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1. Definicje 
Obowiązują następujące definicje i zasady interpretacji: 
(a) Sprzedający: oznacza podmiot prawny Grupy Sibelco przekazujący 

Dokument. 
(b) Nabywca: oznacza osobę fizyczną, spółkę kapitałową, firmę, spółkę 

osobową bądź inną osobę prawną, która nabyła lub zgodziła się nabyć 
Towary. 

(c) Dzień dostawy: oznacza wyznaczony dzień dostawy Zamówienia lub 
termin wskazany w inny sposób przez Sprzedającego.  

(d) Dokument: oznacza ofertę, ofertę cenową, cennik, potwierdzenie 
zamówienia lub fakturę sprzedaży Towarów. 

(e) Towary: oznaczają artykuły sprzedawane przez Sprzedającego. 
(f) Niewypłacalność: oznacza sytuację, w której uznaje się, że Nabywcy 

grozi niewypłacalność, ponieważ jego sytuacja ekonomiczna wskazuje, 
że w krótkim czasie Nabywca może stać się niewypłacalny w 
rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.  

(g) Zamówienie: oznacza zamówienie złożone przez Nabywcę 
i zaakceptowane na piśmie przez Sprzedającego lub w inny sposób 
uznane za zaakceptowane z chwilą dostawy Towarów zgodnie z pkt 

2(b) poniżej. 
(h) Grupa Sibelco: oznacza działającą na całym świecie firmę oferującą 

rozwiązania materiałowe i składającą się ze spółki dominującej SCR-
Sibelco NV i jej spółek zależnych.  

(i) Uznaje się, że po słowach „w tym” następują słowa „bez ograniczeń”. 
2. Zamówienie Towarów 
(a) Nabywca może złożyć proponowane zamówienie u Sprzedającego 

ustnie lub na piśmie. Takie proponowane zamówienie zostanie uznane 
za ofertę Nabywcy dotyczącą zakupu Towarów zgodnie z niniejszymi 
warunkami. Nabywca jest odpowiedzialny za poprawność każdego 
proponowanego zamówienia. 

(b) Sprzedający ma prawo odrzucić proponowane zamówienie bez podania 
przyczyny. Każde proponowane zamówienie zostanie uznane 
za zaakceptowane jedynie wówczas, gdy zostanie potwierdzone na 
piśmie przez Sprzedającego lub, we wcześniejszym terminie, z chwilą 
dostarczenia Towarów do Nabywcy (w całości bądź częściowo). 
Z chwilą akceptacji przez Sprzedającego zawarta zostanie umowa 
uwzględniająca niniejsze warunki i warunki Zamówienia (Umowa). 
Wszelkie warunki wskazane w pisemnym potwierdzeniu Zamówienia 
przez Sprzedającego są nadrzędne względem niniejszych warunków 
w przypadku sprzeczności.  

(c) Warunki Umowy zastępują wszelkie inne warunki i stosują się do 
sprzedaży Towarów Nabywcy z wyłączeniem wszelkich innych 
warunków. Ewentualna oferta cenowa czy inny dokument 
zaadresowany do Nabywcy przez Sprzedającego nie stanowi oferty 
dostarczenia Towarów i nie zostanie uwzględniony w treści Umowy. 
Wszelkie opisy i oświadczenia zawarte w katalogach, arkuszach danych 
technicznych, cennikach, analizach, innych dokumentach i próbkach 
Sprzedającego mają jedynie charakter przybliżony i nie zostaną 
uwzględnione w Umowie ani nie spowodują powstania zobowiązania po 
stronie Sprzedającego, chyba że Umowa wyraźnie stanowi inaczej. 
Informacje zawarte w katalogach Sprzedającego nie są prawnie 
wiążące i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 kodeksu 
cywilnego. Informacje zawarte w katalogach, w tym informacje 
przekazywane w cennikach, nie stanowią żadnego zapewnienia, 
w szczególności w rozumieniu art. 556 kodeksu cywilnego.  

(d) Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami i zastępuje 
oraz wygasza wszelkie dotychczasowe porozumienia i ustalenia 
pomiędzy nimi, pisemne bądź ustne, odnoszące się do przedmiotu 
Umowy. Żadna modyfikacja czy zmiana niniejszych warunków nie 
będzie wiążąca, chyba że zostanie zaakceptowana na piśmie przez 
Sprzedającego. 

(e) Z zastrzeżeniem postanowień pkt 8(c) Nabywca potwierdza, że nie polega 
na żadnych oświadczeniach, zapewnieniach ani gwarancjach (niezależnie 
od tego, czy podane przez zaniedbanie, czy w dobrej wierze) 
niezawartych w treści Umowy i nie będą mu przysługiwać w odniesieniu 
do nich żadne środki prawne. 

3. Cena i zapłata 
(a) Cena podlegająca zapłacie za Towary i waluta płatności zostaną 

określone w Zamówieniu lub, jeżeli w Zamówieniu nie wskazano żadnej 
ceny, cena będzie odpowiadać cenie podanej w obowiązującym cenniku 
Sprzedającego na Dzień dostawy (udostępniane Nabywcy na żądanie).  

(b) Cena nie obejmuje podatku od towarów i usług ani żadnych innych 
podatków, ceł czy obciążeń publiczno-prawnych stosowanych w 
produkcji, transporcie, eksporcie, imporcie, sprzedaży czy dostawie 
Towarów oraz nie uwzględnia kosztów dostawy, ubezpieczenia, 
opakowania, sortowania, kalibracji, analizy i oględzin. Takie koszty i 
podatki będą fakturowane na Nabywcę.  

(c) Ceny mogą ulec zmianie przed dostawą, według uznania 
Sprzedającego, w przypadku zmiany jakiegokolwiek czynnika 
pozostającego poza kontrolą Sprzedającego (w tym zmiany 
obowiązujących przepisów prawa, wzrost obciążeń podatkowych i ceł, 

wahania kursów walut, wzrost kosztów dostawy, zwłoka powstała z winy 
Nabywcy i/lub zmiana Zamówienia na wniosek Nabywcy) i/lub 
niezamierzonego błędu Sprzedającego.  

(d) Faktury są wystawiane w chwili dostawy lub po dostawie i są płatne 
w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury elektronicznym 
przelewem bankowym na rachunek i w walucie wskazanych na fakturze. 
Ewentualne zapytania należy kierować do Sprzedającego na piśmie w 
terminie 10 dni od otrzymania faktury. Sprzedający może wymagać 
wpłaty na rachunek przed dostawą.  

(e) Odsetki będą naliczane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 
2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Takie odsetki 
będą narastać codziennie od dnia wymagalności do dnia faktycznej 
zapłaty zaległej kwoty. Nabywca zapłaci odsetki wraz z zaległą kwotą i 
wszystkimi kosztami i wydatkami poniesionymi przez Sprzedającego w 
ramach windykacji tych sum od Nabywcy.  

(f) Termin zapłaty stanowi istotny warunek. Jeżeli u Nabywcy wystąpi 
Niewypłacalność (lub zachodzi realne prawdopodobieństwo, że 
Nabywca stanie się niewypłacalny) lub jeżeli Nabywca nie zapłaci 
żadnej kwoty w wymaganym terminie, Sprzedający może, bez 
ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności, zawiesić dostawę lub 
realizację dowolnego Zamówienia (czy dowolnej jego części lub partii) 
jeszcze niezrealizowanego i odmówić przyjmowania dalszych 
proponowanych zamówień od Nabywcy. 

(g) Nabywca zapłaci wszystkie należne kwoty w pełnej wysokości bez 
żadnych potrąceń, kompensat, roszczeń wzajemnych czy odliczeń, 
chyba że potrącenie czy odliczenie podatku jest wymagane z mocy 
prawa (w którym to przypadku Nabywca zapłaci taką sumę w celu 
upewnienia się, że Sprzedający otrzymał pełną zafakturowaną kwotę). 
Sprzedający może w dowolnej chwili, bez ograniczania innych 
przysługujących mu uprawnień czy środków prawnych, potrącić dowolne 
kwoty należne mu od Nabywcy z kwot należnych Nabywcy i może, 
wyłącznie według własnego uznania, przeznaczyć kwoty otrzymane od 
Nabywcy na pokrycie pozostających do zapłaty faktur w kolejności 
wybranej przez Sprzedającego.  

4. Dostawa 
(a) O ile nie wskazano inaczej w Zamówieniu, które powinno określać adres 

dostawy, dostawa Towarów będzie realizowana na warunkach EXW 
(Incoterms® 2020) (co oznacza, że Nabywca jest odpowiedzialny za 
odbiór i transport Towarów na własne ryzyko), a dostawę uznaje się 
za zrealizowaną w zakładzie Sprzedającego.  

(b) Bez uszczerbku dla wszelkich innych uprawnień przysługujących 
Sprzedającemu, jeżeli Nabywca nie wyda, w Dniu dostawy lub przed 
Dniem dostawy, wszystkich dyspozycji zasadnie wymaganych przez 
Sprzedającego i wszelkich wymaganych dokumentów, licencji, zgód 
i uprawnień (których uzyskanie przez Nabywcę jest obowiązkowe 
na podstawie Umowy lub z mocy prawa) do dostawy, bądź w inny 
sposób nie zatwierdzi dostawy, nie udzieli pomocy lub przyczyni się do 
powstania opóźnienia lub zażąda opóźnienia w dostawie:  

(i) Nabywca zapłaci Sprzedającemu wszystkie koszty tranzytowe, 
magazynowe i należne za czas oczekiwania, oraz pokryje 
wszelkie inne straty, szkody i wydatki, w tym straty wynikające 
z pomniejszenia wartości Towarów, poniesione przez 
Sprzedającego w wyniku takiego opóźnienia czy 
niezatwierdzenia dostawy, nieudzielenia pomocy lub 
przyczynienia się do powstania opóźnienia lub zażądania 
opóźnienia w dostawie;  

(ii) uznaje się, że dostawa Towarów została zakończona o godzinie 
9 rano w Dniu dostawy, i wystawiona zostanie faktura; lub  

(iii) jeżeli faktyczna dostawa Towarów nie nastąpi w terminie siedmiu 
dni od Dnia dostawy, Sprzedający będzie miał prawo 
odsprzedać Towary lub dokonać rozporządzenia nimi w inny 
sposób. 

(c) Sprzedający ma prawo realizować dostawy partiami, przy czym każda 
partia dostawy stanowić będzie odrębną Umowę i może być 
fakturowana oddzielnie.  

(d) Jeżeli Sprzedający zgodził się na realizację dostawy w ramach zlecenia 
dostawy natychmiastowej („call-off”), strony wskażą w Zamówieniu 
najpóźniejszy termin realizacji dostawy wraz z okresami realizacji 
dostawy. W przeciwnym razie Sprzedający może w każdej chwili 
zażądać, żeby Nabywca przyjął natychmiast dostawę pozostałej ilości 
zamówionych Towarów, i ma prawo wystawić Nabywcy fakturę z tego 
tytułu.  

(e) Dzień dostawy (w tym godzina dostawy) jest określany wyłącznie 
w przybliżeniu, przy czym godzina dostawy nie stanowi istotnego 
warunku. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem 
Nabywcy z tytułu opóźnienia w dostawie czy braku dostawy. Nabywca 
nie ma prawa odrzucić dostawy ani partii dostawy wskutek braku 
dostawy czy opóźnienia w dostawie Towarów. Wyłącznym środkiem 
prawnym przysługującym Nabywcy będzie zwrot sum zapłaconych z 
góry za niedostarczone Towary, który to zwrot nastąpi z chwilą 
potwierdzenia przez Sprzedającego na piśmie, że nie jest w stanie 
dostarczyć Towarów. 

(f) Nabywca spełni wszystkie obowiązujące wymogi krajowe 



i międzynarodowe w zakresie mechanizmów kontroli eksportu, 
przepisów eksportowych, ograniczeń i regulacji ustanawianych przez 
inne państwowe agencje czy urzędy (Przepisy eksportowe). 

(g) Nabywca zgadza się nie eksportować ani nie dopuszczać do 
(re)eksportu, ani nie przekazywać obywatelom kraju objętego 
ograniczeniami czy embargiem ani osobom fizycznych, prawnym czy 
spedytorom wskazanym jako strona objęta ograniczeniami przez urząd 
kontroli eksportu czy przepisy eksportowe, żadnych danych 
technicznych, informacji czy Towarów z naruszeniem Przepisów 
eksportowych, chyba że uzyskano wszystkie wymagane licencje i 
zezwolenia z właściwego urzędu kontroli eksportu i do czasu ich 
uzyskania.   

5. Tytuł własności i ryzyko 
(a) Ryzyko związane z Towarami przechodzi na Nabywcę z chwilą 

dostawy.  
(b) Niezależnie od dostawy tytuł własności do Towarów nie przechodzi 

na Nabywcę do czasu wystąpienia wcześniejszego z wymienionych 
zdarzeń: (i) otrzymanie pełnej zapłaty za Towary, w którym to przypadku 
tytuł własności przejdzie na Nabywcę z chwilą dokonania zapłaty; 
(ii) wykorzystanie czy przetworzenie Towarów (tak że Towary nie będą 
znajdować się już w swym pierwotnym stanie) lub sprzedaż Towarów 
przez Nabywcę, w którym to przypadku tytuł własności przejdzie w 

terminie wskazanym w pkt 5(d); lub (iii) w terminie wskazanym Nabywcy 
przez Sprzedającego na piśmie.  

(c) Do czasu przejścia tytułu własności do Towarów na Nabywcę, Nabywca 
zobowiązuje się: 

(i) składować Towary oddzielnie i oznaczyć lub określić je jako 
stanowiące własność Sprzedającego;  

(ii) nie ustanawiać zastawów na Towarach, nie obciążać Towarów 
ani nie wykorzystywać Towarów jako zabezpieczenia; 

(iii) powiadomić Sprzedającego niezwłocznie w przypadku, gdy 
u Nabywcy wystąpi Niewypłacalność;  

(iv) przekazywać Sprzedającemu informacje dotyczące Towarów, 
których Sprzedający może okresowo zażądać;  

(v) przekazać, na wniosek Sprzedającego, wszystkie Towary 
znajdujące się w posiadaniu Nabywcy; oraz  

(vi) zezwolić Sprzedającemu i udzielić Sprzedającemu 
nieodwołalnego pozwolenia na wejście do pomieszczeń, w 
których składowane są Towary (w każdej chwili i bez 
uprzedzenia) w celu przeprowadzenia oględzin i/lub przejęcia 
Towarów. 

(d) Z zastrzeżeniem postanowień pkt 5(e) Nabywca może wykorzystywać 
lub przetwarzać Towary (tak że pierwotny ich stan ulegnie zmianie) lub 
sprzedawać Towary w ramach swojej zwykłej działalności gospodarczej 
przed przejściem tytułu własności; jeśli to jednak uczyni: (i) będzie 
występować w charakterze zleceniodawcy, a nie zleceniobiorcy 
Sprzedającego oraz (ii) tytuł własności do odnośnych Towarów 
przejdzie na Nabywcę ze skutkiem natychmiastowym przed odnośnym 
wykorzystaniem, przetworzeniem czy sprzedażą. 

(e) W przypadku, gdy – przed przejściem tytułu własności na Nabywcę – 
u Nabywcy wystąpi Niewypłacalność, bez ograniczania wszelkich innych 
uprawnień czy środków prawnych przysługujących Nabywcy, prawo 
Nabywcy do wykorzystywania, przetwarzania czy sprzedaży Towarów 
w ramach normalnej działalności ustanie ze skutkiem natychmiastowym, 
a Sprzedający będzie mógł w każdej chwili: (i) zażądać od Nabywcy 
zwrotu wszystkich Towarów znajdujących się w posiadaniu Nabywcy 
oraz (ii) wejść do pomieszczeń, w których składowane są Towary, w 
celu ich odzyskania.  

6. Ilość i waga     
Towary zostaną zważone w zakładzie Sprzedającego przy użyciu 
certyfikowanego sprzętu przed dostawą, przy czym taka waga będzie 
miała charakter ostateczny i wiążący. Nabywca nie będzie mógł 
kwestionować wagi Towarów ani odrzucić Towarów powołując się na 
utratę wagi czy niedobór. Sprzedający będzie miał prawo dostarczyć do 
10% więcej bądź mniej zamówionych Towarów i dokonać odpowiedniej 
korekty odnośnej faktury.  

7. Odpowiedzialność za wady 
(a) Sprzedający zapewnia, że w chwili dostawy Towary będą zgodne pod 

każdym istotnym względem ze specyfikacją, o której mowa jest 
w Zamówieniu lub wskazanej na odnośnej fakturze (lub, jeżeli nie 
została ona wskazana, odnośną specyfikacją produktu obowiązującą na 
dzień dostawy i udostępnianą Nabywcy na żądanie) (Specyfikacja).  

(b) Niezależnie od postanowień pkt 7(a) Nabywca jest odpowiedzialny 
za upewnienie się, że Towary nadają się do zamierzonego celu, oraz 
poddanie Towarów testom przed ich wykorzystaniem. Sprzedający nie 
ponosi żadnych zobowiązań względem Nabywcy z tego tytułu.  

(c) Każda istotna niezgodność ze Specyfikacją (wada) musi zostać 
zgłoszona Sprzedającemu na piśmie: (i) w terminie dwóch dni 
roboczych od otrzymania Towarów przez Nabywcę w przypadku wady, 
która jest widoczna lub powinna być widoczna w chwili otrzymania 
Towarów; lub (ii) w najszybszym możliwym terminie w przypadku 
pozostałych wad, przy czym nie później niż w terminie jednego miesiąca 
od dnia wykrycia wady, a w każdym razie w terminie 60 dni od Dnia 

dostawy. Nabywca zapewni Sprzedającemu realną możliwość 
przeprowadzenia oględzin Towarów, przy czym Nabywca zobowiązuje 
się zwrócić, na żądanie Sprzedającego, takie Towary Sprzedającemu 
na koszt Sprzedającego.  

(d) Z zastrzeżeniem postanowień pkt 7(e), jeżeli udokumentowana wada 
została skutecznie zgłoszona Sprzedającemu, Sprzedający, według 
własnego wyboru, wymieni wadliwe Towary bądź zwróci Sprzedającemu 
cenę wadliwych Towarów. Stanowić to będzie jedyny i wyłączny środek 
prawny przysługujący Nabywcy w odniesieniu do ewentualnej wady. 

(e) Środek prawny przewidziany w pkt 7(d) nie znajduje zastosowania 
w przypadku, gdy: 

(i) Nabywca wykorzystał, przerobił lub przetworzył Towary lub 
połączył je z innym produktem czy substancją; 

(ii) wada powstała w wyniku normalnego zużycia, celowego 
uszkodzenia, zaniedbania czy odbiegających od normy 
warunków pracy;  

(iii) Towary nie są zgodne ze Specyfikacją w wyniku zmian 
wprowadzonych w celu zapewnienia zgodności z 
obowiązującymi przepisami prawa; 

(iv) z Towarami nie obchodzono się należycie, nie przewożono ani 
nie składowano Towarów ani nie konserwowano ich po dostawie 
w sposób prawidłowy (w tym w trakcie transportu do zakładu 
Nabywcy na ryzyko Nabywcy); 

(v) Towary zostały zanieczyszczone po dostawie; 
(vi) Nabywca nadal wykorzystuje Towary po wykryciu wady;  
(vii) Nabywca sprzedał Towary; i/lub 
(viii) wada powstała wskutek zastosowania się Sprzedającego 

do specyfikacji czy innego wymogu Nabywcy. 
(f) Jeżeli rzekoma wada odnosi się do straty czy szkody powstałej 

w transporcie (za który odpowiedzialny był Sprzedający) zastosowanie 

znajdują postanowienia niniejszego pkt 7, z zastrzeżeniem że Nabywca 
musi powiadomić Sprzedającego na piśmie w terminie 21 dni o braku 
dostawy lub nie później niż w terminie dwóch dni roboczych od dostawy 
Towarów, przy czym Nabywca musi również przestrzegać pod każdym 
względem warunków przewozu przewoźnika w zakresie zgłaszania 
ewentualnych roszczeń. Zadośćuczynienie przysługujące Nabywcy z 
tytułu takiej straty i szkody ograniczać się będzie do zadośćuczynienia 
należnego niezależnemu przewoźnikowi.     

(g) Z wyłączeniem przypadków wskazanych powyżej wszelkie inne 
zapewnienia, wyraźne czy dorozumiane, zostają wyłączone w 
najszerszym zakresie dopuszczonym prawem. 

8. Odpowiedzialność 
(a) Z zastrzeżeniem ust. 8(c), Sprzedający nie ponosi w żadnym razie 

odpowiedzialności względem Nabywcy, niezależnie od tego, 
czy odpowiedzialność ta ma charakter kontraktowy czy deliktowy 
(w tym wynikający z zaniedbania), jest następstwem niewykonania 
obowiązku ustawowego czy też oparta jest na innej podstawie, z tytułu 
strat poniesionych przez osoby trzecie, utraty zysku, utraty produkcji, 
utraty zamówień czy szans rynkowych i/lub z tytułu ewentualnych strat 
pośrednich bądź wtórnych czy też odszkodowania szczególnego bądź 
karnego powstałych w ramach dostawy Towarów i/lub na mocy Umowy 
bądź w związku z nimi. 

(b) Z zastrzeżeniem postanowień pkt 8(c) całkowita odpowiedzialność 
Sprzedającego względem Nabywcy w odniesieniu do wszystkich strat 
powstałych w ramach dostawy Towarów i/lub na mocy Umowy bądź 
w związku z nimi, niezależnie od tego, czy odpowiedzialność 
ta ma charakter kontraktowy czy deliktowy (w tym wynikający 
z zaniedbania), jest następstwem niewykonania obowiązku ustawowego 
czy też oparta jest na innej podstawie, w żadnym razie nie przekroczy 
ceny zapłaconej za Towary będące przedmiotem powództwa, sporu czy 
roszczenia. 

(c) Żaden zapis niniejszych Warunków nie ogranicza ani nie wyłącza 
odpowiedzialności Sprzedającego, jeżeli taka odpowiedzialność nie 
może zostać ograniczona ani wyłączona z mocy prawa i w zakresie, w 
którym taka odpowiedzialność nie może zostać ograniczona ani 
wyłączona. 

(d) Nabywca niniejszym przejmuje odpowiedzialność i zobowiązuje się 
chronić Sprzedającego i spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej 
Sprzedającego na żądanie przed wszelkimi stratami, szkodami, 
zobowiązaniami, roszczeniami, grzywnami, kosztami i wydatkami 
poniesionymi przez lub zasądzonymi od Sprzedającego powstałymi 
w wyniku roszczeń czy rzekomych okoliczności wszelkiego rodzaju 
zgłaszanych lub powoływanych przez osoby trzecie, którym Towary 
zostały sprzedane (lub odsprzedane) po dokonaniu ich sprzedaży na 
rzecz Nabywcy, lub w związku z nimi.    

9. Siła wyższa 
Sprzedający nie zostanie uznany za dopuszczającego się naruszenia Umowy 
ani nie ponosi odpowiedzialności za żadną zwłokę w wykonaniu czy 
niewykonanie jakiegokolwiek ze swoich obowiązków z uwagi na wystąpienie 
okoliczności pozostających poza jego realną kontrolą, w tym przerwy w 
dostawie czy braku dostawy mediów bądź przerwy w działaniu czy awarii sieci 
transportowej; wypadku losowego, powodzi, suszy, trzęsienia ziemi bądź innej 
klęski żywiołowej; epidemii lub pandemii; wojny lub konfliktu zbrojnego, ataku 



terrorystycznego, zamieszek czy niepokojów społecznych; skażenia bronią 
atomową, chemiczną czy biologiczną; gromu dźwiękowego; złośliwego 
uszkodzenia; działań lub interwencji państwa; przestrzegania obowiązujących 
przepisów; awarii zakładu lub maszyn; zawalenia się budynków, pożaru, 
wybuchu lub wypadku; ograniczeń w dostawie energii elektrycznej; sporów 
pracowniczych lub handlowych, strajków, akcji protestacyjnych robotników czy 
lokautu; odmowy udzielenia zezwolenia; niesprzyjających warunków przewozu 
czy pogodowych; i/lub niewykonania zobowiązania przez dostawców czy 
podwykonawców. Jeżeli wykonanie Umowy zostanie opóźnione w ten sposób 
o ponad sześć miesięcy, każda ze stron będzie mogła rozwiązać Umowę ze 
skutkiem natychmiastowym za pisemnym wypowiedzeniem i bez żadnych 
zobowiązań. 
10. Rozwiązanie Umowy 
(a) Bez uszczerbku dla wszelkich innych uprawnień czy środków prawnych 

Sprzedający może rozwiązać Umowę i/lub anulować Zamówienie lub 
partię Zamówienia ze skutkiem natychmiastowym za pisemnym 
wypowiedzeniem i bez ponoszenia odpowiedzialności, jeżeli (i) 
Nabywca nie dokona pełnej zapłaty w terminie wymagalności, (ii) 
Nabywca dopuści się kolejnego naruszenia Umowy lub (iii) u Nabywcy 
wystąpi Niewypłacalność.  

(b) Sprzedający może w każdej chwili rozwiązać Umowę z Nabywcą i/lub 
anulować Zamówienie bądź partię Zamówienia przesyłając Nabywcy 
pisemne wypowiedzenie z co najmniej siedmiodniowym 
wyprzedzeniem. Nabywca nie ma prawa anulować zatwierdzonego 

Zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień pkt 9.  
(c) Z chwilą rozwiązania Umowy czy anulowania Zamówienia wszystkie 

zafakturowane kwoty staną się natychmiast wymagalne względem 
Nabywcy, wraz z odnośnymi odsetkami. Ustępy, które – w sposób 
wyraźny bądź dorozumiany – nie przestają obowiązywać po rozwiązaniu 
Umowy czy anulowaniu Zamówienia, pozostają wykonalne i ważne. 

11. Postanowienia ogólne 
(a) Zarówno Sprzedający jak i Nabywca zgadzają się przestrzegać 

Kodeksu zrównoważonego postępowania Sprzedającego 
(udostępnianego Nabywcy na żądanie) w związku z realizacją Umowy. 

(b) Sprzedający zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących przepisów 
prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym RODO. 
Takie przetwarzanie powinno odbywać się zgodnie z polityką 
prywatności Sprzedającego (aktualna kopie dostępna pod adresem 
www.sibelco.com/privacy).   

(c) Jeżeli dowolne postanowienie bądź część postanowienia Umowy jest 
lub stanie się nieważna, niezgodna z prawem czy nieskuteczna, 
takie postanowienie czy część postanowienia zostanie uznana 
za zmienioną w minimalnym zakresie wymaganym do przywrócenia jej 
ważności, zgodności z prawem i skuteczności. Jeżeli nie jest możliwe 
dokonanie takiej zmiany, odnośne postanowienie czy część 
postanowienia zostanie uznana za usuniętą. Taka zmiana nie będzie 
miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałej części Umowy. 

(d) Nieskorzystanie czy zwłoka w skorzystaniu (lub pełnym skorzystaniu) 
z dowolnego prawa czy środka prawnego nie stanowi zrzeczenia się ani 
porzucenia tego czy innych praw bądź środków prawnych, ani też nie 
uniemożliwia i nie ogranicza dalszego wykonywania tego i innych praw 
bądź środków prawnych.  

(e) Sprzedający może w dowolnej chwili, bez zgody Nabywcy, dokonać 
cesji, powierzyć zewnętrznemu wykonawcy, podzlecić, przenieść bądź 
w inny sposób rozporządzić wszystkimi lub niektórymi ze swoich praw 
czy obowiązków w ramach Umowy. Nabywca zobowiązuje się nie 
dokonywać cesji ani nie przenosić, nie podzlecać ani w inny sposób nie 
rozporządzać wszystkimi czy niektórymi ze swoich praw i obowiązków w 
ramach Umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody 
Sprzedającego.  

(f) Osobie fizycznej niebędącej stroną Umowy nie przysługują żadne prawa 
przyznawane w ramach Umowy. Każda Umowa jest zawierana przez 
konkretny podmiot Sprzedającego wskazany z nazwy w Zamówieniu lub 
w innym trybie określonym przez Sprzedającego na piśmie. 
Nabywca nie jest uprawniony do egzekwowania postanowień Umowy 
względem jakiegokolwiek innego podmiotu Sprzedającego, a takie inne 
podmioty nie będą miały żadnych zobowiązań wobec Nabywcy. 

12. Prawo właściwe i właściwość sądów 
(a) Niniejsze warunki i każda Umowa oraz ewentualne spory czy roszczenia 

(w tym spory czy roszczenia pozaumowne) wynikające z niniejszych 
warunków czy Umowy bądź w związku z nimi, ich przedmiot czy treść 
regulują, również w zakresie interpretacji, przepisy prawa obowiązujące 
w kraju siedziby Sprzedającego. Każda ze stron nieodwołalnie 
przyjmuje do wiadomości, że sądy w miejscu siedziby Sprzedającego 
mają wyłączną właściwość w zakresie rozstrzygania ewentualnych 
sporów czy rozpatrywania roszczeń (w tym sporów lub roszczeń 
pozaumownych) wynikających z niniejszych warunków czy Umowy, ich 
przedmiotu czy treści, bądź w związku z nimi. Wyraźnie i w całości 
wyłącza się stosowanie postanowień Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.  

(b) Niezależnie od postanowień pkt 12(a) Sprzedającemu przysługuje 
prawo wniesienia powództwa czy wystąpienia z roszczeniami w 
dowolnej jurysdykcji, której rezydentem jest Nabywca i/lub w której 

posiada aktywa.  
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