
  

  

 
Ogólne Warunki Zakupu Towarów 

Südzucker Polska S.A., ul. Muchoborska 6, PL 54-424 Wrocław 

z dnia 10.12.2021 

 

1. Definicje  

Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Zakupu Towarów mowa o:  

1.1. Cukrowni - należy przez to rozumieć wskazany przez SZP Zakład produkcyjny. 

1.2. SZP lub Kupującym - należy przez to rozumieć Südzucker Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem: ul. Muchoborska 6, 54-424 Wrocław, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000134177, NIP: 747-12-05-797, kapitał zakładowy: 197 087 493,00 PLN (opłacony w całości). 

1.3. OWZ lub Warunkach – należy przez to rozumieć niniejsze „Ogólne Warunki Zakupu Towarów Südzucker Polska S.A. ul. Muchoborska 6, PL 54-424 

Wrocław, z dnia 10.12.2021 r.” 

1.4. Sprzedawcy – należy przez to rozumieć podmiot będący adresatem złożonego przez SZP Zamówienia, lub podmiot będący drugą obok Kupującego 

stroną Umowy. 

1.5. Stronie lub Stronach – należy przez to rozumieć Kupującego lub Sprzedawcę, 

1.6. Towarze - należy przez to rozumieć rzeczy ruchome (oznaczone co do tożsamości lub co do gatunku), media lub energie, będące przedmiotem 

Zamówienia lub Umowy.  

1.7. Umowie – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży lub dostawy Towarów zawartą pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą wskutek złożenia przez 

Kupującego Zamówienia i przyjęcia takiego Zamówienia przez Sprzedawcę,  

1.8. Zamówieniu - należy przez to rozumieć ofertę zakupu określonych Towarów złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.  
 

2. Zakres stosowania OWZ 

2.1. O ile Strony nie uzgodnią inaczej w formie pisemnej lub w formie dokumentowej (obydwie formy zastrzeżone pod rygorem nieważności), niniejsze OWZ 

stosuje się w całości do każdego Zamówienia i do każdej Umowy i równocześnie – wyklucza (wyłącza się w całości) stosowanie do takiego Zamówienia i 

Umowy ogólnych warunków sprzedaży, ogólnych warunków dostawy lub innych podobnych warunków (regulacji) Sprzedawcy. 

2.2. Niniejsze OWZ stanowią integralną część każdego Zamówienia i każdej Umowy. 

2.3. Doręczenie Sprzedawcy treści niniejszych OWZ łącznie z zapytaniem ofertowym, o którym mowa w pkt. 3 podpunkt 3.2. lub z Zamówieniem nie jest 

wymagane. Wystarczającym jest wskazanie w Zamówieniu adresu strony internetowej https://www.suedzucker.pl/zrownowazony-

rozwoj/biznes/dostawcy/ , na której zamieszczone są ww. OWZ.  

2.4. Jakakolwiek zmiana OWZ wymaga zawarcia przez Kupującego i Sprzedawcę porozumienia zawartego w formie pisemnej lub w formie dokumentowej  

(obydwie formy zastrzeżone po rygorem nieważności) porozumienia. 

2.5. W przypadku rozbieżności, sprzeczności, luk, niejasności etc. między postanowieniami lub warunkami Zamówienia lub Umowy i postanowieniami lub 

warunkami wynikającymi z niniejszych OWZ, pierwszeństwo mają postanowienia lub warunki wynikające z Zamówienia lub Umowy. 
 

3. Zamówienia   

3.1. Złożenie przez Kupującego Zamówienia może być poprzedzone skierowaniem przez Kupującego do Sprzedawcy zapytania ofertowego dotyczącego 

towarów, których nabyciem zainteresowany jest Kupujący. 

3.2. Opracowanie, przygotowanie lub przekazanie Kupującemu przez Sprzedawcę w odpowiedzi na złożone przez Kupującego zapytanie ofertowe 

informacji, materiałów, propozycji etc., a także - podejmowanie przez Sprzedawcę w związku z otrzymaniem takiego zapytania ofertowego innych 

czynności odbywa się na wyłączne ryzyko i koszt Sprzedawcy. Sprzedawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie pieniężne ani niepieniężne 

wobec Kupującego. 

3.3. Przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę może nastąpić wyłącznie bez zastrzeżeń. W odniesieniu do Zamówień Kupującego wyłącza się stosowanie 

przepisów art. 681 par. 1kc (przyp. 1).  

3.4. Przyjęcie przez Sprzedawcę Zamówienia z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień, w tym – zmian lub uzupełnień niezmieniających istotnie treści 

Zamówienia - poczytuje się za nową ofertę złożoną Kupującemu przez Sprzedawcę. W odniesieniu do takiej nowej oferty Sprzedawcy wyłącza się 

stosowanie przepisów art. 682 kc (przyp. 2). 

3.5. Złożenie przez Kupującego Zamówienia wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej lub formy dokumentowej.  

 
1 Art.  681 §  1. W stosunkach między przedsiębiorcami odpowiedź na ofertę z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień niezmieniających istotnie treści oferty poczytuje się za jej przyjęcie. W takim wypadku strony 
wiąże umowa o treści określonej w ofercie, z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w odpowiedzi na nią. 
2 Art. 682 Jeżeli przedsiębiorca otrzymał od osoby, z którą pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, ofertę zawarcia umowy w ramach swej działalności, brak niezwłocznej odpowiedzi poczytuje się za 
przyjęcie oferty.  

https://www.suedzucker.pl/zrownowazony-rozwoj/biznes/dostawcy/
https://www.suedzucker.pl/zrownowazony-rozwoj/biznes/dostawcy/
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3.6. Przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę nie wymagana złożenia przez Sprzedawcę odrębnego oświadczenia woli w formie pisemnej lub dokumentowej. 

Dopuszcza się milczące przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę w ten sposób, że uznaje się, iż brak odpowiedzi Sprzedawcy na Zamówienie w terminie 

3 dni roboczych od dnia doręczenia go Sprzedawcy oznacza przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę i zobowiązanie się Sprzedawcy do realizacji tego 

Zamówienia na warunkach w nim określonych.  
 

4. Warunki i wykonanie Umowy 

4.1. Zakres, rodzaj, rozmiar, ilość lub inne cechy lub właściwości Towarów oraz ewentualnie innych świadczeń, które w ramach Umowy winny być wykonane 

przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego, są każdorazowo określone lub wynikają z treści Zamówienia, Umowy lub niniejszych OWZ.  

4.2. Sprzedawca jest zobowiązany na swój wyłączny koszt i ryzyko, w szczególności do: 

a) oznakowania Towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  

b) dostarczenia Kupującemu razem z Towarami specyfikacji wysyłkowej zgodnej z treścią Zamówienia oraz – jeżeli wynika to z treści Zamówienia - 

dokumentacji technicznej wskazanej w Zamówieniu,  

c) dostarczenia Kupującemu razem z Towarami instrukcji prawidłowego magazynowania Towaru, karty charakterystyki (o ile wynika to z przepisów 

prawa), atestów materiałowych, certyfikatów, analiz, wyników prób, dopuszczeń lub innych podobnych dokumentów, jeżeli wymóg ich dostarczenia 

wynika z przepisów prawa, norm, zasad sztuki lub powszechnie przyjętej praktyki. 

4.3. Jeżeli nic innego nie wynika wyraźnie z Umowy, opakowania, w których dostarczono Towar (w tym – opakowania zbiorcze takie jak palety, palety EUR 

etc.) nie podlegają zwrotowi na rzecz Sprzedawcy, a prawo ich własności przechodzi na Kupującego w ramach ceny sprzedaży w momencie przejścia na 

Kupującego prawa własności Towarów. Jeżeli zgodnie z postanowieniami Umowy opakowania, w których dostarczono Towar lub Dzieło są 

opakowaniami zwrotnymi, Sprzedawca odbierze je od Kupującego na wyłączny koszt i ryzyko Sprzedawcy lub w przypadku nie odebrania, Kupujący 

odeśle je do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę, a w przypadku nie wskazania takiego miejsca przez Sprzedawcę na adres Sprzedawcy ujawniony w 

rejestrze sądowym lub w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, na wyłączny koszt i ryzyko Sprzedawcy.  

4.4. Jeżeli miejscem dostawy (wydania) Towarów jest Cukrownia, siedziba lub biuro Kupującego, wówczas Sprzedawca zobowiązany jest do przestrzegania 

obowiązujących w takim miejscu przepisów porządkowych, zasad bhp, zasad organizacji ruchu (w szczególności dotyczy to placów, dróg wewnętrznych, 

ramp załadunkowych i wyładunkowych i innych podobnych miejsc na terenie Cukrowni) i innych regulacji.  

4.5. Dostawy częściowe dopuszczalne są wyłącznie za zgodą Kupującego. W takim przypadku za datę dostawy uważa się datę przekazania Kupującemu 

ostatniej dostawy częściowej. 

4.6. Dostawa Towarów w ilości niezgodnej z Zamówieniem (nadwyżka lub niedobór) wymaga uprzedniej zgody Kupującego wyrażonej pod rygorem 

nieważności w formie pisemnej lub w formie dokumentowej pod rygorem prawa Kupującego do odmowy przyjęcia całości lub części dostarczonych 

Towarów i odesłania ich na koszt i ryzyko Sprzedawcy. 

4.7. Korzyści i ciężary związane z Towarami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi na Kupującego z chwilą 

wydania Kupującemu Towarów. 
 

5. Terminy 

5.1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4 podpunkt 4.5. powyżej, wskazany w Zamówieniu termin dostawy Towarów ma charakter wiążący. Sprzedawca 

ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z niedotrzymania ww. terminu. Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia 

Kupującego w formie pisemnej lub w formie dokumentowej o przewidywanych opóźnieniach dostaw Towarów. Powiadomienie takie powinno 

zawierać przyczynę i przewidywany okres opóźnienia. Powiadomienie nie zwalnia Sprzedawcy z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy (z tytułu zwłoki lub opóźnienia w dostawie).  

5.2. Zmiana terminu dostawy dopuszczalna jest jedynie za zgodą SZP wyrażoną w formie pisemnej lub w formie dokumentowej (obydwie formy zastrzeżone 

pod rygorem nieważności). 

5.3. Towary zostaną dostarczone do wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu miejsca dostawy w dni robocze Kupującego, w godzinach od 7:00 do 

14:00, chyba że Kupujący w formie pisemnej lub w formie dokumentowej (pod rygorem nieważności) wyraził zgodę na dostawę w innych dniach i 

godzinach.  
 

6. Reklamacje 

6.1. Kupujący potwierdza odbiór dostarczonych przez Sprzedawcę Towarów na dokumencie dostawy. Potwierdzenie przez Kupującego odbioru Towarów 

nie jest równoznaczne z uznaniem przez Kupującego, że Towar jest wolny od wad fizycznych lub prawnych i nie pozbawia Kupującego jakichkolwiek praw 

w sytuacji, kiedy ujawnią się wady fizyczne lub prawne Towarów.  

6.2. Niezwłocznie, tzn. nie później niż w  ciągu 5 dni roboczych  od daty odebrania Towarów przez Kupującego zgodnie z podpunktem 6.1. powyżej, Kupujący 

zbada Towary pod względem ich zgodności z Umową.  

6.3. Jeżeli w trakcie badania Towarów Kupujący stwierdzi, że są one niezgodne z Umową (w tym – zostały dostarczone bez dokumentacji, o której mowa w 

pkt. 4 podpunkt 4.2. lit. b) lub c)), wówczas, w terminie 10 dni roboczych od ujawnienia ww. niezgodności, Kupujący będzie uprawniony do złożenia 

reklamacji zawierającej:  

a) oświadczenie o obniżeniu ceny sprzedaży Towarów lub o odstąpieniu od Umowy, bez prawa Sprzedawcy do usunięcia wady lub do wymiany 

wadliwych Towarów na wolne od wad, lub 

b) żądanie doręczenia przez Sprzedawcę kompletnej dokumentacji, o której mowa w punkcie 4 podpunkt 4.2 lit. b) lub c) w terminie wskazanym przez 

Kupującego, na wyłączny koszt i ryzyko Sprzedawcy , lub 
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c) żądanie usunięcia przez Sprzedawcę wad stwierdzonych w Towarze, w terminie wskazanym przez Kupującego, na wyłączny koszt i ryzyko 

Sprzedawcy , lub 

d) żądanie wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad, w terminie wskazanym przez Kupującego, na wyłączny koszt i ryzyko Sprzedawcy, lub 

e) żądanie odebrania przez Sprzedawcę nadwyżki dostarczonych towarów nad Towarami, w terminie wskazanym przez Kupującego, na wyłączny koszt 

i ryzyko Sprzedawcy . 

6.4. W razie złożenia przez Kupującego reklamacji, Sprzedawca ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na taką reklamację w terminie 10 dni roboczych od dnia 

jej doręczenia. Nieudzielenie przez Sprzedającego odpowiedzi na złożoną przez Kupującego reklamację w ww. terminie 10 dni roboczych, jest 

równoznaczne z uznaniem reklamacji przez Sprzedawcę za uzasadnioną.   

6.5. W razie uznania reklamacji przez Sprzedawcę lub w razie uznania reklamacji za uzasadnioną zgodnie z podpunktem 6.4. powyżej, Sprzedawca 

zobowiązany jest do załatwienia reklamacji w terminie i zgodnie z zawartym w niej żądaniem Kupującego. 

6.6. W razie naruszenia przez Sprzedawcę zobowiązania wynikającego z podpunktu 6.5. powyżej i nie załatwienia reklamacji w terminie i zgodnie z zawartym 

w niej żądaniem Kupującego, Kupujący jest uprawniony do wyznaczenia Sprzedawcy dodatkowego 3 -dniowego terminu do załatwienia reklamacji, a w 

razie bezskutecznego upływu tego terminu do:  

a) odstąpienia od Umowy w całości lub w części, 

b) obniżenia ceny sprzedaży, 

c) doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z Umową samodzielnie lub za pomocą osoby trzeciej bez utraty praw wynikających z gwarancji 

udzielonej na te Towary przez Sprzedawcę albo do zakupu towarów stanowiących odpowiednik Towarów zgodnych z Umową od osoby trzeciej, w 

każdym przypadku na wyłączny koszt i ryzyko Sprzedawcy . 

6.7. Reklamacja Kupującego oraz odpowiedź Sprzedawcy na reklamację winna być złożona w formie pisemnej lub w formie dokumentowej (obydwie formy 

zastrzeżone pod rygorem nieważności).  

6.8. Postanowienia niniejszego punktu 6 nie mogą być interpretowane jako ograniczenia lub wyłączenie odpowiedzialności Sprzedawcy za wady Towaru 

wynikającej z obowiązujących przepisów prawa, w tym – przepisów kodeksu cywilnego dot. rękojmi za wady. W razie ujawnienia wady fizycznej lub 

prawnej Towarów Kupujący może skorzystać, według swojego uznania - z praw wynikających z niniejszych OWZ lub z praw wynikających z ww. 

przepisów praw (w szczególności - przepisów kodeksu cywilnego). W razie złożenia przez Kupującego odpowiedniego oświadczenia woli (reklamacji) na 

podstawie przepisów kodeksu cywilnego dot. rękojmi sprzedawcy za wady, postanowienia podpunktu 6.4., 6.5. , 6.6 i 6.7. powyżej stosuje się 

odpowiednio.  
 

7. Cena sprzedaży Towarów  

7.1. Cena sprzedaży Towarów określona w Zamówieniu i Umowie jest stałą ceną netto, która nie ulega podwyższeniu za wyjątkiem zwiększenia o podatek 

VAT wg. obowiązującej stawki. Cena sprzedaży Towarów zawiera wszelkie kwoty należne Sprzedawcy z tytułu sprzedaży Towarów i pokrywa między 

innymi:   

a) koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia Towaru na czas przewozu i rozładunku,  

b) wszelkie podatki (za wyjątkiem podatku od towarów i usług VAT), opłaty, cła, 

c) koszt przygotowania i wydania Kupującemu dokumentów, o których mowa w podpunkcie 4.2 lit. b) i c) OWZ, 

d) koszt udzielenia i wykonywania zobowiązań z gwarancji udzielonej przez Sprzedawcę zgodnie z niniejszymi OWZ, 

e) wynagrodzenie z tytułu przeniesienia przez Sprzedającego na Kupującego wszelkich praw (np. licencji, autorskich praw majątkowych, praw z patentu 

etc.) niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy lub do niezakłóconego i zgodnego z prawem korzystania z przedmiotu Umowy przez 

Kupującego. 

7.2. Każda faktura wystawiona przez Sprzedawcę musi odpowiadać wymogom wynikającym z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i dodatkowo 

musi zawierać: numer Zamówienia w związku z którym doszło do zawarcia Umowy, ilości i ceny jednostkowe Towaru, nr NIP Sprzedawcy oraz termin 

płatności zgodny z Zamówieniem. 

7.3. Sprzedawca zobowiązany jest do umieszczenia numeru zamówienia na dowodzie dostawy Towaru i na fakturze VAT. 

7.4. Po dokonanej sprzedaży, faktury należy wystawiać na: 
 

Südzucker Polska S.A. 

ul. Muchoborska 6 

54-424 Wrocław 

NIP 747-12-05-797 
 

i wraz ze wszelkimi dokumentami, które mają być doręczone Kupującemu razem z fakturami, należy je przesyłać na adres poczty elektronicznej: 

faktury@suedzucker.pl. Każda faktura musi się znajdować w osobnym pliku w formacie PDF łącznie z załącznikami. Załączniki do faktury muszą być 

zawarte w pliku faktury PDF, za fakturą.  
 

W celu możliwości przesyłania Kupującemu przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej wymagana jest zgoda Kupującego. 
 

W przypadku braku posiadania takiej zgody wraz z przesłaniem faktury należy podać adres e-mail, z którego będą przesyłane faktury w formie 

elektronicznej. Można podać więcej adresów e-mail. Informację taką należy wysłać na: zgloszenie.faktur@suedzucker.pl. W odpowiedzi Sprzedawca 

mailto:faktury@suedzucker.pl
mailto:zgloszenie.faktur@suedzucker.pl
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otrzyma pisemną zgodę Kupującego do przesyłania faktur w formie elektronicznej jak również dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za obieg 

elektronicznych faktur uKupującego. 

Udzielona przez SZP zgoda na wystawianie i doręczanie przez Sprzedawcę faktur VAT w formie elektronicznej  może być w każdej chwili cofnięta lub 

zmieniona przez Kupującego, ze skutkiem wiążącym dla Sprzedawcy, począwszy od momentu doręczenia Sprzedawcy oświadczenia SZP o cofnięciu lub 

zmianie ww. zgody.  

7.5. Jeżeli z przyczyn dotyczących Sprzedawcy faktury lub osób trzecich, faktura wystawiona zgodnie z powyższymi zapisami nie zostanie doręczona 

Kupującemu najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu zapłaty określonego na fakturze, wówczas warunki zapłaty takiej faktury automatycznie ulegną 

zmianie w ten sposób, że termin jej zapłaty będzie liczony od dnia doręczenia faktury odbiorcy i będzie wynosił 7 dni od dnia takiego doręczenia. 
 

8. Zapewnienia Sprzedawcy – Gwarancja jakości  

8.1. Sprzedawca zapewnia i zobowiązuje się, że Towary stanowiące przedmiot Umowy w momencie wydania ich Kupującemu będą: 

a) zgodne z Umową,  

b) stanowić wyłączną własność Sprzedawcy i będą wolne od jakichkolwiek wad prawnych, praw lub roszczeń osób trzecich, nie będą przedmiotem 

jakiegokolwiek postępowania egzekucyjnego i nie będą naruszać praw osób trzecich w tym w szczególności - z tytułu patentów, znaków 

towarowych, praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej,  

c) wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, 

d) wykonane z lub przy użyciu materiałów lub surowców dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, spełniających wszelkie 

wymogi wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także – obowiązujących lub powszechnie stosowanych norm i zasad sztuki, 

e) zgodne z próbkami zatwierdzonymi przez Kupującego, o ile złożenie przez Kupującego Zamówienia było poprzedzone dostarczeniem Kupującemu 

przez Sprzedawcę takich próbek i ich zatwierdzeniem przez Kupującego, 

f) wykonane z najwyższą starannością, 

g) najwyższej jakości.   

8.2. Jeżeli Zamówienie przewiduje udzielenie przez Sprzedawcę gwarancji przy sprzedaży, wówczas obowiązki Sprzedawcy (jako gwaranta), uprawnienia 

Kupującego z tytułu gwarancji, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej określa Zamówienie, a przyjęcie Zamówienia przez  Kupującego 

(w tym – milczące przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę zgodnie z pkt. 3 podpunkty 3.6.) jest równoznaczne ze złożeniem przez Sprzedawcę 

oświadczenia gwarancyjnego i udzieleniem gwarancji na warunkach określonych w Zamówieniu.    

8.3. Udzielenie przez Sprzedawcę gwarancji, o której mowa w podpunkcie 8.2. powyżej nie ogranicza ani nie wyłącza uprawnień, praw lub roszczeń 

przysługujących Kupującemu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności – nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 

uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 
 

9. Zabezpieczenie Kupującego przed roszczeniami 

9.1. Sprzedawca zapewnia i gwarantuje Kupującemu, że wykonywanie oraz wykonanie przez niego Umowy oraz używanie lub korzystanie przez Kupującego 

z przedmiotu Umowy nie narusza obowiązujących przepisów prawa ani nie narusza żadnych praw ani prawnie chronionych dóbr osób trzecich, w tym 

w szczególności – nie narusza praw osób trzecich z tytułu patentów, znaków towarowych, praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw własności 

intelektualnej.  

9.2. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z żądaniami, roszczeniami lub powództwami wobec Kupującego w związku z wykonywaniem lub 

wykonaniem Umowy przez Sprzedawcę lub w związku z używaniem lub korzystaniem przez Kupującego z przedmiotu Umowy, Sprzedawca:  

a) w najdalszy możliwy, wskazany przez Kupującego sposób, zabezpieczy Kupującego przed takimi żądaniami, roszczeniami lub powództwami.  

b) naprawi szkodę powstałą u Kupującego wskutek wystąpienia przez osobę trzecią z ww. żądaniami, roszczeniami lub z powództwami  

c) zwróci Kupującemu na jego pierwsze żądanie udokumentowane koszty lub wydatki poniesione przez Kupującego w celu zbadania zasadności żądań, 

roszczeń lub powództw osoby trzeciej lub w celu podjęcia stosownej obrony przed takimi żądaniami, roszczeniami lub powództwami. 
 

10. Kary umowne - Odszkodowanie uzupełniające 

10.1. W każdym przypadku, w którym Umowa lub OWZ zastrzegają na rzecz Kupującego prawo do domagania się od Sprzedawcy kary umownej, Sprzedawca 

zobowiązany jest do zapłacenia takiej kary na pierwsze żądanie Kupującego. 

10.2. W przypadku opóźnienia w dostawie Towarów względem terminu określonego w Zamówieniu, Kupujący może naliczyć karę umowną w wysokości 

0,2% wartości netto niedostarczonych na czas Towarów za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości netto przedmiotu Zamówienia. 

10.3. Kupującemu przysługuje prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

10.4. Sprzedawca zrzeka się i zobowiązuje się nie podnosić przeciwko Kupującemu jakichkolwiek zarzutów kwestionujących ważność zastrzeżonych kar 

umownych ani zarzutów z art. 484 § 2 kc (przyp. 3). 
 

11. Poufność 

11.1. Strony zobowiązują się, do nieujawniania osobom trzecim w trakcie obowiązywania Umowy ani po jej wygaśnięciu jakichkolwiek informacji związanych 

z treścią Zamówienia lub jakichkolwiek innych informacji uzyskanych w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy. 

11.2. Zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy w szczególności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa każdej ze Stron. Zobowiązanie do 

zachowania poufności nie obejmuje: 

 
3 art. 484 § 2 kc „Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.” 
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a) przekazywania przez którąkolwiek ze Stron informacji pracownikom, zleceniobiorcom lub innym osobom zatrudnionym przez daną Stronę w celu 

wykonania Umowy a także – audytorom lub doradcom  Stron, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania przez te 

osoby zleconych im przez Strony czynności,  

b) przekazywania przez Kupującego informacji na rzecz podmiotów należących do Grupy Kapitałowej SÜDZUCKER,  

c) sytuacji, kiedy obowiązek ujawnienia informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a ich ujawnienie następuje na rzecz 

właściwej osoby (np. organu lub instytucji) wskazanej w takich przepisach, w określonym w takich przepisach zakresie lub formie.  

11.3. Każda ze Stron zobowiązana jest do pouczenia osób (tj. pracowników, zleceniobiorców lub innych osób zatrudnionych przez daną Stronę w celu 

wykonania Umowy), którym przekaże informacje o obowiązku zachowania ich w tajemnicy. 
 

12. Własność intelektualna 

Sprzedawcy nie przysługuje  jakiekolwiek prawo do korzystania ze znaków firmowych, znaków towarowych, emblematów, oznaczeń, projektów, utworów, do 

których prawo przysługuje Kupującemu lub jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej stanowiących własność Kupującego. Także fotografowanie 

Zakładów produkcyjnych Kupującego lub poszczególnych ich elementów (np. budynków, budowli, urządzeń etc.) oraz wszelkiego rodzaju wykorzystywanie 

i/lub publikowanie fotografii bez uprzedniej zgody Kupującego wyrażonej w formie pisemnej lub w formie dokumentowej (pod rygorem nieważności) jest 

zabronione pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej. 
 

13. Całość porozumienia  

Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym i zastępuje wszelkie inne lub dotychczasowe porozumienia, zobowiązania, umowy 

lub oświadczenia jakiegokolwiek rodzaju, zarówno pisemne jak i ustne lub dokonane w formie dokumentowej, złożone lub zawarte między stronami w jej 

przedmiocie.  
 

14. Klauzula salwatoryjna  

Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się z jakiegokolwiek powodu nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy pozostają w 

mocy, a postanowieniu nieważnemu lub nieskutecznemu Strony zobowiązują się nadać sens, który pozwoli utrzymać w mocy dane postanowienie i uzyskać 

skutek ekonomiczny możliwie najbardziej zbliżony do zastępowanego postanowienia. 
 

15. Prawo rządzące Umową   

15.1. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Umowy, stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego lub przepisy prawa Unii Europejskiej 

obowiązujące i podlegające stosowaniu wprost na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

15.2. Skorzystanie przez Kupującego z uprawnień lub praw przewidzianych w Umowie nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Kupującego do skorzystania z praw 

przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności – w kodeksie cywilnym. 

15.3. Na wypadek, gdyby zawarta między Stronami Umowa była umową sprzedaży towarów w rozumieniu konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach 

międzynarodowej sprzedaży towarów, a Strony takiej Umowy miały siedziby handlowe w różnych państwach, wyłącza się stosowanie ww. Konwencji.  
 

16. Rozstrzyganie sporów 

Wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem, wykonaniem, istnieniem, ważnością wykładnią etc. Umowy, rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd 

powszechny w Wrocławiu, który będzie sądem wyłącznie właściwym w sprawie. 
 

17. Cesja praw i obowiązków  

Przeniesienie (cesja) przez Sprzedawcę praw (w tym – cesja wierzytelności z tytułu ceny sprzedaży Towarów) lub obowiązków wynikających z Umowy, wymaga 

uprzedniej, zgody Kupującego wyrażonej, pod rygorem nieważności w formie pisemnej lub w formie dokumentowej.  
 

18. Kodeks postępowania 

Kupujący oświadcza, że przestrzega uznanych standardów określonych w Kodeksie postępowania Südzucker Polska S.A.  

(http://service.szgroup.com/Kodeks_Postępowania_dla_Dostawców.pdf.). Kupujący zobowiązuje Sprzedawcę, a Sprzedawca przyjmuje na siebie 

zobowiązanie do zapoznania się z ww. Kodeksem i do przestrzegania określonych tam standardów tak, jakby ww. kodeks był kodeksem Sprzedawcy.  

 

19. Ochrona danych osobowych 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zgodnie z ogólnym unijnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO). 

W ramach niniejszej umowy pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym wymagane jest przetwarzanie danych osobowych. Kupujący jako organ odpowiedzialny 

udostępnia informacje dotyczące ustawowej ochrony danych pod następującym linkiem: 

http://service.szgroup.com/Informacja_o_ochronie_danych_RODO_SZP.pdf  

 

20. Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 

Kupujący oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów Ustawy z dn. 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

http://service.szgroup.com/Kodeks_Postępowania_dla_Dostawców.pdf
http://service.szgroup.com/Informacja_o_ochronie_danych_RODO_SZP.pdf

