OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

impress decor Polska sp. z o.o.

§ 1 Informacje ogólne – obszar zastosowania
1. Nasze Warunki Sprzedaży obowiązują na zasadzie wyłączności; nie
akceptujemy żadnych warunków przedstawionych przez Zamawiającego,
które byłyby sprzeczne z naszymi Warunkami Sprzedaży lub różniły się
od nich, chyba że obowiązywanie takich warunków zostanie wyraźnie
potwierdzone w formie pisemnej. Nasze Warunki Sprzedaży obowiązują,
nawet jeśli zrealizujemy dostawę do Zamawiającego, nie wnosząc
zastrzeżenia wobec odmiennych warunków przedstawionych przez
Zamawiającego lub warunków, które mogłyby być różne od naszych
Warunków Sprzedaży.
2. Wszelkie ustalenia pomiędzy nami a Zamawiającym, dokonywane
w celu realizacji niniejszej umowy, wymagają potwierdzenia w formie
pisemnej. Dodatkowe obowiązki przyjęte przez „impress Decor Polska”
Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ełku (Polska), ul.
Handlowa 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Olsztyna, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
56436, kapitał zakładowy: 23 000 000,00 PLN; NIP: 848-15-49-990 (zwaną
dalej „Sprzedającym”), nie wpływają na obowiązywanie niniejszych
Warunków Sprzedaży.
3. Nasze Warunki Sprzedaży nie dotyczą konsumentów, rozumianych
zgodnie z definicją zawartą w art. 22 [1] Kodeksu cywilnego (zwanego
dalej „KC”).
4. O ile INCOTERMS są stosowane w międzynarodowych transakcjach
handlowych w indywidualnych zamówieniach, postanowienia niniejszych
Warunków Sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami
zawartymi w INCOTERMS, o ile przedmioty tych postanowień są ze sobą
zgodne. Strony uzgadniają, że warunki INCOTERMS zostaną odpowiednio
zmienione, tak aby nie miały zastosowania warunki INCOTERMS, które są
sprzeczne z Warunkami Sprzedaży.
5. Nasze Warunki Sprzedaży obowiązują również w odniesieniu do
wszystkich przyszłych transakcji handlowych z Zamawiającym.
§ 2 Oferta – dokumenty ofertowe
1. Jeżeli zamówienie kontrahenta może być uznane za ofertę zgodnie
z art. 66 KC, to takie zamówienie możemy przyjąć w ciągu 2 tygodni.
Oferty nie są wiążące. Umowa zakupu nie zostanie zawarta, o ile nie
zostanie potwierdzona lub zatwierdzona w formie pisemnej przez
Sprzedającego.Ustalenia, zmiany lub umowy zabezpieczenia zawierane
ustnie, telefonicznie lub telegraficznie, wymagają potwierdzenia przez
nas w formie pisemnej lub poprzez wiadomość e-mail, pod rygorem
nieważności.
2. Zastrzegamy sobie prawa własności i prawa autorskie do ilustracji,
rysunków, obliczeń i innych dokumentów. Dotyczy to również pisemnych
dokumentów oznaczonych jako „poufne”. Przed ich przekazaniem stronom
trzecim, Zamawiający musi uzyskać naszą wyraźną pisemną zgodę.
3. Specyfikacje zawarte w dokumentach, na ilustracjach, w broszurach,
katalogach i innej literaturze sprzedażowej, jak również na rysunkach, w
tym wymienione w nich szczegóły dotyczące jednostek (sztuk), ciężaru
i wymiarów, są niewiążące, chyba że zostaną wyraźnie wskazane jako
wiążące.
§ 3 Prace przygotowawcze
1. Projekt, odbitki próbne i podobne prace przygotowawcze, jak również
zmiany makiet, form drukowych lub surowców, które zostały potwierdzone
przez Zamawiającego, podlegają opłacie, nawet jeśli zamówienie na całą
produkcję nie zostanie później złożone.
2. To postanowienie obowiązuje również w razie zlecenia nam projektu i
przygotowania egzemplarzy próbnych.
3. O ile nie uzgodniono inaczej, pierwsze (pilotażowe) zamówienia
realizowane są zgodnie z wzorami dostarczonymi przez Sprzedającego i
potwierdzonymi przez Zamawiającego. W razie zastosowania wzorów

opracowanych w laboratorium, ze względu na odmienne warunki druku
w porównaniu z zakładem produkcyjnym, możliwe jest pojawienie się
niemożliwych do uniknięcia różnic w wydruku. W przypadku zastosowania
kolorów perłowych, wymagane są znacznie większe tolerancje odchyleń
kolorystycznych.
Kolejne zamówienia oparte są na wzorcu dostarczonym z pierwszym
zamówieniem. Odmienne wymagania należy potwierdzić w formie
pisemnej. Po zużyciu wzorca, opracowany zostanie nowy wzorzec na
podstawie tego samego projektu, który zastąpi stary wzorzec. Nowy
wzorzec będzie stanowić następnie podstawę przyszłej produkcji.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji
technicznych w dowolnym momencie. Dotyczy to zamówień
indywidulanych, jak również zamówień kolejnych.
§ 4 Ceny – warunki płatności
1. O ile w potwierdzeniu zamówienia nie stwierdzono inaczej, nasze ceny
to ceny „FCA” (magazyn Sprzedającego w Ełku, Polska), z wyłączeniem
opakowania. Wszystkie wysyłki będą realizowane na koszt i ryzyko
Zamawiającego i nie są ubezpieczane przez Sprzedającego.
2. Nasze ceny nie zawierają ustawowego podatku VAT; podatek ten
zostanie wykazany oddzielnie na fakturze w wysokości obowiązującej w
dniu wystawienia faktury.
3. Udzielenie rabatu wymaga specjalnego pisemnego uzgodnienia.
4. O ile w potwierdzeniu zamówienia nie stwierdzono inaczej, cena
zakupu netto (bez odliczeń) należna jest do zapłaty w ciągu 30 dni od
daty wystawienia faktury. Obowiązują przepisy ustawowe dotyczące
konsekwencji zwłoki w płatności.
5. Zamawiający ma prawo do potrącenia, tylko jeśli roszczenia wzajemne
zostały prawomocnie potwierdzone lub przez nas uznane. Poza tym
Zamawiający jest upoważniony do wykonania prawa do zatrzymania, tylko
jeśli roszczenie wzajemne dotyczy tego samego stosunku umownego.
6. W szczególności mamy prawo do wstrzymania się od wypełnienia
zobowiązań Sprzedającego określonych w umowie, jak również do
realizacji innych czynności przewidzianych przez prawo, jeżeli Klient nie
wypełni swoich istniejących zobowiązań finansowych w terminie, w razie
przekroczenia limitu określonego przez ubezpieczyciela kredytu, lub gdyby
ten limit został przekroczony przy następnej dostawie.
7. Roszczenia z tytułu ceny zakupu stają się należne bezzwłocznie,
jeżeli Zamawiający nie przekaże prawidłowych informacji o swojej
wiarygodności kredytowej lub jeżeli zabezpieczenie, do zapewnienia
którego zobowiązał się ubezpieczyciel kredytu, zostanie obniżone z
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
§ 5 Okres dostawy
1. Okresy dostawy rozpoczynają się nie wcześniej niż w momencie
zawarcia umowy. Warunkiem rozpoczęcia wskazanego przez nas okresu
dostawy jest wyjaśnienie wszystkich kwestii technicznych.
2. Zastrzegamy sobie prawo do ustalenia, że dostawy są uwarunkowane
otrzymaniem przez nas punktualnych dostaw od naszych dostawców.
3. W razie przekroczenia terminu dostawy, Sprzedający bezzwłocznie
zawiadomi Zamawiającego, a Zamawiający będzie zobowiązany do
wyznaczenia zasadnego okresu dodatkowego.
4. Poza tym wypełnienie naszego zobowiązania w zakresie dostawy
zależy od terminowego i należytego wypełnienia zobowiązań przez
Zamawiającego. Prawo do obrony w razie niewykonania umowy pozostaje
zastrzeżone.
5. Jeżeli Zamawiający nie dopuści się zwłoki w odbiorze lub na skutek
zaniedbania naruszy inne zobowiązania do współpracy, mamy prawo do
dochodzenia odszkodowania za wynikłe dla nas szkody, w tym za wszelkie
koszty dodatkowe. Prawo do dalszych roszczeń pozostaje zastrzeżone.
6. W razie spełnienia warunków ust. 4, ryzyko przypadkowego zniszczenia
lub przypadkowego pogorszenia jakości przedmiotu zakupu przechodzi
na Zamawiającego w momencie niewypełnienia obowiązku odbioru lub
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rozliczenia zadłużenia przez Zamawiającego.
7. Sprzedający ma prawo do wypełnienia swoich zobowiązań umownych
po pierwotnie zaplanowanym terminie dostawy, chyba że takie późniejsze
wypełnienie będzie nie do przyjęcia dla Zamawiającego.
8. Awarie, opóźnione dostawy lub brak dostaw od naszych dostawców,
braki surowców, energii lub siły roboczej, jak również strajki, lokauty,
trudności w pozyskaniu środków transportu, zakłócenia ruchu, działania
państwa/władz i inne zdarzenia siły wyższej – na okres zakłóceń i w
zakresie ich wpływu – zwalniają stronę podlegającą ich wpływowi
z obowiązku – odpowiednio – dostawy i odbioru, jeśli tylko strona
podlegająca ich wpływowi nie ponosi odpowiedzialności za te zdarzenia.
Strona, która nie będzie w stanie realizować umowy, jest zobowiązana do
bezzwłocznego powiadomienia drugiej stronie, przekazując równocześnie
wyjaśnienie okoliczności; poza tym strona ta podejmie wszelkie możliwe
działania, aby jak najszybciej skorygować sytuację, która uniemożliwia
dostawę/odbiór.
9. Zgodnie z przepisami ustawowymi, ponosimy odpowiedzialność,
jeżeli opóźniona dostawa jest wynikiem umyślnego naruszenia umowy
lub naruszenia umowy na skutek rażącego niedbalstwa z przyczyn
leżących po naszej stronie; ponosimy również odpowiedzialność za
opóźnienia spowodowane przez naszych przedstawicieli lub agentów.
Jeżeli opóźniona dostawa nie jest spowodowana umyślnym naruszeniem
umowy z przyczyn leżących po naszej stronie, nasza odpowiedzialność
za szkody ogranicza się do faktycznej i przewidywalnej straty lub szkody,
która może powstać w sposób naturalny w rezultacie zwykłych zdarzeń.
10. Zgodnie z przepisami ustawowymi, ponosimy również odpowiedzialność
w takim zakresie, w jakim opóźniona dostawa jest wynikiem umyślnego
naruszenia przez nas istotnego zobowiązania umownego; w takim
przypadku odpowiedzialność za szkody ogranicza się jednak do faktycznej i
przewidywalnej straty lub szkody, która może powstać w sposób naturalny w
rezultacie zwykłych zdarzeń.
11. Wyłącza się wszelką odpowiedzialność dodatkową.
§ 6 Przeniesienie ryzyka – koszty opakowania
1. Opakowania transportowe i wszelkie inne opakowania zgodne z
obowiązującymi przepisami dotyczącymi opakowań, są opakowaniami
bezzwrotnymi; wyjątek stanowią palety. Zamawiający ma obowiązek
utylizacji materiałów opakowaniowych na własny koszt.
2. W takim zakresie, w jakim opakowanie będzie wyraźnie wymienione na
fakturze lub dokumencie dostawy/liście przewozowym jako opakowanie
zwrotne, zostanie ono zwrócone nam bezzwłocznie po użyciu, najpóźniej
jednak w ciągu 3 miesięcy od daty wystawienia faktury, w stanie zdanym
do użycia, z frachtem opłaconym z góry i bez żadnych opłat. Jeżeli
opakowanie nie zostanie zwrócone w terminie lub zostanie zwrócone
w stanie wykluczającym jego ponowne użycie, mamy prawo obciążyć
Zamawiającego kosztami wymiany według właściwej stawki i zażądać
natychmiastowego uregulowania płatności.
§ 7 Doradztwo – informacje
1. Informacje dotyczące przetwarzania i możliwości skorzystania z naszej
oferty produktowej, jak również zalecenia lub porady techniczne i inne
informacje nie stanowią wtórnego zobowiązania umownego i będą
udostępniane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, lecz nie będą miały
charakteru wiążącego, przy czym wyłącza się wszelką odpowiedzialność.
2. Udzielenie takich informacji, o ile nie dokonano jednoznacznych
uzgodnień w formie pisemnej, nie stanowi niezależnej umowy doradczej
i bez jednoznacznych uzgodnień dokonanych w formie pisemnej nie
rozszerza naszych zobowiązań wtórnych.

są zgodne ze stanem (jakościowym) określonym w potwierdzonym
zamówieniu/specyfikacji. Brak przydatności towarów do celu innego
niż ten, dla którego są przeznaczone, nie stanowi wady, chyba że strony
pisemnie uzgodniły właściwości umożliwiające określone zastosowanie.
2. Zastosowanie opisów ogólnych, odwołania do ogólnie przyjętych
standardów, użycie znaków towarowych lub znaków jakości albo
przekazanie prób lub wzorów stanowi wyłącznie opis składu lub
charakteru towarów i samo w sobie nie stanowi udzielenia gwarancji lub
zobowiązania umownego.
3. Jeżeli Zamawiający zamierza podnieść roszczenia gwarancyjne, jest
on zobowiązany do uprzedniego należytego wypełnienia obowiązków
dotyczących zbadania sprawy i zawiadomienia. W razie potrzeby
obowiązki te obejmują również wykonanie prób. Dotyczy to również
produktów wstępnych (półproduktów) i pośrednich przekazanych do
korekty. Ryzyko dotyczące wszelkich wad przechodzi na Zamawiającego w
momencie zadeklarowania gotowości do druku/gotowości do produkcji,
chyba że dotyczy ono wad, które nie wystąpiły i nie mogły być stwierdzone
do momentu rozpoczęcia procesu produkcji, po zadeklarowaniu gotowości
do produkcji. Dotyczy to wszystkich innych deklaracji zwolnienia,
przedstawionych przez Zamawiającego w trakcie produkcji/wytwarzania.
4. Rozbieżności dotyczące struktury, koloru i wymiarów, mieszczące się w
zakresie typowych tolerancji komercyjnych, nie stanowią wad. W takim
zakresie, w jakim przedmiot sprzedaży wykazuje wadę, Zamawiający
ma prawo – według własnego uznania – do żądania dodatkowego
świadczenia w postaci usunięcia/naprawy wad lub dostawy nowych
towarów wolnych od wad. W celu usunięcia wad mamy obowiązek
pokrycia kosztów niezbędnych do usunięcia wad, w szczególności kosztów
transportu, robocizny i materiałów, pod warunkiem, że nie ulegną one
zwiększeniu na skutek przeniesienia przedmiotu sprzedaży do miejsca
innego niż miejsce wykonania umowy.
5. Jeżeli dodatkowe świadczenie okaże się nieskuteczne, Zamawiający
może według własnego uznania rozwiązać umowę lub zażądać obniżenia
ceny. Przy tym strony uzgadniają, że Sprzedający może również podjąć
wiele prób naprawy, jeśli tylko Zamawiający uzna je za zasadne.
6. Zgodnie z przepisami ustawowymi, ponosimy odpowiedzialność,
jeżeli Zamawiający wniesie roszczenie o odszkodowanie za szkody
na skutek umyślnego i rażącego niedbalstwa, w tym umyślnego i
rażącego niedbalstwa po stronie naszych przedstawicieli lub agentów.
O ile nie zostaniemy obarczeni winą za celowe naruszenie umowy,
odpowiedzialność za szkody ogranicza się do faktycznej i przewidywalnej
straty lub szkody, która może powstać w sposób naturalny w rezultacie
zwykłych zdarzeń.
7. Zgodnie z przepisami ustawowymi, ponosimy odpowiedzialność,
jeżeli zostaniemy uznani za winnych naruszenia istotnego zobowiązania
umownego; w takim przypadku odpowiedzialność za szkody ogranicza
się jednak do faktycznej i przewidywalnej straty lub szkody, która może
powstać w sposób naturalny w rezultacie zwykłych zdarzeń.
8. Jeżeli Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia
odszkodowania za szkody zamiast świadczenia, nasza odpowiedzialność
w zakresie ust. 3 ogranicza się do faktycznej i przewidywalnej straty lub
szkody, która może powstać w sposób naturalny w rezultacie zwykłych
zdarzeń.
9. Odpowiedzialność za zawinione pozbawienie życia, uszkodzenie ciała
lub zdrowia pozostaje nienaruszona; dotyczy to również odpowiedzialności
za produkt niebezpieczny.
10. O ile powyżej nie uzgodniono inaczej, wyłącza się wszelką inną
odpowiedzialność.
11. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, licząc od daty przeniesienia
ryzyka.
12. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za
towary wadliwe, jak wskazano w art. 556-576 KC.
§ 10 Odpowiedzialność łączna

§ 8 Cesja
Cesja roszczeń wobec nas możliwa jest wyłącznie za naszą pisemna zgodą.
§ 9 Gwarancja Sprzedającego
1. Strony uzgadniają, że towary będą uznaje się za wolne od wad, o ile

1. Wyłącza się odpowiedzialność za szkody wykraczającą poza
odpowiedzialność określoną w § 9, bez względu na charakter prawny
dochodzonych roszczeń. Dotyczy to w szczególności roszczeń odnoszących
się do szkód wynikłych z winy lub zaniedbania w momencie zawarcia
umowy oraz szkód spowodowanych innymi naruszeniami obowiązków
związanych z roszczeniami deliktowymi o odszkodowanie w razie
zniszczenia mienia.
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2. W razie wyłączenia lub ograniczenia naszej odpowiedzialności za
szkody, dotyczy to również odpowiedzialności osobistej za szkody
spowodowane przez naszych pracowników, przedstawicieli i agentów.
§ 11 Nadwyżki lub niedobory dostaw
Strony uzgadniają, że nadwyżki lub niedobory w dostawie do 20%
ilości zamówionej w przypadku zamówienia ≤ 10 000 kg oraz do 10% w
przypadku zamówienia > 10 000 kg, nie stanowią wady i nie mogą być
podstawą do reklamacji.
§ 12 Druk na zlecenie
1. Jeżeli Zamawiający dostarcza papier, dokonuje on dostawy
nieodpłatnej. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ilości
i jakość potwierdzone w dokumentach dostawy. W razie poniesienia
dodatkowych kosztów na skutek wahań jakości, koszty te pokrywa
Zamawiający.
2. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby ograniczyć do minimum ilość
makulatury (papieru odpadowego).
3. Druk na materiale powoduje uzyskanie przez nas prawa
współwłasności do wyrobu gotowego, wytworzonego z jego użyciem, co
dotyczy również przekształcenia/przetworzenia lub połączenia z innymi
materiałami; prawo współwłasności obowiązuje do momentu pełnej
zapłaty wszystkich należności przysługujących nam w ramach naszych
stosunków handlowych z Zamawiającym, proporcjonalnie do wartości
zrealizowanych przez nas usług.
§ 13 Zastrzeżenie tytułu własności
1. Zachowujemy prawo własności do przedmiotu sprzedaży do momentu
otrzymania wszystkich płatności wynikających ze stosunków handlowych.
W przypadku naruszenia postanowień umowy przez Zamawiającego,
szczególnie w razie zwłoki w płatności, zastrzegamy sobie prawo do
odebrania przedmiotu sprzedaży. Odebranie przez nas przedmiotu
sprzedaży nie stanowi odstąpienia od umowy, chyba że wyraźnie
oświadczymy to w formie pisemnej. Po przejęciu przedmiotu sprzedaży
mamy prawo do jego spieniężenia, a zysk, pomniejszony o zasadne
koszty spieniężenia, zostanie przeznaczony na pokrycie zobowiązań
Zamawiającego.
2. Zamawiający jest zobowiązany do obchodzenia się z przedmiotem
sprzedaży z należytą starannością; w szczególności jest on zobowiązany do
ubezpieczenia – na własny koszt – przedmiotu sprzedaży z uwzględnieniem
pierwotnej wartości - od ognia, zalania i kradzieży oraz – jeżeli takie będzie
wymaganie Sprzedającego – do przechowywania na swój koszt towarów
oddzielnie lub w odpowiednio wydzielonym obszarze, oznaczenia ich
wyraźnie jako własności Sprzedającego oraz do zastosowania wszelkich
innych środków niezbędnych do wszechstronnego zabezpieczenia
przechowywanych towarów. Celem zabezpieczenia, Zamawiający
niniejszym nieodwołalnie ceduje na Sprzedającego pełną kwotę roszczeń
przysługujących z tytułu ubezpieczenia. Sprzedający przyjmuje tę cesję.
W takim zakresie, w jakim wymagane są prace konserwacyjne i inspekcje,
Zamawiający zobowiązany jest przeprowadzać te prace w terminie na
własny koszt.
3. W razie przejęcia lub innej ingerencji stron trzecich, Zamawiający
bezzwłocznie zawiadomi nas w formie pisemnej, tak aby umożliwić nam
podjęcie działań prawnych określonych w przepisach. W takim zakresie,
w jakim strona trzecia nie będzie zobowiązana do zwrócenia nam
kosztów sądowych i pozasądowych postępowania, Zamawiający ponosi
odpowiedzialność za wszelkie poniesione przez nas straty.
4. Zamawiający ma prawo do odsprzedaży przedmiotu sprzedaży w
ramach zwyczajowej działalności; Zamawiający ceduje jednak na nas
– ze skutkiem natychmiastowym – wszelkie roszczenia wobec swoich
klientów/dalszych nabywców lub stron trzecich, które uzyska w wyniku
odsprzedaży, do kwoty ostatecznej wartości faktury (z VAT) stanowiącej
naszą należność, bez względu na to, czy przedmiot sprzedaży został
odsprzedany bez przetworzenia, czy po przetworzeniu. Zamawiający
pozostaje upoważniony do windykacji takiego roszczenia nawet po cesji.
Powyższe postanowienie nie wpływa na nasze prawo do przeprowadzenia

postępowania windykacyjnego wobec danego roszczenia we własnym
zakresie. Zobowiązujemy się jednak do niewindykowania roszczenia,
jeśli tylko Zamawiający wypełnia zobowiązania płatnicze związane z
przychodami uzyskanymi na tej drodze, nie zalega z płatnościami, a w
szczególności nie złoży wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego
lub nie dojdzie do wstrzymania płatności. W takim przypadku możemy
zażądać od Zamawiającego ujawnienia nam scedowanych roszczeń i
właściwych dłużników, przekazania nam wszelkich informacji niezbędnych
do celów windykacyjnych, powiązanych dokumentów i zawiadomienia
dłużników (stron trzecich) o cesji.
5. Wszelkie przetwarzanie lub przekształcenie przedmiotu sprzedaży
odbywa się zawsze na naszą rzecz. Jeżeli wraz z przedmiotem sprzedaży
przetwarzane są inne przedmioty nienależące do nas, nabywamy prawo
współwłasności do nowego przedmiotu wytworzonego w ten sposób,
proporcjonalnie do wartości przedmiotu sprzedaży (kwoty ostatecznej
faktury z VAT) w stosunku do innych przedmiotów przetwarzanych w
toku przetwarzania. We wszystkich innych aspektach to samo dotyczy
przedmiotu powstałego w wyniku przetworzenia, co przedmiotu
sprzedaży dostarczonego z zastrzeżeniem własności..
6. Jeżeli przedmiot sprzedaży zostanie zmieszany lub połączony
nierozdzielnie z innymi przedmiotami nienależącymi do nas, nabywamy
prawo współwłasności do nowego przedmiotu, proporcjonalnie do
wartości przedmiotu sprzedaży (kwoty ostatecznej faktury z VAT) w
stosunku do innych przedmiotów zmieszanych w toku zmieszania. Jeżeli
mieszanie prowadzone jest w taki sposób, że przedmiot Zamawiającego
uznaje się za główny przedmiot, niniejszym ustala się, że Zamawiający
przekaże nam proporcjonalne prawo współwłasności. Zamawiający
zabezpieczy powstałe prawo własności w naszym imieniu.
7. W celu zabezpieczenia naszych roszczeń wobec Zamawiającego,
Zamawiający sceduje również na nas roszczenia, które uzyska wobec
stron trzecich na skutek związania przedmiotu sprzedaży z działką gruntu.
8. Na żądanie Zamawiającego, zobowiązujemy się do zwolnienia
przysługujących nam zabezpieczeń w takim zakresie, w jakim wartość
realizacji naszych zabezpieczeń przekroczy o ponad 10% wartość
należności, podlegających zabezpieczeniu; wyboru zabezpieczeń do
zwolnienia dokonujemy według własnego uznania.

§ 14 Przechowywanie, tytuł własności, prawo autorskie, prawo
patentowe, nazwa handlowa/znak towarowy
1. Wszelkie materiały eksploatacyjne wykorzystane przez nas do
wytworzenia przedmiotu sprzedaży, którego dotyczy umowa, w
szczególności folie, formy drukowe, cylindry drukujące i próbne wydruki,
pozostają naszą własnością, nawet jeśli są rozliczane oddzielnie, i nie
zostaną dostarczone Zamawiającemu.
2. Zamawiający zapewnia, że realizacja jego zamówienia nie narusza
praw własności przemysłowej, a w szczególności praw autorskich stron
trzecich. Zamawiający zwalnia nas z wszelkich roszczeń osób trzecich z
tytułu takiego naruszenia praw.
3. Prawo autorskie, prawo patentowe na projekt i prawo do kopiowania/
powielania wraz z wszelkimi prawami do wykorzystania w dowolnej
procedurze i w dowolnym celu, dotyczące oryginałów, projektów, form
drukowych i podobnych, własnych lub opracowanych przez nas - także na
zlecenie Zamawiającego - pozostają naszą własnością, chyba że wyraźnie
uzgodniono inaczej w formie pisemnej. Zamawiającemu przyznaje się
zwykłe prawa do użytkowania do celów określonych w umowie.
4. Wzory, surowce, folie, formy drukowe i inne przedmioty podlegające
powtórnemu wykorzystaniu, jak również półprodukty i wyroby gotowe są
przechowywane przez nas w bezpieczny sposób zgodnie z wcześniejszą
umową i za specjalnym wynagrodzeniem. W trakcie przechowywania
ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za działanie umyślne i rażące
niedbalstwo.
5. Jeżeli przedmioty przechowywane mają zostać ubezpieczone,
Zamawiający samodzielnie zawiera umowę ubezpieczenia i opłaca
składkę.
6. W takim zakresie, w jakim wyroby są oznaczone nazwami handlowymi
lub znakami towarowymi, Zamawiający nie jest upoważniony do
usunięcia oznaczenia bez naszej zgody. Umieszczenia naszego znaku
towarowego nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na używanie
znaku towarowego dla produktów wytwarzanych i dalej przetwarzanych
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przez Zamawiającego. W tym celu konieczne jest zawarcie odrębnej
umowy.
§ 15 Jurysdykcja – miejsce świadczenia
1. Wyłączną właściwością miejscową sądu dla wszelkich
wytoczonych przeciwko nam powództw związanych z umową
zawartą z Zamawiającym jest siedziba naszej firmy; mamy jednak
też prawo do wszczęcia postępowania przeciwko Zamawiającemu w
sądzie właściwym dla jego siedziby.

2. Obowiązuje polskie prawo, a wszelkie spory, nieporozumienia lub
roszczenia wynikłe z umowy lub z nią związane, w tym dotyczące
jej obowiązywania, nieważności, naruszenia lub wypowiedzenia,
będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe dla
siedziby Sprzedającego, zgodnie z polskim Kodeksem postępowania
cywilnego. Strony niniejszym wyłączają zastosowanie w odniesieniu
do umowy Konwencji Narodów Zjednoczonych z dnia 11 kwietnia
1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz
wszelkich innych norm kolizyjnych.
3. O ile w potwierdzeniu zamówienia nie stwierdzono inaczej,
miejscem świadczenia jest nasza siedziba.
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