Produkty do pełnej wartości odtworzeniowej jako własność 

Sprzedającego; 
5.3.4 powinien nie usuwać, brudzić lub zasłaniać oznaczeń identyfikujących ani opakowań dotyczących lub 

którymi są opatrzone Produkty; 
5.3.5 nie ma prawa do zastawu lub innego obciążania któregokolwiek z Produktów, a jeśli zajdą takie 

zdarzenia wszelkie kwoty przypadające od Kupującego do Sprzedającego (bez uszczerbku dla 
jakichkolwiek innych praw Sprzedającego) stają się natychmiast wymagalne i płatne; 

5.3.6 powinien utrzymywać Produkty w odpowiednim stanie; 
5.3.7 powinien niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego jeśli zajdą wobec niego jakiekolwiek zdarzenia 

przewidziane w Punkcie 13.3. 
5.4 W przypadku, gdy Kupujący nie dokonał pełnej płatności za Produkty w Terminie Płatności lub gdy 

zajdzie wobec niego jakiekolwiek zdarzenie przewidziane w Punkcie 13.3, Sprzedający – według 
swojego wyboru – może, a Kupujący niniejszym wyraża na to zgodę (lub – jeśli zajdzie taka potrzeba - 
uzyska stosowne zezwolenie dla Sprzedającego), w każdym czasie po Terminie Płatności objąć 
ponownie w posiadanie część lub całość nieopłaconych Produktów i wejść do lokalu Kupującego lub 
właściwej osoby trzeciej, gdzie przechowywany jest Produkt, i dokonać wszelkich czynności 
niezbędnych do objęcia go w posiadanie i usunięcia z lokalu. 

6. OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO 
6.1 Kupujący: 
6.1.1 dopilnuje aby warunki Zamówienia i Wymogi Projektowe Kupującego były kompletne i precyzyjne; 
6.1.2 będzie współpracował ze Sprzedającym we wszystkich sprawach dotyczących Umowy; 
6.1.3 dostarczy Sprzedającemu wszelkie informacje i materiały niezbędne do spełnienia wymogów Umowy, 

których Sprzedający może rozsądnie wymagać, i dopilnuje, aby te informacje były jak najbardziej 
precyzyjne pod każdym istotnym względem; 

6.1.4 pozyska i utrzyma wszelkie niezbędne licencje, pozwolenia, zgody, które mogą być wymagane do 
zakupu, transportu i korzystania z Produktów przez Kupującego (chyba że, i w zakresie w jakim 
uzgodniły strony, jest to obowiązek Sprzedającego); 

6.1.5 będzie przechowywał i utrzymywał wszelkie Produkty, materiały, sprzęt, dokumenty i inne rzeczy 
należące do Sprzedającego w lokalu Kupującego w bezpiecznych i odpowiednich warunkach i nie 
rozporządzi ani nie użyje ich w inny sposób niż zgodnie z pisemnymi instrukcjami lub pozwoleniami 
Sprzedającego; oraz  

6.1.6 zawiadomi Sprzedającego na piśmie niezwłocznie po powzięciu wiadomości, że jakiekolwiek Produkty 
lub Rzeczy Dostarczane zostały wwiezione do kraju lub terytorium z naruszeniem przepisów 
dotyczących eksportu lub handlu, lub gdy na taki kraj lub terytorium zostały nałożone sankcje przez 
inny kraj lub kraje. 

6.2 Jeśli Sprzedający nie może wykonywać swoich obowiązków lub opóźnia się z tym na skutek działań lub 
zaniechań Kupującego lub na skutek niewykonania jakiegokolwiek obowiązku przez Kupującego, 
Sprzedający, bez wpływu na inne przysługujące mu prawa lub środki prawne: 

6.2.1 ma prawo zawiesić wykonywanie Umowy dopóki Kupujący nie naprawi swoich naruszeń i Sprzedający 
może powoływać te naruszenia jako przyczynę zwolnienia się od wykonania swoich obowiązków 
umownych;  

6.2.2 nie jest odpowiedzialny za koszty i straty poniesione przez Kupującego wynikające pośrednio lub 
bezpośrednio z niewykonania lub opóźnienia w wykonaniu obowiązków przez Sprzedającego; oraz 

6.2.3 ma prawo żądać aby Kupujący, na pisemny wniosek, zwrócił mu wszelkie koszty i straty poniesione 
przez Sprzedającego wynikające pośrednio lub bezpośrednio z zachowania Kupującego. 

7. CENY 
7.1 Cena wynika z Zamówienia potwierdzonego przez Sprzedającego i nie zawiera żadnej akcyzy, podatku 

VAT lub innego podatku związanego ze sprzedażą lub innych obciążeń publicznoprawnych (chyba że 
co innego strony uzgodniły na piśmie), które pokryje w całości Kupujący w obowiązującej stawce. 

7.2 Sprzedający może, w drodze zawiadomienia złożonego Kupującemu przed dostawą, podwyższyć cenę 
Produktu, aby pokryć ich wyższe koszty wynikające z: 

7.2.1 wahań cen surowców, komponentów, ogrzewania i elektryczności, wynagrodzeń lub innych czynników 
wpływających na koszt produkcji lub dostawy Produktów; 

7.2.2 żądań Kupującego zmiany Terminu Dostawy, ilości lub rodzaju zamówionych Produktów  lub 
Wymogów Projektowych Kupującego; 

7.2.3 opóźnienia spowodowanego jakimkolwiek poleceniem Kupującego lub niedostarczeniem przez niego 
odpowiednich lub dokładnych informacji lub instrukcji; 
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7.2.4 naruszenie przez Kupującego jego obowiązków umownych lub opóźnienia w wykonaniu tych 
obowiązków. 

8. WARUNKI PŁATNOŚCI 
8.1 W odniesieniu to Produktów Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę w dniu albo po dniu dostawy 

Produktów do Kupującego przy odbiorze Produktów przez Kupującego z Miejsca Dostawy, jednakże 
nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczono Produkt. 

8.2 Jeśli Zamówienie nie stanowi inaczej Kupujący zapłaci Cenę w całości na rachunek bankowy wskazany 
przez Sprzedającego w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury przez Sprzedającego ("Termin 
Płatności"). Terminowe uregulowanie należnych płatności jest istotnym elementem Umowy. 

8.3 Jeśli Kupujący opóźnia się z płatnością, Kupujący winien zapłacić odsetki od zaległej kwoty w 
ustawowej wysokości. Jeśli Kupujący dopuszcza się zwłoki, Sprzedający może również zażądać 
naprawienia szkody na zasadach ogólnych. 

8.4 Kupujący zapłaci wszelkie kwoty należne na podstawie Umowy w całości bez możliwości potrącenia, 
obniżenia lub zatrzymania ich na jakiejkolwiek podstawie, chyba że co innego stanowi przepis prawa. 
Dla uniknięcia wątpliwości, jeśli przepisy prawa pozwalają na odliczenie podatku lub zwolnienie z 
obowiązku podatkowego, Kupujący dokona wszelkich należytych czynności koniecznych (w 
uzasadnionych granicach) do zastosowania zwolnienia. Sprzedający będzie współpracował w tym 
zakresie z Kupującym. 

9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 
9.1 Dla celów Umowy, "Prawa Własności Intelektualnej" oznaczają know-how, utwory, informacje 

dotyczące wynalazków, tajnych procesów i metod produkcji, patenty, wnioski o przyznanie patentu, 
modele użyteczności, majątkowe i pokrewne prawa autorskie, znaki towarowe, nazwy handlowe, nazwy 
domen, prawa do wartości firmy, prawa chroniące przed praktykami nieuczciwej konkurencji, prawa do 
wzorów użytkowych, oprogramowania komputerowego, baz danych, topografii, Informacji Poufnych 
oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej, tak zarejestrowane jak i niezarejestrowane i 
obejmujące również wszelkie z nimi związane wnioski (i prawa do ich składania) o przedłużenie lub 
odnowienie takich praw, praw podobnych lub równorzędnych oraz innych form ochrony przysługujących 
teraz lub w przyszłości na jakimkolwiek terytorium. 

9.2 Dla celów Umowy "Materiały Sprzedającego" oznacza następujące materiały używane przez 
Sprzedającego do produkcji Produktów: 

9.2.1 wszelkie plany, rysunki, specyfikacje przygotowane przez Sprzedającego; 
9.2.2 wszelkie szczegóły dotyczące jakichkolwiek materiałów lub ich użytych kompilacji; 
9.2.3 wszelkie stosowane metody tłoczenia, formowania, wypalania i spiekania: oraz 
9.2.4 wszelkie inne stosowane przez Sprzedającego procesy, urządzenia, standardy lub techniki mierzenia. 
9.3 Za wyjątkiem Praw Własności Intelektualnej należących do Kupującego i stanowiących jego Informacje 

Poufne (w tym m.in. w zakresie Wymogów Projektowych Kupującego, wszelkie Prawa Własności 
Intelektualne do Produktów, Materiałów Sprzedającego lub Rzeczy Dostarczanych stanowią wyłączną 
własność Sprzedającego, a Kupujący może z nich korzystać jedynie w celach wewnętrznych 
związanych z Produktami lub Rzeczami Dostarczonymi. 

9.4 Kupujący udziela Sprzedającemu niewyłącznej licencji do Praw Własności Intelektualnej Kupującego, 
na cały świat, które przysługują do Wymogów Projektowych Kupującego i jego Informacji Poufnych 
ujawnionych Sprzedającemu dla celów produkcji lub dostawy Produktów. 
Licencja udzielona jest na okres 5 lat. Po upływie tego okresu, licencja będzie obowiązywać przez czas 
nieoznaczony. Kupujący może wypowiedzieć po upływie powyższego 5-letniego okresu z zachowaniem 
4-letniego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Kupujący zobowiązuje 
się nie wykonywać swojego prawa do wypowiedzenia licencji. 
Licencja – w zakresie Praw Własności Intelektualnej objętych ustawą o prawach autorskich – obejmuje 
m.in. następujące pola eksploatacji: 

i. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – czasowe lub stałe zwielokrotnianie, w całości lub w 
części, przy użyciu dowolnych środków i w dowolnej formie, w tym wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową oraz utrwalanie i zwielokrotnianie w formie wydruków komputerowych; 

ii. w zakresie obrotu oryginałem albo kopiami egzemplarzy, na których utwór utrwalono – wprowadzanie 
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

iii. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym, w tym publikacja i użycie w publicznych sieciach komputerowych, w tym w Internecie. 

iv. wykonywanie praw zależnych do utworów, w tym praw do tłumaczeń, zmiany, adaptacji, skracania, 
połączenia, dostosowania, zmiany układu lub innych zmian, oraz korzystanie z części, fragmentów lub 
jako elementów składowych innych utworów. 
Licencja – w zakresie Praw Własności Intelektualnej) do oprogramowania objętych ustawą o prawach 
autorskich – obejmują również m.in. następujące pola eksploatacji: 

i stałe lub czasowe zwielokrotnianie programu komputerowego dowolnym sposobem lub w dowolnej 
formie w całości lub części; jeśli wgranie, wyświetlanie, wystawianie, odtwarzanie lub przechowywanie 
programu komputerowego wymagają jego zwielokrotnienia, takie działania wymagają pozwolenia 
uprawnionego z praw autorskich; 

ii tłumaczenia, adaptacja, układ i inne zmiany programu komputerowego, bez uszczerbku dla praw osoby 
zmieniającej ten program; 

iii dystrybucja, w tym najem lub użyczanie programu lub jego kopii. 
Cena obejmuje udzielenie licencji przez Kupującego na rzecz Sprzedającego na wszystkich 
powyższych polach eksploatacji, jak i prawa pokrewne. 
Kupujący zgadza się na wykonywanie praw zależnych przez Sprzedającego, w tym prawa do 
korzystania i zbywania wszelkich utworów zależnych na wszystkich w/w polach eksploatacji. 
Kupujący zobowiązuje się nie wykonywać żadnych osobistych Praw Własności Intelektualnej 
związanych z Wymogami Projektowymi Kupującego lub Informacjami Poufnymi Kupującego 
ujawnionymi Sprzedającemu dla celów produkcji lub dostawy Produktów i zgadza się, aby Sprzedający 
te prawa wykonywał. 

9.5 Jeśli Kupujący nie dostarczył lub nie uzgodniono inaczej na piśmie, wszelkie szablony, chwytaki i 
narzędzia używane przez Sprzedającego do produkcji Produktów stanowią własność Sprzedającego 
bez względu na jakiekolwiek opłaty pobrane przez Sprzedającego za ich produkcję. W przypadku, gdy 
Sprzedający, na wniosek Kupującego używa jego szablonów, chwytaków lub innych narzędzi, wszelkie 
koszty związane z utrzymaniem lub zastąpieniem ich pokrywa Kupujący. Jeśli Kupujący przez dwa 
kolejne lata nie złoży żadnego Zamówienia na Produkty do produkcji z narzędzia dostarczonego przez 
Kupującego lub za które w całości zapłacił Kupujący Sprzedającemu, Sprzedający będzie miał prawo 
wykorzystać takie narzędzie wedle swego uznania i rozporządzić nim nie ponosząc żadnej 
odpowiedzialności wobec Kupującego. 

10. POUFNOŚĆ 
10.1 Każda ze Stron zobowiązuje się nie ujawniać w żadnym czasie żadnym osobom żadnych informacji 

poufnych, które otrzymała od drugiej Strony a dotyczących działalności drugiej strony lub członka jej 
grupy, w tym m.in. informacji odnoszących się do relacji handlowych łączących obie Strony, 
działalności, procesów, planów, informacji na temat produktów, know-how, wzorów, tajemnic 
handlowych, oprogramowania, możliwości rynkowych i informacji o klientach drugiej strony 
("Informacje poufne"), za wyjątkami przewidzianymi w Punkcie 10.2. 

10.2 Każda Strona może ujawniać Informacje Poufne drugiej Strony: 
10.2.1 swoim pracownikom, funkcjonariuszom, agentom, konsultantom lub podwykonawcom potrzebującym 

takich informacji w celu wykonania obowiązków wynikających z Umowy, pod warunkiem, że Strona 
ujawniająca: 

10.2.1.1 podejmie wszelkie uzasadnione kroki zapewniające, że takie osoby stosować się będą do 
obowiązków poufności zawartych w Punkcie 10 tak jakby były stroną Umowy; oraz 

10.2.1.2 odpowiedzialna będzie za przestrzeganie obowiązków poufności określonych w niniejszym Punkcie; 
10.2.2 gdy jest to wymagane prawem, orzeczeniem sądu lub przez właściwy organ państwowy lub 

regulacyjny. 

10.2.3 jeśli i w zakresie, w jakim takie informacje stały się powszechnie dostępne, za co ta Strona nie ponosi 
odpowiedzialności; 

10.2.4 za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony. 
11. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
11.1 Żadne postanowienie Umowy nie ogranicza lub wyłącza odpowiedzialności którejkolwiek ze Stron za: 
11.1.1 szkodę wynikającą z winy umyślnej; 
11.1.2 sprawę, w odniesieniu do której wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności byłoby niezgodne z 

prawem. 
11.2 Zgodnie z Punktem 11.1 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego, tak umownej, 

jak i deliktowej (w tym m.in. za niedbalstwo lub rażące niedbalstwo), ani za naruszenie obowiązku 
umownego lub innego, za jakąkolwiek: 

11.2.1 bezpośrednią lub pośrednią utratę zysków; 
11.2.2 szkodę specjalną, szkodę bezpośrednią lub wynikową, powstałą zaistniałą na podstawie lub w związku 

z Umową; 
11.2.3 bezpośrednią lub pośrednią utratę działalności; 
11.2.4 bezpośrednią lub pośrednią utratę wartości firmy (goodwill); 
11.2.5 bezpośrednią lub pośrednią utratę szans na uzyskanie zysków; lub 
11.2.6 bezpośrednią lub pośrednią utratę spodziewanych oszczędności. 
11.3 Z zastrzeżeniem Punktu 11.1, łączna odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego w zakresie 

wszystkich szkód powstałych na podstawie lub w związku z Umową, tak w zakresie odpowiedzialności 
umowne, jak i deliktowej (tym m.in. za niedbalstwo lub rażące niedbalstwo), działań lub zaniechań osób 
trzecich, z których korzysta Sprzedający do wykonania swoich obowiązków z Umowy (za wyjątkiem 
szkód wynikających z winy umyślnej strony trzeciej), naruszenia obowiązku ustawowego lub innego, 
obejmuje jedynie szkodę rzeczywistą (damnum emergens) i nie może być wyższa niż całkowita Cena 
zapłacona lub do zapłacenia na podstawie Umowy za dostawę Produktów będących przedmiotem 
roszczenia, zaś jeśli roszczenie nie odnosi się do żadnych konkretnych Produktów, - niż całkowita 
Cena zapłacona lub do zapłaty na podstawie Umowy.  

12. ODSZKODOWANIE 
12.1 W zakresie, w jakim Produkty produkowane są zgodnie Wymogami Projektowymi Kupującego, 

Kupujący będzie chronił Sprzedającego i zwróci mu koszty w zakresie wszelkich zobowiązań, kwot 
zasądzonych, orzeczeń, żądań, roszczeń, kosztów, wydatków, sankcji, grzywien, ugód, odszkodowań 
lub strat poniesionych przez Sprzedającego w związku z jakimikolwiek roszczeniami zgłoszonymi 
wobec Sprzedającego wynikającymi lub związanymi, w całości lub w części, z projektem, produkcją, 
sprzedażą, odsprzedażą lub używaniem Produktów przez jakiekolwiek osoby, zaś wszelkie roszczenia 
zgłoszone na skutek śmierci lub uszkodzenia ciała, naruszenia Praw Własności Intelektualnej, szkody 
na mieniu lub innej szkody gospodarczej wynikającej z Umowy lub deliktu lub jakiejkolwiek innej teorii 
prawna (w tym m.in. w zakresie niedbalstwa Sprzedającego lub odpowiedzialności bezwzględnej). 

13. ROZWIĄZANIE UMOWY 
13.1 W przypadku, gdy Kupujący nie uiścił całej płatności za Produkty w Terminie Płatności (opóźnienie), 

Sprzedający może (i) odstąpić od Umowy lub jej części – oraz w odpowiednim zakresie – zażądać 
zwrotu tego, co Strony do tej pory świadczyły w stanie niezmienionym wraz z płatnością za korzystanie 
i dostawę Produktów, albo (ii) zgłosić wobec Kupującego roszczenie o zapłatę. Prawo odstąpienia od 
Umowy jest wykonywane poprzez złożenie drugiej Stronie oświadczenia na piśmie w ciągu 12 
(dwanaście) miesięcy od dnia, w którym upłynął Termin Płatności (umowne prawo odstąpienia). Jeśli 
Sprzedający zdecyduje się odstąpić od Umowy lub jej części, Kupujący niniejszym nieodwołalnie 
udziela zgody Sprzedającemu (lub w zależności od sytuacji uzyska zgodę dla Sprzedającego) 
obejmującej okres od upłynięcia Terminu Płatności do ponownego objęcia w posiadanie nieopłaconych 
Produktów i dostępu do lokalu Kupującego lub lokalu innej osoby celem dokonania wszelkich czynności 
niezbędnych do objęcia ich w posiadanie i usunięcia z lokalu. W przypadku odstąpienia od Umowy 
przez Sprzedającego, będzie on mógł również dochodzić odszkodowania.  

13.2 Bez ograniczeń dla innych przysługujących im praw i środków prawnych, każda Strona, jeśli druga 
Strona dopuści się rażącego naruszenia obowiązków wynikających z Umowy oraz (jeśli skutki takiego 
naruszenia da się naprawić) nie naprawi tego naruszenia w ciągu 20 Dni Roboczych od otrzymania 
pisemnego zawiadomienia o naruszeniu – może: (i) odstąpić od Umowy albo jej części oraz – w 
odpowiednim zakresie – zażądać zwrotu dotychczas wykonanych świadczeń przez Strony w stanie 
niezmienionym wraz z płatnością za korzystanie i dostawę Produktów, albo (ii) zażądać wykonania 
obowiązków umownych. Prawo odstąpienia od Umowy jest wykonywane poprzez złożenie drugiej 
Stronie oświadczenia na piśmie w ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym upłynął Termin Płatności 
(umowne prawo odstąpienia). W przypadku odstąpienia od Umowy przez Sprzedającego, będzie on 
mógł również dochodzić odszkodowania.  

13.3 Bez ograniczeń dla innych przysługujących mu praw i środków prawnych, Sprzedający może zawiesić 
wykonywanie swoich obowiązków umownych ze skutkiem natychmiastowym poprzez złożenie 
Kupującemu pisemnego zawiadomienia, jeśli: 

13.3.1 Kupujący nie jest w stanie lub przyznaje, że nie może dokonywać płatności albo wstrzyma 
dokonywanie płatności swoich długów w terminach wymagalności; 

13.3.2 zostanie wszczęte jakiekolwiek postępowanie prawne lub inna procedura lub zostaną podjęte kroki w 
związku z zadłużeniem Kupującego, w tym, bez ograniczeń: 

13.3.2.1 cesja lub układ z wierzycielem (lub propozycje ich negocjacji); 
13.3.2.2 powołanie likwidatora; 
13.3.2.3 złożenie wniosku, pozwu, zawiadomienia, powzięcie decyzji lub uchwały o rozwiązaniu, likwidacji (w 

drodze dobrowolnego układu lub w inny sposób); lub 
13.3.2.4 wykonanie prawa zastawniczego na którymkolwiek z aktywów;  
13.3.3 Kupujący zaprzestanie lub wstrzyma lub zagrozi zaprzestaniem lub wstrzymaniem prowadzenie swojej 

działalności lub przeważającej jej części; lub 
13.3.4 Kupujący dozna pogorszenia swojej sytuacji finansowej w takim stopniu, że w opinii Sprzedającego 

zdolność Kupującego do właściwego wykonywania swoich obowiązków umownych została zagrożona; 
13.4 Sprzedający może (i) odstąpić od Umowy lub jej części – oraz w odpowiednim zakresie – zażądać 

zwrotu tego, co Sprzedający do tej pory świadczył wraz z płatnością za korzystanie i dostawę 
Produktów, lub (ii) wstrzymać się z wykonywaniem swoich obowiązków umownych do momentu, kiedy 
Kupujący wykona swoje obowiązki umowne lub ustanowi odpowiednie zabezpieczenie. Prawo 
odstąpienia od Umowy jest wykonywane poprzez złożenie drugiej Stronie oświadczenia na piśmie w 
ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym upłynął Termin Płatności (umowne prawo odstąpienia). Jeśli 
Sprzedający zadecyduje się odstąpić od Umowy lub jej części, w przypadku odstąpienia od Umowy 
przez Sprzedającego, będzie on mógł również dochodzić odszkodowania. 

13.5 Bez względu na postanowienia poprzednich Punktów, po rozwiązaniu Umowy z jakichkolwiek 
powodów: 

13.5.1 Kupujący niezwłocznie zapłaci Sprzedającemu wszelkie zaległe kwoty przysługujące na podstawie 
Umowy; 

13.5.2 Każda Strona zwróci drugiej wszelki sprzęt, materiały i mienie należące do drugiej Strony (w tym, bez 
ograniczeń, Materiały Sprzedającego), które druga Strona im dostarczyła w związku z niniejszą Umową 
lub które zawierają Informacje Poufne drugiej Strony; 

13.5.3 Każda Strona usunie wszystkie Informacje Poufne drugiej Strony ze swojego systemu komputerowego 
(w możliwym i uzasadnionym zakresie); 

13.5.4 Każda Strona, na żądanie drugie, potwierdzi na piśmie, że zastosowała się do wymogów tego ustępu. 
13.6 Rozwiązanie Umowy pomiędzy Stronami nie wpływa na żadne prawa i środki przysługujące stronom w 

momencie rozwiązania. 
13.7 W momencie rozwiązania Umowy te z jej postanowień, które mają wyraźnie lub w sposób dorozumiany 

pozostać w mocy po jej rozwiązaniu, zachowują pełną moc. 
14. SIŁA WYŻSZA 
14.1 Z zastrzeżeniem postanowień umownych, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec 

Kupującego i nie uznaje się go za dopuszczającego się naruszenia Umowy w drodze jakiegokolwiek 
opóźnienia w wykonaniu obowiązków lub niewykonania obowiązków w skutek zdarzenia, na które 
Sprzedający nie miał wpływu w uzasadnionym zakresie, a które ze względu na swój charakter nie 
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mogło zostać przewidziane przez Sprzedającego, zaś gdy mogło być przewidziane, nie dało się go 
uniknąć, w tym, bez ograniczeń, zdarzenia losowe, złe warunki pogodowe, zamknięcia dróg, wypadki, 
blokady lub inne zdarzenie mające negatywny wpływ na sieci transportu publicznego (w tym, bez 
ograniczeń, sieci drogowe), przerwa lub awaria w dostawie mediów, Internetu, pożar, wojna, akty 
terroryzmu, zamieszki, powstania, sabotaż, spory zakładowe, strajk, strajk typu ‘lockout’, akcje 
protestacyjne, niedobory paliwa, surowców, niewykonanie obowiązków przez dostawców lub 
podwykonawców, działania rządowe ("Zdarzenie Siły Wyższej"). Dla uniknięcia wątpliwości, brak 
środków finansowych nie stanowi Zdarzenia Siły Wyższej. 

14.2 Sprzedający, tak szybko jak to będzie rozsądnie i praktycznie możliwe, po zaistnieniu Zdarzenia Siły 
Wyższej, poinformuje Kupującego o charakterze i zakresie takiego zdarzenia, i dołoży wszelkich 
uzasadnionych starań celem usunięcia ich przyczyn i podjęcia wykonywania Umowy w najszybszym 
możliwym terminie. 

14.3 Kupujący odpowiada za straty spowodowane przez Zdarzenie Siły Wyższej. 
15. STOSOWANIE SIĘ DO WYMOGÓW PRAWA 
15.1 Kupujący w każdym momencie w swoich relacjach ze Sprzedającym lub osobami trzecimi, z którymi 

łączą go stosunki dotyczące Umowy stosować się będzie do wszelkich przepisów w zakresie 
konkurencji, eksportu i wymiany handlowej. Kupujący nie spowoduje swoim działaniem lub 
zaniechaniem, aby Sprzedający dopuścił się naruszenia tych przepisów. 

15.2 Naruszenie niniejszego Punktu 15 jest istotnym naruszeniem w przypadku, którego Sprzedający ma 
prawo natychmiast odstąpić od Umowy bez uszczerbku dla innych przysługujących mu praw lub 
środków prawnych. 

16. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
16.1 Sprzedający może w każdym czasie przenieść, zastawić, podzlecić lub rozporządzić w inny sposób 

swoimi prawami i obowiązkami lub częścią z nich, wynikającymi z niniejszej Umowy, na co Kupujący 
niniejszym wyraża zgodę. 

16.2 Kupujący nie może w żadnym czasie przenieść, zastawić, podzlecić lub rozporządzić w inny sposób 
swoimi prawami i obowiązkami lub częścią z nich, wynikającymi z niniejszej Umowy bez uprzedniej 
pisemnej zgody Sprzedającego. 

16.3 Każda zmiana Umowy, w tym m.in. wprowadzenie do niej nowych postanowień, wymaga formy 
pisemnej z podpisami Stron lub jej przedstawicieli. 

16.4 Wszelkie zawiadomienia pomiędzy Stronami wymagane lub dozwolone na podstawie niniejszych 
Warunków wymagają formy pisemnej i będą wysłane na adres siedziby drugiej Strony lub miejsca jej 
głównej działalności i powinny być wysłane za potwierdzeniem odbioru, przez kuriera lub faksem. 

16.5 Odstąpienie od jakiegokolwiek postanowienia lub warunku Umowy wymaga dla swej ważności formy 
pisemnej, w innym przypadku stanowić będzie precedens. 

16.6 Umowa ta w żadnym razie nie ustanawia i nie będzie uważana za ustanowienie pomiędzy Stronami 
spółki lub stosunków typu ”joint venture” i nie ustanawia żadnej ze stron agentem drugiej. 

16.7 Osoba trzecia niebędąca stroną Umowy nie ma żadnych praw wynikających z Umowy i Umowa nie 
została zawarta w celach przyznania jakichkolwiek korzyści osobie trzeciej. 

16.8 Jeśli sąd lub inny właściwy organ uzna którekolwiek z postanowień Warunków lub Umowy (lub ich 
części) za nieważne, niezgodne z prawem, lub niewykonalne, postanowienie to lub jego część zostanie 
w niezbędnym zakresie uznane za usunięte, zaś pozostałe postanowienia pozostają wykonalne i 
zachowują swoją moc. 

16.9 Jeśli nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem postanowienie Warunków lub Umowy byłoby 
ważne, wykonalne lub zgodne z prawem jeśli jakaś jego część zostałaby usunięta, postanowienie to ma 
zastosowanie do stron po dokonaniu stosownej zmiany w możliwie najmniejszym zakresie celem 
uczynienia go ważnym, wykonalnym lub zgodnym z prawem. 

16.10 Umowa, wszelkie spory i roszczenia wynikające z Umowy lub z nią związane lub dotyczące jej 
przedmiotu lub zawarcia (w tym też obowiązki i spory pozaumowne) podlegają prawu polskiemu i 
zgodnie z nim będą interpretowane. 

16.11 Umowa, wszelkie spory i roszczenia wynikające z Umowy lub z nią związane lub dotyczące jej 
przedmiotu lub zawarcia (w tym też obowiązki i spory pozaumowne) będą rozstrzygane przez właściwy 
polski sąd powszechny. Strony nieodwołalnie poddają się wyłącznej właściwości sądów polskich. 


