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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY IMI INTERNATIONAL SP. Z O.O.  

1. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 
 
1.1  W niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży (zwanych dalej „OWS”): 
 

„kupujący” oznacza klienta sprzedającego, do którego dostarcza się produkty na 
podstawie niniejszych postanowień w ramach działalności gospodarczej prowadzonej 
przez tego klienta; 
„umowa” oznacza każdą umowę kupna-sprzedaży produktów zawartą pomiędzy 
sprzedającym a kupującym; 
„ex Works” oznacza „ex works" zgodnie z definicją zawartą w wydaniu   
międzynarodowych reguł handlu znanych jako INCOTERMS, które obowiązują na 
dzień złożenia zamówienia kupującego; 
„prawa własności intelektualnej” oznaczają wszelkie prawa do patentów, prawa 
autorskie, prawa osobiste, firmy i nazwy handlowe, znaki towarowe, prawa do 
wzorów, wiedzę know-how oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej oraz ich 
formy zastosowania, które mogą istnieć w dowolnym miejscu na świecie oraz bez 
względu na to czy są lub mogą być zarejestrowane; 
„k.c.” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 
16., poz. 93 z późn. zm.). 

„produkty” oznaczają wszystkie produkty i związane z nimi dokumenty, jakie 
dostawca ma dostarczyć na mocy niniejszej umowy; 
„sprzedający” oznacza spółkę IMI International Sp. z. o.o. Oddział Precision 
Engineering w Warszawie, Olewin 50A, 32-300 Olkusz 
„pismo” obejmuje przekaz przewodowy za pośrednictwem faksu, elektroniczny 
przekaz danych, wiadomość e-mail oraz porównywalne środki komunikacji, a wszelkie 
zawiadomienia przesyłane na podstawie umowy, które należy przekazać „na piśmie” 
lub w formie „pisemnego zawiadomienia” interpretuje się zgodnie z powyższym. 
 

1.2  Wszystkie oferty składa się, a zamówienia przyjmuje zgodnie z niniejszymi OWS. Z 
umowy oraz wszelkich dokumentów jej podobnych wyłącza się niniejszym wszystkie 
inne postanowienia, warunki lub zapewnienia, chyba że sprzedający wyraźnie 
zaakceptuje je na piśmie (potwierdzenie przyjęcia zlecenia nie stanowi takiej 
akceptacji). W szczególności, żadne warunki zakupu złożone w dowolnym czasie 
przez kupującego nie będą obowiązywały pod żadnym względem w stosunku do 
umowy, a jeżeli sprzedający nie wprowadzi do nich zmian, nie będzie to oznaczało, że 
je zaakceptował. 

 
1.3  W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszymi OWS a konkretnymi postanowieniami 

oferty, wiążące są postanowienia oferty. Akceptację kupującego na piśmie i/lub 
złożenie przez niego zamówienia na piśmie („zamówienie”) uznaje się za 
bezwarunkową akceptację ze strony kupującego niniejszych OWS oraz zrzeczenie 
się jego własnych postanowień dotyczących zakupu lub innych podobnych 
dokumentów. 

 
1.4  O ile nie wskazano inaczej, termin akceptacji ofert przesyłanych do kupującego wraz 

z niniejszymi OWS wynosi maksymalnie 30 dni od ich złożenia, oferty można 
wycofać za pisemnym lub ustnym zawiadomieniem do czasu gdy upoważnieni 
przedstawiciele kupującego i sprzedającego zawrą na piśmie umowę z nich 
wynikającą. Bez względu na to czy zamówienie poprzedzone było ofertą, umowy nie 
uznaje się za wiążącą dopóki kupujący nie otrzyma od sprzedającego pisemnej 
akceptacji zamówienia („akceptacja zamówienia”).  
W przypadku rozbieżności pomiędzy zamówieniem a akceptacją zamówienia, wiążąca 
jest akceptacja zamówienia i to ona określa postanowienia umowy. 

 
1.5 Jeżeli sprzedający lub jego członkowie kadry kierowniczej, pracownicy lub agenci (inni 

niż wskazani w dokumentach dołączonych do oferty sprzedającego) złożą kującemu 
jakiekolwiek oświadczenie, na którym kupujący chce się oprzeć, kupujący może to 
uczynić jedynie wówczas, gdy oświadczenie to zostało dołączone do zamówienia 
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kupującego lub zostało napisane na jego odwrocie, a ponadto gdy sprzedający 
następnie potwierdzi kupującemu na piśmie, że kupujący może opierać się na danym 
oświadczeniu. 

 
1.6 Umowa zostaje zawarta pomiędzy sprzedającym a kupującym jako mocodawcami, a 

kupujący nie może bez uprzedniej pisemnej zgody sprzedającego przenieść na nikogo 
jego praw ani obowiązków. Sprzedający może przenosić, zlecać innym podmiotom lub 
w inny sposób zbywać prawa i obowiązki wynikające z umowy, a kupujący akceptując 
OWS wyraża zgodę na takie przeniesienie. 

 
1.7  O ile nie uzgodni się wyraźnie inaczej, wszystkie warunki handlowe interpretuje się 

zgodnie z tą wersją warunków INCOTERMS, jaka obowiązuje na dzień złożenia 
zamówienia. 

 
1.8 Sprzedający może anulować akceptację zamówienia w dowolnym czasie, przekazując 

kupującemu zawiadomienie na piśmie, jeżeli nie otrzyma, na żądanie, 
satysfakcjonującej go  historii kredytowej kupującego. Jeżeli sprzedający anuluje 
akceptację zamówienia zgodnie z punktem  1.8, nie ponosi on żadnej 
odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek zobowiązań, strat, szkód, kosztów lub 
wydatków poniesionych lub odniesionych przez kupującego wskutek tego anulowania 
lub w związku z nim. 

 
2. HANDEL ELEKTRONICZNY 
 
2.1 Zamówienia elektroniczne są ważne, jeżeli wszystkie informacje uzgodnione pomiędzy 

kupującym a sprzedającym jako niezbędne zostaną poprawnie zawarte 
w uzgodnionym formacie, kupujący prześle zamówienie sprzedającemu wraz z 
poprawnym kodem identyfikacyjnym, a sprzedający odbierze je pobierając pocztę 
elektroniczną ze swojego systemu. 

 
1.2 Z zastrzeżeniem  punktu 2.1, każde ważne zamówienie uznaje się za zaakceptowane 

przez sprzedającego, chyba że sprzedający zgłosi kupującemu, że je odrzuca w 
formie elektronicznej lub inną drogą (w tym telefonicznie) w ciągu dwóch dni 
roboczych od jego otrzymania. Akceptacja zamówienia stanowi umowę, do której 
niniejsze OWS mają zastosowanie. 

 
1.3 Postanowienia art. 66

1 
§1 – 3 k.c. nie obowiązują w odniesieniu do relacji pomiędzy 

sprzedającym a kupującym. 
 
3. CENY 
 
3.1  O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, wszystkie ceny to ceny ex works. O ile 

nie uzgodniono inaczej na piśmie, płatności wszystkich cen realizuje się w 
złotych polskich. Jeżeli sprzedający zgodzi się dostarczyć produkty w sposób inny niż 
na swój teren, kupujący opłaci całość kosztów pakowania, transportu i ubezpieczenia 
oraz inne koszty poniesione przez sprzedającego w związku z realizacją lub 
organizacją tej dostawy. 

 
3.2 Sprzedający ma prawo w dowolnym czasie wprowadzać uzasadnione zmiany ceny, 

informując o tym na piśmie, jeżeli kupujący zwróci się o zmianę w zakresie ilości, 
projektu lub specyfikacji. 

 
3.3 Sprzedający zastrzega sobie prawo do podniesienia ceny, w dowolnym czasie przed 

dostawą za pisemnym zawiadomieniem, jeżeli nastąpi wzrost kosztów materiałów, 
pracy, transportu, mediów, różnic kursowych, zmiana regulacji walutowych lub opłat 
celnych lub też jeżeli koszty sprzedającego wzrosną wskutek jakiegokolwiek innego 
czynnika niezależnego od sprzedającego. 

 
3.4 Kupujący pokryje wszystkie koszty przestoju poniesione przez Sprzedającego   

w przypadku opóźnienia  pojazdów w punkcie dostawy Sprzedającego. 
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4. DOSTAWA 
 
4.1 O ile sprzedający wyraźnie nie ustalił inaczej na piśmie, dostawa przebiega na 

warunkach ex-works i uznaje się ją za zrealizowaną w chwili, gdy sprzedający 
udostępni produkty kupującemu lub jego przewoźnikowi do odbioru na terenie 
sprzedającego. 

 
4.2 Wszystkie daty i okresy dostaw są szacunkowe i nie stanowią ustalonych 

terminów realizacji dostaw przez sprzedającego.  
 
4.3 Data dostawy w każdym przypadku zależy od szybkiego otrzymania od kupującego 

wszystkich niezbędnych informacji, ostatecznych instrukcji i zgód. 
 
4.4 Z zastrzeżeniem punktu 4.2, kupujący zobowiązany jest odebrać dostawę produktów 

w ciągu 30 dni od chwili, gdy sprzedający zawiadomi go o tym, że produkty są gotowe 
do odbioru. Jeżeli kupujący nie odbierze dostawy lub nie dokona płatności z tytułu co 
najmniej jednej raty za produkty, sprzedający będzie miał prawo rozwiązać umowę ze 
skutkiem natychmiastowym (prawo to nie wpływa w żaden sposób negatywnie na 
wszelkie inne prawa i środki zaradcze przysługujące sprzedającemu). 

 
4.5 Jeżeli kupujący zwróci się o odłożenie dostawy, a sprzedający się na to zgodzi lub 

jeżeli dostawa z innego powodu zostaje odłożona bez winy po stronie sprzedającego, 
kupujący zobowiązany jest zapłacić, na żądanie, całość kosztów i wydatków, w tym 
uzasadnione koszty składowania i transportu. W takim wypadku kupujący 
zobowiązany jest zapłacić za produkty tak, jakby zostały one dostarczone w terminie 
pierwotnym, gdyby dostawa nie została odłożona na wniosek lub z winy kupującego. 
Sprzedający może dochodzić odsetek zgodnie z punktu 7.3.2 od dnia, w którym w 
innych okolicznościach płatność stałaby się wymagalna, gdyby dostawa nie została 
odłożona. 

 
4.6 O ile nie ustali się wyraźnie inaczej na piśmie, sprzedający może realizować dostawy 

w partiach, w którym to przypadku każdą partię traktuje się jako oddzielną umowę 
podlegającą OWS. Do rozwiązania pozostałych umów nie uprawnia kupującego żadne 
opóźnienie jakiejkolwiek partii produktów ani żadna wykryta w nich wada. 

 
5. RYZYKO I TYTUŁ WŁASNOŚCI 
 
5.1 Ryzyko uszkodzenia lub utraty produktów przechodzi na kupującego w chwili realizacji 

dostawy i odtąd to kupujący ponosi wyłączą odpowiedzialność za wszelkie straty, 
uszkodzenia i pogorszenie stanu produktów. 

 
5.2 Tytuł własności produktów przechodzi na kupującego wyłącznie wówczas, gdy: 

 
5.2.1 sprzedający otrzyma w gotówce lub rozliczonych środkach całą należność 

(wymagalną lub nie) z tytułu wszystkich umów pomiędzy kupującym a 
sprzedającym lub 

 
5.2.2 sprzedający doręczy kupującemu zawiadomienie na piśmie stwierdzające, że 

tytuł własności do produktów lub jakiejkolwiek ich części przeszedł na 
kupującego. 

 
5.3 Do czasu przejścia tytułu własności ze sprzedającego na kupującego na mocy OWS, 

sprzedający może odzyskać produkty, a członkowie kadry kierowniczej, pracownicy, 
przedstawiciele lub agenci sprzedającego mają prawo wejść na dowolny teren, na 
którym przechowuje się produkty, by je stamtąd odzyskać lub upewnić się, że 
postanowienia punktu 5.4 są przestrzegane. 

 
5.4 Do czasu przejścia tytułu własności na kupującego, kupujący zobowiązany jest 
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składować produkty oddzielnie od innych towarów, zapewnić dla nich pełne 
ubezpieczenie od wszystkich ryzyk oraz wyraźnie oznaczyć je w sposób 
stwierdzający, że należą one do sprzedającego. Kupujący nie może ponadto 
cedować, podnajmować, zastawiać, obciążać hipoteką lub innego rodzaju 
obciążeniami ani wyzbywać się produktów lub praw do produktów, nie może 
również ustanawiać ani zezwalać na ustanowienie żadnych zastawów ani praw 
osób trzecich na produktach. Z zastrzeżeniem powyższego, jeżeli kupujący 
odsprzeda produkty zanim ich tytuł własności przejdzie na niego zgodnie z klauzulą 
5, dokona tego wyłącznie na następujących warunkach: sprzedaż następuje według 
pełnej wartości rynkowej oraz na warunkach ustalonych wraz ze sprzedającym, a 
kupujący przekaże sprzedającemu odpowiednie informacje na temat tej transakcji a 
także, z wpływów uzyskanych w jej następstwie, kwoty odpowiadające wartości 
zawartej na fakturach wystawionych za produkty dostarczone przez sprzedającego. 
 

5.5 Sprzedającemu będzie w każdym momencie przysługiwało prawo wezwania 
Kupującego do dostarczenia produktów z powrotem do Sprzedającego.  

 
6. ANULOWANIE UMOWY I WPROWADZANIE ZMIAN DO UMOWY 
 
6.1 Anulowanie umowy i wprowadzanie niej zmian wymaga uprzedniej zgody na piśmie ze 

strony sprzedającego i może zostać zrealizowane jedynie wówczas, gdy kupujący 
zrekompensuje sprzedającemu wszystkie uzasadnione koszty i wydatki poniesione 
przez sprzedającego wskutek takiego anulowania lub wprowadzenia zmian. 

 
6.2 Za produkty zwrócone sprzedającemu bez jego pisemnej zgody nie przysługuje 

uznanie. 
 
7. WARUNKI PŁATNOŚCI 
 
7.1 O ile sprzedający nie wyrazi zgody na piśmie stwierdzającej inaczej, płatność 

następuje w ciągu trzydziestu (30) dni od ostatniego dnia miesiąca, w którym 
wystawiono fakturę, a sprzedający może wystawiać faktury w miesiącu, w którym 
produkty zostaną lub zostałyby dostarczone, gdyby dostawa nie została odłożona z 
powodu innego niż przewina sprzedającego. Płatność zostaje uznana za otrzymaną 
dopiero wówczas, gdy sprzedający otrzyma do dyspozycji środki rozliczone. 

 
7.2 Wszystkie płatności dokonywane przez kupującego na rzecz sprzedającego na mocy 

jakiejkolwiek umowy podlegającej OWS realizuje się bez żadnych ograniczeń lub 
warunków ani też potrąceń lub odliczeń – w formie kompensaty lub innej – jakie 
wynikają z innych kwot i/lub roszczeń, bez względu na to czy związane są one z 
jakąkolwiek umową podlegającą OWS, czy też wynikają z innej podstawy. 

 
7.3 Jeżeli kupujący nie dokona płatności w terminie, sprzedający może (z zastrzeżeniem 

innych praw i środków zaradczych): 
 

7.3.1 zawiesić bez zawiadomienia wszystkie dalsze dostawy wynikające z umów 
zawartych pomiędzy sprzedającym a kupującym; 

 
7.3.2 obciążyć kupującego ustawowymi odsetkami od niezapłaconej kwoty. 
 

8. OPŁATY MINIMALNE 
 
Minimalna opłata z tytułu zamówienia obowiązuje do wszystkich zamówień. Z 
tytułu regularnych wydań związanych z zamówieniami ramowymi lub planowymi 
nalicza się opłatę minimalną za każdą partię wydaną. 
 

9. SPECYFIKACJE 
 
9.1 Z zastrzeżeniem punktu  9.2, produkty muszą pod każdym istotnym względem 

odpowiadać ustalonym specyfikacjom, a jeżeli specyfikacji nie ustalono, muszą 
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ogólnie pod każdym istotnym względem odpowiadać specyfikacjom wydawanym przez 
sprzedającego. 

 
9.2 Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie wymiarów 

lub innych specyfikacji produktów, by dostosować je do obowiązujących norm lub 
przepisów prawa lub jeżeli są one uzasadnione z innego powodu z uwzględnieniem 
charakteru produktów. 

 
9.3 Informacje zawarte w publikacjach technicznych wydawanych przez sprzedającego są 

dokładne w konkretnych okolicznościach, w których są podawane. W ramach innych 
okoliczności wszystkie ilustracje, dane na temat osiągów, przykłady instalacji i metody 
montażu oraz wszelkie inne dane techniczne zawarte w tych publikacjach opierają się 
na doświadczeniu i badaniach prowadzonych w ramach warunków badawczych i 
podawane są wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Jakiekolwiek informacje 
lub dane tego typu nie stanowią części umowy, chyba że kupujący spełni 
postanowienia punktu  1.5 dotyczące oświadczeń, a sprzedający udzieli 
potwierdzenia, o którym mowa w tej właśnie klauzuli. 

 
10.   WIDOCZNE STRATY, BRAKI I USZKODZENIA STWIERDZONE W TRAKCIE 

KONTROLI DOSTAW 
 
10.1 Kupujący ma prawo wysuwać roszczenia (z zastrzeżeniem punktu 11 i punktu 12) z 

tytułu braków i wad produktów, które są widoczne w trakcie oględzin wyłącznie 
wówczas, gdy kupujący: 

 
10.1.1  dokona kontroli produktów w ciągu trzech dni od odbioru; 
 
10.1.2  zawiadomi sprzedającego o wszelkich stratach, brakach lub uszkodzeniach 

(w sposób inny niż w formie podpisu złożonego przez upoważnioną osobę na 
dowodzie dostawy) w ciągu dziesięciu dni roboczych od odbioru oraz 

 
10.1.3  wykaże w sposób satysfakcjonujący sprzedającego, że przedmiotowe straty, 

braki lub uszkodzenia zaistniały przed realizacją dostawy. 
 

10.2 Kupującemu nie przysługują żadne prawa z tytułu strat, braków lub uszkodzeń, jeżeli 
sprzedający nie otrzyma odpowiedniej możliwości skontrolowania produktów i 
rozpatrzenia reklamacji, zanim produkty zostaną wykorzystane, w jakikolwiek sposób 
zmienione lub nastąpi w nie jakakolwiek ingerencja. 

 
10.3 Z tytułu ważnej reklamacji, złożonej zgodnie z punktem 10, kupującemu przysługuje 

prawo (w przypadku zgłoszonych braków) do otrzymania w rozsądnym terminie 
dostawy produktów odpowiadającej brakującej ilości oraz (w przypadku wad) do 
naprawy lub wymiany wadliwych produktów lub według decyzji sprzedawcy otrzymania 
uznania w wysokości ceny tych produktów, przy czym sprzedawca nie ponosi żadnej 
innej odpowiedzialności z tego tytułu. Jeżeli reklamacja z tytułu strat, braków lub 
uszkodzeń w ramach dostawy nie zostanie złożona sprzedającemu zgodnie z punktem 
10, wówczas produkty uznaje się za dostarczone w stanie kompletnym i wolnym od 
uszkodzeń zgodnie z umową, a kupujący będzie zobowiązany dokonać za tę dostawę 
odpowiedniej zapłaty. 

 
10.4 Straty, braki lub uszkodzenia w ramach dostawy lub jakiejkolwiek jej partii nie 

stanowią podstawy do rozwiązania odpowiednio umowy lub jej pozostałej części. 
 

10.5 Dla uniknięcia wątpliwości, wyłącza się odpowiedzialność sprzedającego z tytułu 
braków lub wad w produktach wynikającą z postanowień kodeksu cywilnego (art. 558 
§ 1 k.c.). 

 
11. GWARANCJA 
 
11.1 Z zastrzeżeniem następujących postanowień  niniejszego punktu, sprzedający 
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gwarantuje, że produkty będą wolne od wad wynikających z wadliwego projektu, 
wykonania lub wadliwych materiałów (innych niż materiały dostarczane bezpłatnie). 
Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres dwóch lat od daty dostawy produktów lub 
do chwili upływu maksymalnego zalecanego okresu użytkowania danego produktu w 
zależności od tego, który z tych terminów nastąpi wcześniej. Niniejsza gwarancja 
obowiązuje pod warunkiem, że: 

 
11.1.1 sprzedający otrzyma zawiadomienie na piśmie o wadach w okresie gwarancji; 
 
11.1.2 produkt zostanie udostępniony sprzedającemu do kontroli i nie będzie dalej 

użytkowany, nie będą w nim wprowadzane żadne zmiany ani nie nastąpi w 
niego żadna inna ingerencja; 

 
11.1.3 wada nie jest stratą, brakiem lub uszkodzeniem, jakie kupujący powinien 

zgłosić sprzedającemu na podstawie klauzuli 10; 
 
11.1.4 wada nie wynika z jakiejkolwiek specyfikacji projektowej lub instrukcji wydanej 

przez kupującego; 
 
11.1.5 kupujący należycie wypełnił wszystkie instrukcje sprzedającego dotyczące 

użytkowania i składowania produktu. 
 

11.2 Po otrzymaniu zawiadomienia na temat roszczenia kupującego wynikającego z punktu 
11.1, sprzedający może wedle własnego uznania i w rozsądnym terminie od daty 
złożenia reklamacji bezpłatnie naprawić produkt lub dostarczyć jego odpowiedni 
zamiennik lub też dokonać zwrotu całości lub części ceny produktu (produktów). Dla 
uniknięcia wątpliwości, gwarancja udzielona na mocy punktu11.1 nie obejmuje wad 
produktów wynikających z normalnego zużycia. 

 
11.3 Jeżeli sprzedający naprawi produkty lub dostarczy ich odpowiednie zamienniki lub też 

dokona zwrotu ceny na mocy punktu 11, kupujący zobowiązany jest zaakceptować 
produkty naprawione lub wymienione lub też zwrot ceny, a sprzedający nie będzie już 
ponosił żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat lub uszkodzeń 
wynikających z pierwotnej dostawy wadliwych produktów lub też opóźnienia przed 
naprawą wadliwych produktów lub dostarczeniem ich zamienników lub też realizacją 
zwrotu ceny. 

 
11.4 W przypadku produktów niewytwarzanych przez sprzedającego: 
 

11.4.1 sprzedający nie udziela żadnych zapewnień ani gwarancji, że sprzedaż lub 
użytkowanie produktów nie naruszy żadnych praw własności intelektualnej 
jakichkolwiek osób trzecich oraz 

 
11.4.2 obowiązki sprzedającego związane z wadami w takich produktach ograniczają 

się do ewentualnych gwarancji, jakie sprzedający otrzymuje od producenta lub 
dostawcy tych produktów. 

 
11.5 Kupujący zrekompensuje sprzedającemu wszelkie koszty, roszczenia, szkody, 

zobowiązania i wydatki ponoszone przez sprzedającego wskutek wykorzystania 
przez kupującego produktów po tym, kiedy kupujący poweźmie informację lub 
kiedy powinien w sposób uzasadniony powziąć informację na temat wady, a 
sprzedający nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. 

 
 

12. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
 
12.1 Sprzedający nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek kwestii, której to 

odpowiedzialności zgodnie z prawem nie można wyłączyć lub ograniczyć. Z 
zastrzeżeniem powyższego, sprzedający ponosi odpowiedzialność wyłącznie za 
faktyczne straty i w żadnych okolicznościach nie ponosi odpowiedzialności umownej, 
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deliktowej ani żadnej innej, która wynika z jakichkolwiek roszczeń, szkód, strat lub 
kosztów związanych z utratą korzyści lub stratami niemajątkowymi. 
 

12.2 Z zastrzeżeniem punktu i 12.1, maksymalna łączna odpowiedzialność sprzedającego z 
tytułu wszelkich roszczeń składanych przez kupującego w związku z dowolną umową 
nie przekracza ceny umownej produktów, a kupujący wyraża zgodę, aby należycie się 
ubezpieczyć, by pokryć roszczenia przekraczające tę kwotę. 

 

12.3 Sprzedający podaje ceny na podstawie ograniczeń odpowiedzialności określonych 
w OWS. Kupującemu przysługuje prawo zwrócenia się do sprzedającego o 
uzgodnienie wyższego limitu odpowiedzialności, a sprzedający może wedle własnego 
uznania podać wówczas zaktualizowaną cenę, biorąc pod uwagę podwyższoną 
składkę ubezpieczeniową, jaką sprzedający będzie zobowiązany opłacić. 

 
12.4 Kupujący zrekompensuje sprzedającemu wszystkie straty, koszty, roszczenia, 

szkody, wydatki i zobowiązania związane z wszelkimi krzywdami, stratami lub 
szkodami lub też z nich wynikające, jakie odniesie dowolna osoba wskutek lub w 
związku z dostawą produktów przez sprzedającego lub też jakimkolwiek działaniem 
lub zaniechaniem kupującego w zakresie wykonania jego obowiązków wynikających 
z umowy, chyba że takie roszczenie lub taka strata wynika bezpośrednio z 
zaniedbania sprzedającego lub niedopełnienia przez niego obowiązków. 

 
12.5 Jeżeli sprzedający dostarcza produkty kupującemu na potrzeby założenia obiektu 

jądrowego, wykorzystania ich w takim obiekcie lub w związku z nim, zastosowanie 
mają następujące postanowienia: 

 
12.5.1 Kupujący zgadza się zwolnić sprzedającego (oraz wszystkie przedsiębiorstwa 

wchodzące w skład jego grupy oraz ich odpowiednich członków kadry 
kierowniczej i pracowników) (każda taka osoba zwana dalej „Osobą 
Zwolnioną z Odpowiedzialności”) z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu 
następujących elementów i zrekompensować mu wszystkie bezpośrednie i 
pośrednie zobowiązania (które obejmują między innymi utratę korzyści, utratę 
możliwości prowadzenia działalności, utratę wartości firmy itp.), straty, 
obowiązki, roszczenia (w tym roszczenia osób trzecich), żądania, szkody, kary, 
wydatki i opłaty, jakie sprzedający lub dowolna inna Osoba Zwolniona z 
Odpowiedzialności odniesie lub poniesie w wyniku faktycznej lub domniemanej 
szkody jądrowej wyrządzonej przez produkty lub która to szkoda w sposób inny 
powstanie wskutek wykonania lub niewykonania umowy przez sprzedającego 
lub jakiegokolwiek podwykonawcę kupującego lub sprzedającego, a także w 
wyniku faktycznej lub domniemanej szkody jądrowej powstałej wskutek 
wszelkiego rodzaju działań realizowanych w związku z umową, niezależnie od 
tego czy wynikają z zaniedbania sprzedającego. 

 
12.5.2 Kupujący zobowiązuje się wykupić i utrzymywać w mocy lub też spowodować, 

by Właściciel/Zarządca obiektu, w którym produkty mają być zainstalowane, 
wykupił i utrzymywał w mocy przez cały okres funkcjonowania tego obiektu 
oraz przez dziesięć lat po jego zakończeniu, ubezpieczenie obejmujące szkody 
jądrowe. Powyższa polisa powinna być wykupiona w uznanym 
międzynarodowym jądrowym konsorcjum ubezpieczeniowym na 
standardowych warunkach branżowych, obejmować wszystkich dostawców i 
poddostawców jako dodatkowych ubezpieczonych oraz zawierać klauzulę 
zrzeczenia się subrogacji na rzecz sprzedającego. Kupujący pokryje udział 
własny obowiązujący w ramach tego ubezpieczenia (lub spowoduje, że 
Właściciel/Zarządca pokryje ten udział). Na żądanie, kupujący dostarczy 
sprzedającemu kopię certyfikatu ubezpieczeniowego; 

 
12.5.3 W niniejszym punkcie 12 wyrażenie „odpowiedzialność” oznacza wszelkie 

formy odpowiedzialności lub zobowiązania w tym między innymi 
odpowiedzialność za szkody jądrowe (określone w punkcie i 12.5.4 poniżej) 
oraz odpowiedzialność umowną lub ustawową niezależnie czy wynika z 
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zaniedbania lub naruszenia jakiegokolwiek wyraźnego lub domniemanego 
obowiązku w zakresie działania z należytą dbałością lub fachowością; 

 
12.5.4 W niniejszej punkcie 12 wyrażenie „szkoda jądrowa” oznacza krzywdę lub 

śmierć osób oraz szkodę wyrządzoną na majątku lub obiekcie i/lub szkodę lub 
uszczerbek wyrządzony na środowisku, zasobach naturalnych, florze i faunie 
(w tym na majątku i/lub obiekcie kupującego oraz Właściciela/Zarządcy oraz na 
obiekcie, w którym produkty mają być zainstalowane), jakie wynikają z 
właściwości radioaktywnych, toksycznych, wybuchowych lub innych 
właściwości niebezpiecznych (lub też połączenia tych właściwości) 
jakichkolwiek materiałów jądrowych, w związku z którymi produkty są 
wykorzystane w sposób bezpośredni lub pośredni, co obejmuje między innymi 
promieniowanie jonizujące lub skażenie promieniotwórcze wywołane paliwami 
jądrowymi, wyrobami promieniotwórczymi lub odpadami jądrowymi ze spalania 
paliw jądrowych, które pochodzą lub zostaną wysłane do obiektu, w którym 
produkty mają być zainstalowane i/lub wykorzystane, bez względu na to czy 
dana krzywda, śmierć lub szkoda wynika z zaniedbania sprzedającego. 

 
13. INFORMACJE POUFNE ITP. 
 

Przyjmuje się, że prawa autorskie do wszystkich rysunków, dokumentów, zapisów, 
programów komputerowych oraz innych informacji dostarczanych przez 
sprzedającego, produkowanych przez niego samego lub dowolną osobę trzecią, są 
zastrzeżone dla sprzedającego (lub danej osoby trzeciej), a kupujący, bez pisemnej 
zgody sprzedającego, nie wyda, nie wypożyczy, nie będzie wystawiał do wglądu i nie 
sprzeda powyższych przedmiotów, ich części lub kopii, ani też nie będzie ich 
wykorzystywał w sposób inny niż w związku z produktami, w odniesieniu do których 
zostały wydane. 
 

14. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 
 
14.1 Z zastrzeżeniem punktu 14.3, jeżeli w stosunku do kupującego wystosowane zostanie 

roszczenie lub kupującemu grozi powództwo, w którym dowodzi się, że produkty 
dostarczone w danej formie naruszają jakiekolwiek prawa własności intelektualnej 
przysługujące osobom trzecim, wówczas, z zastrzeżeniem że kupujący niezwłocznie 
powiadomi o tym sprzedającego i będzie z nim w pełni współpracował oraz jeżeli 
zostanie o to poproszony, pozwoli sprzedającemu włączyć się w postępowanie i 
prowadzić w jego ramach obronę, sprzedający zrekompensuje kupującemu wszystkie 
koszty, roszczenia, szkody, zobowiązania i wydatki, jakie kupujący poniesie wskutek 
takiego postępowania. 

 
14.2 Sprzedający może wedle własnego uznania na własny koszt zmodyfikować produkty, 

które naruszają prawa osób trzecich w taki sposób, by ich nie naruszały, wymienić je 
na zamienniki nienaruszające tych praw lub też odkupić produkty od kupującego za 
cenę, jaką zapłacił kupujący pomniejszoną o rabat z tytułu ich użytkowania. 

 
14.3 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu roszczeń dotyczących naruszenia 

praw własności intelektualnej osób trzecich, jakie wynikają z wytworzenia lub dostawy 
produktów zgodnie z instrukcjami kupującego lub zgodnie z projektami lub 
specyfikacjami złożonymi przez kupującego, a kupujący zrekompensuje 
sprzedającemu wszystkie straty, szkody, wydatki, koszty i inne zobowiązania 
wynikające z takich roszczeń. 

 
 
15. RYSUNKI KLIENTA 
 

Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, by wszystkie rysunki, 
informacje, porady i zalecenia określone lub dostarczone sprzedającemu przez 
kupującego lub jego agentów, służby, konsultantów lub doradców były dokładne, 
poprawne i odpowiednie. Kontrola lub przegląd tych rysunków, informacji lub zaleceń 
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przez sprzedającego nie ustanawia żadnej odpowiedzialności po jego stronie. 
 
 
 

16. ROZWIĄZANIE UMOWY 
 
16.1 Z zastrzeżeniem wszelkich innych praw lub środków zaradczych przysługujących 

sprzedającemu, sprzedający uprawniony jest do rozwiązania umowy w całości lub w 
części i/lub zawieszenia dostaw i/lub otrzymania na żądanie płatności wszystkich 
należnych i wymagalnych środków od kupującego, w przypadku zaistnienia 
którejkolwiek z następujących okoliczności: 

 
16.1.1 kupujący zawiera lub składa propozycję zawarcia dobrowolnej ugody lub 

innego układu z wierzycielami lub też cesji na rzecz jego wierzycieli; 
 
16.1.2 w stosunku do kupującego ustanowiony zostaje zarząd komisaryczny, 

kupujący ogłasza upadłość lub przechodzi w stan likwidacji; 
 
16.1.3 kupujący składa wniosek o likwidację;  
 
16.1.4 wierzyciel przejmuje majątek lub aktywa kupującego lub ustanowiony zostaje 

na nich syndyk lub zarządca komisaryczny; 
 
16.1.5 kupujący jest niezdolny do terminowego regulowania swoich zobowiązań lub 

też zaprzestaje lub grozi zaprzestaniem prowadzenia działalności 
gospodarczej; 

 
16.1.6 sprzedający ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że zaistniały lub mogą 

zaistnieć którekolwiek z okoliczności wskazanych powyżej lub okoliczności 
równorzędne lub podobne obowiązujące zgodnie z prawem, któremu kupujący 
lub dowolna osoba z nim powiązana podlega; 

 
16.1.7 kupujący lub dowolna osoba z nim powiązana dopuszcza się lub pozwala na 

istotne naruszenie umowy. 
 

17. SIŁA WYŻSZA 
 
17.1 Sprzedający nie odpowiada za niewypełnienie swoich obowiązków wynikających z 

umowy, jeżeli przyczyna tego jest od niego niezależna i obejmuje między innymi 
klęski żywiołowe, strajki, rozruchy, lokauty lub inne zdarzenia przemysłowe, w tym 
spory pracownicze (niezależnie od tego, czy spór dotyczy jego pracowników), braki 
materiałowe lub wszelkie inne zdarzenia niezależne od sprzedającego. 

 
17.2 Jeżeli sprzedający nie wypełnia swoich obowiązków z powodu którejkolwiek z 

okoliczności wskazanych w punkcie  17.1, w ciągu sześciu miesięcy po terminie 
wyznaczonym na ich wykonanie każda strona może rozwiązać umowę na piśmie bez 
ponoszenia żadnej odpowiedzialności, przy czym kupujący zobowiązany jest zapłacić 
za produkty dostarczone lub ukończone do czasu rozwiązania. 

 
18. NARZĘDZIA 
 

Wszystkie narzędzia (np. przyrządy montażowe, matryce, itp.), jakie sprzedający może 
skonstruować lub nabyć specjalnie w związku z produktami, bez względu na zmiany, 
które sprzedający może w nich wprowadzić, są wyłączną i nieobciążoną własnością 
sprzedającego i pozostają w jego posiadaniu i pod jego kontrolą bez żadnych 
ograniczeń. 
 

19. MATERIAŁY DOSTARCZANE BEZPŁATNIE 
 
19.1 Materiały dostarczane bezpłatnie zawsze ubezpiecza kupujący i ponosi związane z 
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nimi ryzyko, a sprzedający nie odpowiada za ich utratę lub uszkodzenie w trakcie 
produkcji prowadzonej przez sprzedającego lub przez zatrudnionego przez niego 
podwykonawcę, w czasie gdy materiały te przebywają na terenie sprzedającego lub 
jego podwykonawcy lub w transporcie z lub na teren sprzedającego lub 
podwykonawcy, przy czym sprzedający może wedle własnego uznania wnieść opłatę 
na poczet kosztów wymiany tych materiałów. 

 
19.2 Kupujący zrekompensuje sprzedającemu wszystkie straty, koszty, roszczenia, szkody, 

zobowiązania i wydatki z tytułu wszelkich uszczerbków, strat lub szkód wynikających z 
dostawy materiałów dostarczanych bezpłatnie zrealizowanej przez sprzedającego lub 
z tym związanych, chyba że straty lub szkody te wynikają bezpośrednio z zaniedbania 
sprzedającego lub niedopełnienia przez niego obowiązków. 

 
19.3 W cenie ustalonej w umowie uwzględnia się w stosownych przypadkach dodatek na 

materiały utracone jako odpady produkcyjne, a straty te nie stanowią podstawy do 
żadnych roszczeń kupującego ani dopłat ze strony sprzedającego. 

 
19.4 Jeżeli materiały wykorzystywane do produkcji produktów dostarczane są do 

sprzedającego przez lub w imieniu kupującego, kupujący zobowiązany jest zadbać, by 
materiały były odpowiedniej jakości i mogły być wykorzystane w tym celu oraz 
zrekompensuje sprzedającemu wszystkie straty, szkody lub wydatki, jakie wynikają 
bezpośrednio lub pośrednio z wszelkich wad lub nieodpowiednich specyfikacji 
przedmiotowych materiałów. 

 
20. ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

Kupujący zgadza się przestrzegać wszystkich informacji i instrukcji sprzedającego 
związanych z produktami, w tym między innymi z warunkami niezbędnymi do 
zapewnienia, by były zawsze bezpieczne i nie stanowiły ryzyka dla zdrowia w trakcie ich 
ustawiania, użytkowania, serwisowania lub konserwowania przez dowolną osobę. 
Kupujący podejmie działania określone w tych informacjach lub w inny sposób, jakie 
zmierzają w racjonalnie wykonalnym zakresie do zapewnienia, by produkty były zawsze 
bezpieczne i nie stanowiły ryzyka dla zdrowia. 
 

21. ZGODNOŚĆ 
 
21.1 Kupujący samodzielnie odpowiada za uzyskanie wszelkich zezwoleń i koncesji 

importowych i eksportowych, jakie są niezbędne do realizacji dostawy do kupującego a 
także zobowiązany jest pokryć wszelkie cła, opłaty za odprawy celne, podatki, opłaty 
pośredników oraz wszelkie inne należności związane z importem, eksportem i/lub 
dostawą produktów. 

21.2 Kupujący zgadza się spełnić na własny koszt wszystkie obowiązujące przepisy 
importowe i eksportowe, ograniczenia, krajowe kontrole bezpieczeństwa i regulacje 
prawa polskiego oraz wszelkie inne obowiązujące lokalne prawa i regulacje. 

21.3 Kupujący zgadza się i zobowiązuje do tego, że: 
 

21.3.1 będzie przestrzegał warunków wszelkich zezwoleń eksportowych, 
wyjątków od zezwoleń lub zezwoleń ogólnych udzielonych lub 
zatwierdzonych przez właściwe organy oraz że nie będzie reeksportował 
ani przekazywał produktów bezpośrednio lub pośrednio żadnej osobie, 
żadnemu podmiotowi lub na jakiekolwiek terytorium, które nie są objęte 
tymi zezwoleniami eksportowymi, wyjątkami od zezwoleń lub 
zezwoleniami ogólnymi oraz 

21.3.2 (bez względu na wszelkie poprzednie zezwolenia eksportowe, wyjątki od 
zezwoleń lub zezwolenia ogólne) produkty nie będą dostarczane 
bezpośrednio lub pośrednio żadnej osobie, żadnemu podmiotowi lub na 
jakiekolwiek terytorium, które objęte są embargiem, zakazem, 
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wykluczeniem lub w inny sposób objęty sankcjami ustalonymi przez 
Wielką Brytanię, Unię Europejską, Stany Zjednoczone Ameryki lub 
terytorium, na którym znajduje się kupujący. 

 
21.4 Kupujący zobowiązuje się przestrzegać w związku z umową i działalnością 

sprzedającego wszystkich przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji i 
zawiadamiać niezwłocznie sprzedającego, jeżeli tylko odkryje, że ktokolwiek z jego 
członków kadry kierowniczej, członków zarządu, pracowników lub przedstawicieli 
działa lub działał niezgodnie z tymi przepisami. 

 
21.5  Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedający posiada kodeks odpowiedzialnego 

biznesu („kodeks IMI Way"), który dostępny jest pod adresem www.imiplc.com, oraz 
zobowiązuje się zawsze postępować w biznesie zgodnie z zasadami etyki i 
postanowieniami kodeksu IMI Way a także do tego, że zagwarantuje, by jego 
członkowie kadry kierowniczej, członkowie zarządu, pracownicy i/lub 
przedstawiciele również przestrzegali tych postanowień. Niniejsza klauzula 
obowiązuje niezależnie od tego, czy kupujący działa na podstawie umowy, w ramach 
jego relacji ze sprzedającym czy dowolnej spółki z grupy kapitałowej sprzedającego. 

 
21.6 Kupujący zobowiązuje się wykazać na żądanie w sposób satysfakcjonujący 

sprzedającego swoją zgodność z wymogami, o których mowa w klauzuli 21, co 
obejmuje między innymi prawo sprzedającego do kontrolowania wszystkich 
obiektów zaangażowanych w prace na rzecz sprzedającego. Jeżeli kupujący nie 
spełni postanowień klauzuli 21, sprzedający może wedle własnego uznania rozwiązać 
umowę lub wszelkie inne porozumienia między nim a kupującym bez ponoszenia 
żadnej odpowiedzialności, przy czym kupujący zobowiązany będzie w takim wypadku 
zrekompensować wszelkie szkody odniesione przez sprzedającego wskutek tego 
rozwiązania lub naruszenia umowy. 

 
22. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
22.1 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie OWS zostanie uznane za nieważne lub 

niewykonalne w całości lub w części, wówczas pozostałe postanowienia (lub część 
postanowienia ważna lub wykonalna) zachowują pełną moc prawną. Nagłówki 
zostały zastosowane jedynie dla wygody i nie mają żadnego wpływu na interpretację 
OWS. 

 
22.2 Żadne postanowienie niniejszych OWS nie ustanawia pomiędzy stronami spółki, 

stosunku agencyjnego ani stosunku pracy. 
 
22.3 Niniejsze OWS podlegają prawu polskiemu. 
 
22.4 Strony uzgadniają, że wszelkie spory wynikające z przedmiotu niniejszych OWS lub 

dowolnej umowy (o charakterze umownym, deliktowym lub innym) lub z nimi związane 
będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w 
Warszawie zgodnie z regulaminem tego Sądu obowiązującym na dzień wniesienia 
pozwu. Językiem postępowania będzie język angielski. Orzeczenie arbitrażu będzie 
ostateczne i wiążące. 


