OGÓLNE WARUNKI DOSTAW
FoodCare Sp.zo .o, 32-080 Zabierzów, ul. Spokojna 4,
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POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsza ogólne warunki zakupu określa ramowe zasady współpracy Foodcare
Sp. z o.o. z Dostawcą w zakresie zakupów, dostaw, fakturowania oraz płatności
za dostarczony towar realizowany w zakresie zamówień/ umów składanych
przez Foodcare Sp. z o.o.
O ile nie ustalono inaczej na piśmie pod rygorem nieważności, do zamówień
składanych przez Foodcare Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie, 32-080
Zabierzów, ul. Spokojna 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sad Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 146008, NIP: 944-18-47411 Regon: 357069943, (dalej „Kupujący”) mają zastosowanie wyłącznie
niniejsze ogólne warunki dostaw (dalej „OWD”).
Warunki sprzedaży/dostawy odmienne, a w szczególności warunki sprzeczne z
OWD nie będą przez Foodcare uznawane – Kupujący nie zamierza zawierać
umów na warunkach sprzedaży/dostawy odmiennych lub sprzecznych z OWD.
OWD będą mieć zastosowanie również do realizacji zamówień składanych
przez osoby trzecie wskazane przez Foodcare.
ZŁOŻENIE I PRZYJĘCIE ZAMÓWIEŃ DO REALIZACJI
Kupujący będzie składał zamówienia w formie pisemnej lub poczty
elektronicznej. Warunkiem ważności zamówienia złożonego ustnie jest jego
niezwłoczne potwierdzenie przez Kupującego w jednej z wyżej wymienionych
form.
Zamówienia mogą mieć postać:
kontraktów (zamówienia kontraktowe), określających w szczególności: cenę,
łączną ilość i rodzaj przedmiotu dostawy, który powinien być wytworzony w
ramach realizacji danego kontraktu oraz termin, od którego Odbiorca powinien
mieć możliwość zamawiania przedmiotu dostawy na podstawie zleceń zakupu;
Dostawa przedmiotu dostawy w ramach realizacji złożonego kontraktu
odbywać się będzie wyłącznie na podstawie zleceń zakupu.
zleceń zakupu, które mogą mieć postać zamówień szczegółowych do
kontraktów lub odrębnych zamówień, określających w szczególności: cenę,
ilość i rodzaj przedmiotu dostawy oraz dokładny termin, w którym dana ilość i
rodzaj przedmiotu dostawy powinna być wytworzona i dostarczona. Zlecenia
zakupu stanowiące zamówienia szczegółowe do kontraktu, powinny
dodatkowo zawierać wskazanie tego kontraktu.
Dostawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami specyfikacji. Jeśli do
danego kontraktu Kupujący załączy specyfikacje lub powoła sie w tym
kontrakcie na specyfikacje załączona do uprzednio składanych zamówień,
przedmiot dostawy zostanie dostarczony zgodnie z ta specyfikacja. Zlecenia
zakupu składane w ramach realizacji danego kontraktu nie wymagają
powoływania sie na specyfikacje dołączoną do lub wskazana w danym
kontrakcie.
Ponadto, jeśli Dostawca przedstawił Kupującemu próbkę produktu, na
podstawie której Kupujący podjęła decyzje o złożeniu zamówienia, produkt
dostarczony w ramach realizacji zamówienia powinien być zgodny z próbka
tego produktu.
Dostawca będzie potwierdzał przyjęcie zamówień do realizacji w terminie 2
dni od dnia ich otrzymania. Dostawca będzie zobowiązany do realizacji zleceń
zakupu stanowiących zamówienia szczegółowe do kontraktów przyjętych to
realizacji. Dostawca będzie potwierdzał przyjęcie do realizacji zlecenia zakupu,
niestanowiącego zamówienia szczegółowego do kontraktu, natychmiast po
otrzymaniu takiego zlecenia, nie później jednak niż w ciągu 24h. Brak
jakiejkolwiek odpowiedzi w ww. terminach będzie oznaczał przyjecie danego
zamówienia do realizacji.

III. TERMINY DOSTAW
1. Dostawy są realizowane w terminie/okresie wskazanym w złożonym
zamówieniu. O każdym przypadku możliwości opóźnienia realizacji dostawy,
Dostawca powiadomi Kupującego niezwłocznie po powzięciu wiadomości o
możliwości tego opóźnienia.
2. Jeśli Dostawca nie dotrzyma terminu dostawy wynikającego z umowy lub
zamówienia wystawionego na podstawie potwierdzenia zakupu lub warunków
zakupu, Kupujący może odmówić przyjęcia dostawy bez Obowiązku zapłaty
za dostarczone towary lub zakupić na koszt i ryzyko Dostawcy, u innych
dostawców taką ilość towarów o możliwie zbliżonych właściwościach i
jakości, jaka nie została dostarczona w terminie (zakupy zastępcze).
Postanowienie zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio w przypadku
dostarczenia w terminie towarów w mniejszej ilości niż ilość wynikająca z
potwierdzenia zakupu lub warunków zakupu. Jeżeli niezwłoczne dokonanie
zakupów zastępczych towarów o zbliżonych właściwościach i jakości napotyka
na znaczne trudności, Kupujący może dokonać zakupu towarów podobnych o
dowolnej jakości i dowolnych właściwościach. W każdym z przypadków
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opisanych w zdaniach poprzedzających Dostawca zobowiązany jest zwrócić
Kupującemu wszelkie koszty poniesione w związku z dokonaniem zakupów
zastępczych, w tym w szczególności uiszczoną przez Kupującego cenę za
towary zastępcze oraz wszelkie koszty związane z zawarciem umowy z
dostawcą zastępczym. Dostawcy nie przysługuje prawo kwestionowania
dokonanego przez Kupującego wyboru dostawcy zastępczego oraz ceny, za
jaką towary zastępcze zostały zakupione, chyba że cena towaru zakupionego
przez Dostawcę byłaby istotnie niższa niż rynkowa cena towaru danej jakości
w momencie wykonania prawa zakupu zastępczego. Kupujący jest uprawniony
do potrącenia wszystkich należności opisanych w niniejszym punkcie z
płatności dokonywanych na rzecz Dostawcy. O podjętej decyzji dotyczącej
zakupów zastępczych Kupujący jest zobowiązany powiadomić Dostawcę
pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej (w szczególności skan z
podpisem) z wykorzystaniem adresów poczty elektronicznej Stron.
W przypadku opóźnienia w realizacji dostawy, Dostawca będzie zobowiązany
do zapłaty Kupującemu kary umownej w wysokości 2% wartości opóźnionej
dostawy za każdy dzień opóźnienia, co nie pozbawia Kupującego prawa do
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

IV. MIEJSCE DOSTAWY
Miejscem dostaw jest jednostka odbioru wskazywana każdorazowo przez
Kupującego w zamówieniu. We wskazanym miejscu dostawy, z chwilą
wydania przedmiotu dostawy potwierdzonego stosownym dokumentem
dostawy, przechodzi na Kupującego lub na odbiorcę wskazanego przez
Kupującego, ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty przedmiotu
dostawy.
V. WARUNKI DOSTAW/OZNAKOWANIE DOSTAWY
1. Każda pojedyncza dostawa winna składać się z jednej partii produkcyjnej
(„batch”), chyba ze zamówiona ilość produktu wymaga wyprodukowania w
dwóch lub więcej partiach produkcyjnych. Każda dostawa powinna
charakteryzować się odpowiednim oznakowaniem. Dostawca jest zobowiązany
dołączyć do każdej dostawy odpowiednią, związaną z konkretną dostawą
dokumentacje (np. dokument WZ, wyniki badan sanitarnych, atest jakościowy,
wyniki badan mikrobiologicznych, dokument HDI lub tożsamy, świadectwo
kraju pochodzenia lub inne dokumenty wymagane przez Kupującego).
Wszystkie dokumenty odnoszące się do danej dostawy powinny być właściwie
wypełnione, zwłaszcza w odniesieniu do takich informacji, jak ilość, rodzaj
przedmiotu dostawy, obowiązujące kody celne i stawki podatkowe, itp. oraz
powinny być oznaczone numerem zlecenia zakupu. W przypadku niespełnienia
przez Dostawce warunków dotyczących dokumentacji dostawy, Kupujący
będzie uprawniony do odmowy przyjęcia lub zwrotu przedmiotu dostawy i
zadania od Dostawcy naprawienia szkody poniesionej przez Kupującego w
związku z nie wywiązaniem się przez Dostawce z ww. obowiązków, w tym
także w związku z odmowa przyjęcia lub zwrotu przedmiotu dostawy przez
Kupującego. Zwrot przedmiotu dostawy nastąpi na koszt Dostawcy, ponadto
Dostawca będzie zobowiązany do zwrotu ceny zapłaconej przez Kupującego /
łącznie z opłatami celnymi / oraz uiszczonego podatku VAT.
2. Dostawcy opakowań wskazanych przez Kupującego powinni zawsze na
dostarczanych opakowaniach drukować numery kodu Dostawcy i kodu
opakowania, nadane przez Kupującego. Miejsce nadruku ww. kodów jest
określane i akceptowane przez Kupującego. Celem nadruku jest nadanie cech
charakterystycznych Dostawcy/opakowaniu.
3. Etykiety na opakowaniach zbiorczych (palecie, kartonie i innym opakowaniu
zbiorczym) powinny ponadto zawierać: datę produkcji, datę i numer partii
produkcyjnej, nazwę Dostawcy, nazwę i rodzaj towaru, ilość towaru, termin
przydatności do spożycia, waga netto i brutto opakowania jednostkowego
(waga towaru razem z opakowaniem), kody EAN, numer kodu Dostawcy
nadany przez Kupującego.
4. Każda dostawa powinna spełniać wymagania aktualnie obowiązującej
specyfikacji Kupującego i prawa UE w zakresie parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych, pod rygorem odmowy przyjęcia lub
zwrotu przedmiotu dostawy, który ww. warunków nie spełnia.
5. Przedmiot dostawy będzie dostarczany na paletach z zachowaniem
następujących warunków: (i) wysokość palety uzgodniona z Kupującym, (ii)
konstrukcja palety powinna zapewniać jej bezpieczne składowanie na regale, a
do dostawy powinien być dołączony dokument stwierdzający wytrzymałość
palety (tj. podany nr odpowiedniego certyfikatu lub sam certyfikat), (iii)
przedmiot dostawy nie może wystawać poza obrys palety, (iv) paleta powinna
być czysta, sucha i nieuszkodzona.
6. Kupujący będzie zobowiązany do zwrotu Dostawcy wyłącznie certyfikowane
palety Euro, na których dostarczony jej został przedmiot dostawy, pozostałe
palety będą traktowane jako palety jednorazowe.

1

VI. CENA i PŁATNOŚĆ
1. Ustalona w zamówieniu cena za kupowane towary jest ceną sztywną i nie może
ulec podwyższeniu, nawet z uwagi na istotną zmianę warunków umownych.
Ustalona cena zakupu obejmuje koszty dostawy (zasada Delivered Duty Paid
zgodnie z Incoterms) do którejkolwiek ze wskazanych, zgodnie z
postanowieniem IV, w tym koszty opakowania.
2. Płatność ceny następuje na podstawie faktury wystawionej po należytym
wykonaniu zamówienia, w uzgodnionym terminie, zaznaczonym na
zamówieniu. Płatności realizowane będą do końca tygodnia, w którym upływa
termin płatności wskazany na zamówieniu nie wcześniej niż w czwartek w
danym tygodniu, przy czym, jeśli termin płatności wskazany na zamówieniu
upływa w piątek, sobotę lub niedziele w danym tygodniu, płatności realizowane
będą do końca kolejnego tygodnia. Płatność uznaje się za dokonaną z dniem
obciążenia rachunku bankowego Kupującego. Płatności będą realizowane
przelewem na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze. Dostawca
będzie zobowiązany do niezwłocznego informowania Kupującego o zmianach
danych niezbędnych do dokonania zapłaty, w szczególności o zmianie
rachunku bankowego, pod rygorem wstrzymania zapłaty faktury do momentu
otrzymania wszystkich niezbędnych danych. Informacja o zmianie rachunku
bankowym powinna być sporządzona na piśmie i podpisana przez osoby
upoważnione do reprezentacji.
3. Dostawca zobowiązany będzie do umieszczania na każdej fakturze VAT
numeru zlecenia zakupu (PO) podanego przez Kupującego, pod rygorem
odmowy ich księgowania i zapłaty. Zapłata może nastąpić wyłącznie na
podstawie faktury VAT zawierającej nr PO podany przez Kupującego.
Kupujący nie ponosi odpowiedzialności (w tym w zakresie zapłaty odsetek) za
opóźnienie w zapłacie wynikające z dostarczenia faktury VAT zawierającej nr
PO na mniej niż 14 dni przed dniem zapłaty
VII. GWARANCJA, RĘKOJMIA.
1. Dostawca gwarantuje Kupującemu wysoką jakość przedmiotu dostawy, jego
zgodność z zamówieniem, specyfikacjami Kupującego, OWD i
obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodność z przeznaczeniem, a jeśli
była przedstawiona Kupującemu próbka produktu – również z tą próbką.
Gwarancja zostaje udzielona na okres nie krótszy niż wskazany w specyfikacji
dołączonej do kontraktu lub zlecenia zakupu.
2. W chwili odbioru przedmiotu dostawy Kupujący zobowiązany jest sprawdzić,
czy zgadza się ilość opakowań zbiorczych wynikająca z zamówienia z
rzeczywiście dostarczonymi. W terminie kolejnych 60 dni od daty odbioru
przedmiotu dostawy Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy jakość
przedmiotu dostawy jest zgodna z zamówieniem i OWD, jak również czy został
on wytworzony i dostarczony zgodnie z zamówieniem i OWD. Ograniczenie
terminem, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy wad ukrytych
przedmiotu dostawy, które to wady Kupujący będzie zobowiązany zgłosić
Dostawcy w terminie 14 dni od dnia ich wykrycia.
3. W przypadku dostarczenia przedmiotu dostawy w ilości większej niż
wynikająca z zamówienia, Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia przedmiotu
dostawy w ilości ponad ilość wynikająca z zamówienia i odmowy zapłaty za
nadwyżkę, która Dostawca zobowiązany jest odebrać na własny koszt.
Kupujący dopuszcza możliwość dostawy ilości przedmiotu dostawy większej
lub mniejszej niż wynikająca z zamówienia, nie większej/mniejszej jednak niż
10% dla dostaw do zakładów produkcyjnych w Zabierzowie i Niepołomicach,
o ile nie zostały uzgodnione inne tolerancje ilościowe.
4. W przypadku dostarczenia przedmiotu dostawy w ilości mniejszej niż
wynikająca z zamówienia, Dostawca będzie zobowiązany do dokonania
dostawy uzupełniającej w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze. Ponadto w
ww. przypadku stosuje się postanowienie punktu w odniesieniu do zwłoki w
realizacji części dostawy.
5. W przypadku dostarczenia przedmiotu dostawy, którego jakość nie będzie
zgodna z zamówieniem lub OWD, Dostawca będzie zobowiązany do jego
odbioru na swój koszt lub ryzyko w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych,
licząc od dnia otrzymania reklamacji, z jednoczesnym dostarczeniem, w tym
samym terminie, na swój koszt i ryzyko, takiej samej ilości przedmiotu dostawy
wolnego od wad, naprawionego przedmiotu dostawy lub zwrotu ceny
uiszczonej przez Kupującego, stosownie do jej zadania. Postanowienie zdania
poprzedniego stosuje sie odpowiednio w przypadku, gdy przedmiot dostawy
został wytworzony lub dostarczony niezgodnie z zamówieniem lub OWD,
chyba, ze Kupujący postanowi inaczej. Powyższe uprawienia nie pozbawiają
Kupującego roszczeń o naprawienie szkody.
6. W nagłych przypadkach lub w przypadku, gdy Dostawca nie wykona
niezwłocznie swoich obowiązków z tytułu gwarancji lub rękojmi, Kupujący
będzie uprawiony do usunięcia wad na koszt Dostawcy.
7. Kupujący nie będzie zobowiązany do zapłaty ceny za przedmiot dostawy
bezspornie wadliwy lub przedmiot dostawy, który został wytworzony lub

dostarczony niezgodnie z zamówieniem lub OWD, z tym, że w tym ostatnim
przypadku tylko wtedy, gdy Kupujący zażąda jego odbioru przez Dostawce.
8. W przypadku zwrotu wadliwego przedmiotu dostawy, Dostawca będzie
zobowiązany do zwrotu ceny zapłaconej przez Kupującego/ łącznie z opłatami
celnymi / oraz uiszczonego podatku VAT.
9. W przypadku opóźnienia w realizacji obowiązków Dostawcy wynikających z
udzielonej gwarancji lub rękojmi, Dostawca będzie zobowiązany do zapłaty
Kupującemu kary umownej w wysokości 2% wartości wadliwej części
przedmiotu dostawy za każdy dzień opóźnienia, co nie pozbawia Kupującego
prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
10. Na Dostawcy spoczywają obowiązki zachowania staranności Importera w Unii
Europejskiej lub inne istniejące w danym kraju obowiązki importera dotyczące
zachowania należytej staranności. W przypadku powstania po stronie
Kupującego kosztów związanych z wadliwością wyrobu jego opakowania lub
oznakowania, w tym wynikających z czynności właściwych organów lub z
wycofywania towaru z rynku, Dostawca jest zobowiązany do zwrotu tych
kosztów. Obowiązek zwrotu kosztów, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, obejmuje w szczególności zwrot opłat i kar nałożonych na
Kupującego przez właściwe organy i inspekcje, zwrot zarówno urzędowych,
jak i wykonanych na zlecenie Kupującego w związku z prowadzoną kontrolą
lub postępowaniem w sprawie nałożenia kar lub opłat, przy czym należnego
tym podmiotom wynagrodzenia, chyba że należne wynagrodzenie byłoby
istotnie wyższe niż rynkowe wynagrodzenia za tego typu usługi. Kupujący jest
uprawniony do potrącenia wszystkich należności opisanych w niniejszym
punkcie z płatnościami dokonanymi na rzecz Dostawcy.
11. W przypadku, gdy dostarczony towar (w tym jego opakowanie) nie będzie
odpowiadał umówionym parametrom jakościowym lub wymaganiom w
zakresie jakości handlowej, oznakowania lub daty minimalnej przydatności do
spożycia, Kupujący może w dowolnym momencie wezwać Dostawcę do
odbioru tego towaru z miejsca lub miejsc dowolnie przez siebie wskazanych, a
Dostawca zobowiązany jest ten towar odebrać z tych miejsc w terminie
wskazanym przez Kupującego, nie krótszym niż 3 dni, na własny koszt i
ryzyko. W takim przypadku Kupujący nie jest zobowiązany do uiszczenia ceny
za przedmiotowe towary, a w razie jej uprzedniego uiszczenia, Dostawca
zobowiązany jest na tę cenę zwrócić na pierwsze żądanie Kupującego.
Dostawca przyjmuje do wiadomości, że miejscem odbioru towarów
wskazanym przez Kupującego może być w szczególności magazyn
Kupującego. W przypadku wezwania Dostawcę do odbioru towaru, Kupujący
może ponadto zrealizować zakupy zastępcze na ten towar. Jeżeli Dostawca nie
odbierze towarów, o których mowa w zdaniach poprzedzających, z miejsca
(miejsc) i w terminie określonym przez Kupującego, Kupujący ma prawo
zutylizować te towary na koszt i ryzyko Dostawcy. W takim przypadku
Dostawca zobowiązany jest zwrócić Kupującemu wszelkie koszty poniesione
w związku z dokonaniem utylizacji, a w szczególności koszty związane z
transportem utylizowanych towarów oraz równowartość wynagrodzenia
podmiotów trzecich z tytułu dokonanej utylizacji. Dostawcy nie przysługuje
prawo kwestionowania dokonanego przez Kupującego wyboru podmiotu
dokonującego utylizacji oraz wysokości kosztów utylizacji, które to koszty
Dostawca nieodwołalnie z góry akceptuje. Kupujący jest uprawniony do
potrącenia należności opisanych w niniejszym punkcie z płatności
dokonywanych na rzecz Dostawcy.
12. Strony wyłączają niniejszym stosowanie przepisów art. 563 § 1, 565 i 567
kodeksu cywilnego.
VIII. NIEWYKONANIE LUB NIENALEZYTE WYKONANIE ZAMÓWIENIA
1. Dostawca będzie zobowiązany do naprawienia Kupującemu szkody
poniesionej przez Kupującego w związku z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem zamówienia, w szczególności w związku z dostarczeniem
wadliwego przedmiotu dostawy lub przedmiotu dostawy, który został
wytworzony lub dostarczony niezgodnie z zamówieniem lub OWD.
2. Kupujący zastrzega sobie możliwość anulowania złożonych kontraktów lub
zleceń zakupu, w przypadku:
a. powtarzającego się opóźniania przez Dostawce w realizacji zamówień,
b. opóźnienia w realizacji zamówienia dłuższego niż 5 dni,
c. powtarzającego się naruszania warunków dostaw, w tym w zakresie zgodności
przedmiotu dostawy ze specyfikacja, a jeśli była przedstawiona Kupującemu
próbka produktu – również z tą próbka;
d. występowania wad fizycznych lub prawnych przedmiotu dostawy,
e. nienależytego wywiązywania się przez Dostawce z jego obowiązków w ramach
rękojmi lub gwarancji,
f. naruszania przez Dostawce innych warunków zamówienia lub OWD,
g. pojawienia się w produkcie objętym kontraktem i/lub zleceniem zakupu
alergenu innego lub w innej ilości, niż zadeklarowane w Deklaracji o
składnikach alergennych ostatnio zaakceptowanych przez Kupującego.
h. bez podania przyczyny, o ile nie spowoduje to kosztów po stronie Dostawcy.
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W przypadku anulowania kontraktu, anulowanie dotyczyć będzie również
zleceń zakupu stanowiących zamówienia szczegółowe do tego kontraktu
złożonych a niezrealizowanych do dnia anulacji, o ile Kupujący nie postanowi
inaczej.

IX. WŁASNOSC INTELEKTUALNA i PRAWA OSÓB TRZECICH
1. Dostawca nie będzie uprawniony do wykorzystywania jakichkolwiek
materiałów zawierających znaki towarowe, do korzystania z których
uprawniona jest Kupujący, w celu innym niż do należytego wykonywania
zamówienia. Wszelkie niewykorzystane zgodnie z umowa materiały
zawierające znaki towarowe, do korzystania z których uprawniona jest
Kupujący, powinny być przez Dostawce zniszczone na jego koszt.
2. Dostawca zobowiązany będzie przedstawić Kupującemu na jej zadanie raport
ze zniszczenia niewykorzystanych zgodnie z umowa materiałów,
zawierających znaki towarowe, do korzystania z których uprawniona jest
Kupujący.
3. Dostawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego i osób trzecich za to,
że w związku z realizowanymi przez niego dostawami, nie zostaną naruszone
przepisy prawa, w tym przepisy regulujące zasady uczciwej konkurencji,
prawem chronione dobra osób trzecich oraz prawa własności intelektualnej lub
przemysłowej. W przypadku dochodzenia przez osobę trzecią wobec
Kupującego roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej lub
przemysłowej oraz naruszenia przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, Dostawca zabezpieczy Kupującego przed wszelkimi takimi
roszczeniami i zwolni Kupującego z odpowiedzialności z tytułu takiego
naruszenia, w tym w szczególności - w zakresie dozwolonym przez prawo przystąpi do toczącego się postępowania, zapłaci na rzecz osoby trzeciej kwoty
zasądzone od Kupującego prawomocnym wyrokiem sądu lub przyznane na
podstawie Innego ostatecznego orzeczenia lub niewzruszalnej decyzji
odpowiednich organów, w tym także zapłaci zasądzone od Kupującego na
rzecz osoby trzeciej koszty procesu lub innego postępowania, w tym koszty
sądowe i koszty zastępstwa procesowego, a w przypadku zapłacenia tych kwot
przez Kupującego lub ich wyegzekwowania od Kupującego przez osobę trzecią
- zwróci na rzecz Kupującego te kwoty wraz z kosztami celowej egzekucji.
Dostawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie zasad uczciwej konkurencji,
dóbr prawnie chronionych osób trzecich, a także praw własności intelektualnej
lub przemysłowej, także wówczas, gdy wyrób, jego opakowanie lub
oznakowanie zostały wykonane według specyfikacji, projektów lub wskazań
dostarczonych przez Kupującego. Dostawca będzie zwolniony jednak z
odpowiedzialności, jeżeli poinformuje Kupującego przed rozpoczęciem
produkcji wyrobów, że przedstawiona przez Kupującego specyfikacja wyrobu,
projekt opakowania lub oznakowania narusza zasady uczciwej konkurencji,
dobra prawnie chronione osób trzecich lub prawa własności Intelektualnej lub
przemysłowej, a Kupujący pomimo tego nie przedłoży nowel specyfikacji
produktu / projektu opakowania lub oznakowania, spełniającego zastrzeżenia
Dostawcy. Informacja ta powinna być przekazana w formie pisemnej lub w
postaci elektronicznej (w szczególności skan z podpisem) i z wykorzystaniem
adresów poczty elektronicznej Stron.
4. W przypadku dochodzenia przez osobę trzecią wobec Kupującego roszczeń z
tytułu naruszenia praw własności intelektualnej oraz naruszenia przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także w przypadku wyrządzenia szkody
osobom trzecim przez dostarczony przez Dostawcę towar, Dostawca Jest
zobowiązany do zwolnienia Kupującego z takich roszczeń na jego pierwsze
wezwanie przestane w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w
szczególności skan z podpisem) i z wykorzystaniem adresów poczty
elektronicznej Stron.
5. Powyższy obowiązek Dostawcy dotyczy również wszelkich wydatków, które
Kupujący zmuszony jest ponieść z tytułu lub w związku z roszczeniami
podnoszonymi przez osoby trzecie.
X. CESJE
Cesja praw wynikających z umów zawieranych z Kupującym, cesja
wierzytelności oraz dokonanie potrącenia przez Dostawcę wymaga pisemnej
zgody Kupującego pod rygorem nieważności.
XI. PODWYKONAWCY
Dostawca będzie uprawniony do posługiwania się osobami trzecimi przy
wykonywaniu zamówień składanych przez Kupującego, z tym, ze za działania
i zaniechania tych osób Dostawca ponosił będzie względem Kupującego
odpowiedzialność, jak za własne działania i zaniechania. Dostawca
zobowiązany jest wyłącznie w stosunku do podwykonawców – wszelka
odpowiedzialność Kupującego jest wyłączona.

XII. PRAWO WŁAŚCIWE, ROZSTRZYGANIE SPORÓW.
1. Stosuje się wyłącznie prawo polskie z wyłączeniem przepisów kolizyjnych
oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej
sprzedaży towarów (CISG), a nadto Konwencji o przedawnieniu w
międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 14
czerwca 1974 r. (Dz. U. z dnia 13 maja 1997 r., nr 45, poz. 282). Powyższe
obowiązuje niezależnie od tego, w jakim kraju Dostawca ma swoją siedzibę
oraz do jakiego kraju przeznaczone są dostarczane towary.
2. Miejscem spełnienia świadczenia jest każdorazowo siedziba spółki FoodCare
sp. z o.o. podana na potwierdzeniu zakupu lub w warunkach zakupu.
3. W zakresie rozwiązywania sporów prawnych, wynikających ze stosunków
prawnych istniejących między stronami, w tym ich wykonywania i
ewentualnego rozwiązywania, strony uzgadniają, że wyłączają jurysdykcję
będą miały sądy polskie. Sądem właściwym będzie sąd miejscowo właściwy ze
względu na siedzibę Kupującego. Niezależnie od powyższego Kupujący jest
również uprawniony do wystąpienia przed sąd miejscowo właściwy ze względu
na siedzibę Dostawcy lub jego oddziału lub przed sąd właściwy ze względu na
miejsce spełnienia świadczenia. Postanowienie zdania poprzedniego stosuje się
również w sytuacji, w której spowodowałoby to wystąpienie Kupującego przed
sądy inne niż sądy polskie.
4. Językiem umowy jest język polski. W przypadku korzystania z wersji umowy
sporządzonych w więcej niż jednym języku, wersją obowiązującą w razie
rozbieżności lub trudności interpretacyjnych jest wersja w języku polskim.
5. W zakresie, w jakim niniejsze Ogólne Warunki Dostaw regulują prawa
Kupującego, nie utrudniają one, nie ograniczają i nie naruszają w inny sposób
ewentualnych praw Kupującego, wynikających z przepisów prawa.
6. Zmiany lub uzupełnienia zarówno warunków zakupu (szczególnie w zakresie
ceny i ilości dostarczonego towaru), jak i potwierdzenia zakupu wymagają
zachowania formy pisemnej lub postaci elektronicznej (w szczególności skan z
podpisem) z wykorzystaniem adresów poczty elektronicznej Stron.
7. Jakikolwiek sposób upublicznienia (niezależnie od rodzaju mediów) lub
pomiędzy stronami, jak również świadczeń będących przedmiotem umowy i
ich skutków wobec osób trzecich dozwolone jest po wyraźnej, wcześniejszej
zgodzie Kupującego. Kupujący nie jest nazwany imiennie, lecz jedynie
określony opisowo.
8. Strony zobowiązują się zachować w poufności na zasadach określonych w
wszelkie informacje otrzymane od drugiej strony lub osób trzecich działających
w imieniu lub na zlecenie drugiej strony oraz własne informacje dotyczące
współpracy z drugą stroną od formy ich przekazania, źródła i oznaczenia. W
szczególności do uznania za Informację Poufną nie jest konieczne jej
oznaczenie jako poufnej. Informacje Poufne obejmują m.in. produktów,
ilościach sprzedaży i zamówień produktów, terminach sprzedaży i dostawy,
planowanych i przeprowadzanych akcjach promocyjnych. Strony zobowiązuje
się w szczególności: w tajemnicy wszelkie Informacje Poufne, wykorzystywać
je wyłącznie w celu wykonywania umów zawartych pomiędzy stronami lub w
Innym zakresie, o ile druga strona wyrazi taką zgodę, zapewnić, że żadna z
osób otrzymujących Informacje Poufne nie ujawni ich ani ich źródła, zarówno
w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego
upoważnienia w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w szczególności
skan z podpisem) i z wykorzystaniem adresów poczty elektronicznej Stron od
drugiej Strony; ujawniać Informacje Poufne jedynie tym pracownikom,
podwykonawcom i doradcom, którym będą one niezbędne do wykonywania
powierzonych im czynności, i tylko w zakresie, w jakim odbiorca Informacji
musi mieć do nich dostęp; nie kopiować, nie powielać ani w Jakikolwiek
sposób nie rozpowszechniać jakiejkolwiek części Informacji Poufnych bez
uzasadnionej potrzeby związanej ze współpracą z drugą stroną lub
wykonaniem praw lub obowiązków przewidzianych przepisami prawa.
9. Jeśli postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Dostaw miałyby być lub
stać się w całości lub w części nieskuteczne lub niewykonalne, to nie narusza
to ważności pozostałych postanowień. W miarę istniejących możliwości
prawnych postanowienie nieskuteczne lub niewykonalne należy zastąpić
odpowiednim postanowieniem najbardziej zbliżonym do pierwotnej intencji
stron.
10. Podpisując niniejsze Ogólne Warunki Dostaw Dostawca oświadcza, że
dysponuje wszelkimi prawem przewidzianymi zezwoleniami, koncesjami,
zgodami i decyzjami administracyjnymi ewentualnie wymaganymi na obrót
towarami stanowiącymi przedmiot umowy.

______________________
Miejscowość i data

________________________
podpis i pieczęć Dostawcy
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