ZASADY I WARUNKI SPRZEDAŻY ORAZ DOSTAWY
OBOWIĄZUJĄCE W FIRMIE OLENEX
OD 1 LISTOPADA 2012 ROKU

CZĘŚĆ 1 - OGÓLNE ZASADY I WARUNKI
Niniejsze zasady i warunki sprzedaży oraz dostawy stosuje się do wszelkich umów zawartych pomiędzy firmą
OLENEX („OLENEX”) a klientem („Nabywca”), których przedmiotem jest sprzedaż towarów firmy OLENEX oraz
ich dostawa („Towary”).
Część 1 - Postanowienia ogólne
1.1
Wyłączne
zastosowanie.
Warunki
standardów branżowych mają moc rozstrzygającą,
jeśli mowa o nich w potwierdzeniu sprzedaży firmy
OLENEX. Z zastrzeżeniem powyższego, Nabywca
uznaje, że wszelkie aktualne i przyszłe umowy
sprzedaży towarów podlegają niniejszym Zasadom i
warunkom sprzedaży oraz dostawy (zwanym dalej
„Warunkami”), z wyłączeniem wszelkich innych
zasad i warunków. Firma OLENEX w sposób wyraźny
nie potwierdza jakichkolwiek oddzielnych warunków
zakupu określanych przez Nabywcę. To samo stosuje
się do warunków sprzedaży określanych przez
przedstawicieli handlowych.
1.2
Przedmiot umowy. Umowa obejmuje
pisemne potwierdzenie sprzedaży sporządzone przez
firmę OLENEX oraz niniejsze Warunki.
W
przypadku konfliktu niniejszych Warunków i
jakichkolwiek zasad oraz warunków specjalnych, o
których mowa w pisemnym potwierdzeniu sprzedaży,
moc wiążącą mają zasady i warunki specjalne.
Wszelkie dodatkowe uzgodnienia ustne wymagają
pisemnego potwierdzenia przez firmę OLENEX.
Jeżeli Nabywca nie zwróci firmie OLENEX
potwierdzenia
sprzedaży
opatrzonego
jego
kontrasygnatą, nie wpłynie to na ważność
postanowień zawartych w treści niniejszego
dokumentu.
Część 2 - Dostawa
2.1 Zakres obowiązku dostawy. Dostawa odbywa
się w ustalonym okresie dostawy, w czasie wybranym
przez firmę OLENEX. Jeżeli dostawa jest rozłożona
na wiele miesięcy, przy braku innych ustaleń odbywa
się ona co miesiąc w przybliżonych równych ratach.
Firma OLENEX ma obowiązek dostawy wyłącznie w
ramach swoich aktualnych możliwości oraz z
uwzględnieniem uprzednich zamówień złożonych
przez innych klientów. Firma OLENEX ma prawo do
dokonywania częściowych dostaw. W przypadku

jednoczesnej realizacji wielu umów, których
przedmiot i okres dostawy jest taki sam, firma
OLENEX ustali, według własnego uznania, kolejność
dostaw. Firma OLENEX ma w każdej chwili prawo do
dostawy towarów o równoważnej jakości, ale z
zastrzeżeniem, że towary te będą pod każdym
względem równej lub wyższej jakości. W przypadku
dostawy towarów ex works, Nabywca akceptuje
dostawę zgodnie z wymogami produkcji zakładu
zajmującego się dostawą dla firmy OLENEX.
Możliwa jest zawsze dostawa z innych miejsc niż tych,
które określa umowa, z zastrzeżeniem wzajemnej
kompensaty w przypadku różnic w transporcie.
2.2 Dostawa dla osób trzecich. Dostawa dla osób
trzecich, a w szczególności dla spedytorów, może być
wykonana wyłącznie wtedy, gdy zamówieniu
towarzyszy świadectwo dokonania odprawy celnej
należycie wydane w imieniu zakładu dostawczego
firmy OLENEX, gdy zamówienie i świadectwo
dokonania odprawy celnej są zgodne co do ilości, jak
i gdy zamówienie określa odpowiedni numer umowy
oraz ładunku.
2.3
Okres dostawy. Do celów ustalenia okresu
dostawy termin „natychmiastowy" oznacza trzy (3)
dni robocze (w przypadku ładunku morskiego - pięć
(5) dni roboczych), a wyrażenie „szybki" oznacza
dziesięć (10) dni roboczych. Do niniejszych obliczeń
nie wlicza się dnia, w którym zawarto umowę
sprzedaży. Do celów niniejszych Warunków termin
„dni robocze" oznacza dni od poniedziałku do piątku,
z wyłączeniem ustawowych i zwyczajowych dni
świątecznych w miejscu ładunku lub wysyłki.
2.4 Przekazanie. Firma OLENEX ma prawo do
przekazania towarów w dowolnym czasie, w ramach
okresu dostawy i wedle własnego uznania. Należy
jednak złożyć powiadomienie o przekazaniu lub
dostawie na co najmniej pięć (5) dni roboczych przed
planowaną datą wysyłki.
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2.5 Zlecenie załadunkowe. Nabywca musi wydać
zlecenie załadunkowe na co najmniej pięć (5) dni
roboczych przed wyznaczoną datą dostawy. Jeśli
Nabywca nie wyda możliwych do realizacji instrukcji
załadunkowych w przeciągu pięciu (5) dni roboczych
(w przypadku dostawy natychmiastowej - w ciągu
dwóch (2) dni roboczych) po otrzymaniu wezwania do
odbioru, firma OLENEX ma prawo, po wygaśnięciu
okresu karencji określonego w art. 2.6, do (i)
zażądania konkretnych działań i roszczenia
odszkodowania za opóźnienie w działaniach, (ii)
anulowania umowy lub jej części, która nie została
zrealizowana oraz roszczenia odszkodowania w
dowolnym czasie albo (iii) roszczenia odszkodowania
w miejsce działania bądź alternatywnie - płatności na
podstawie własnego dowodu dostawy lub dowodu
dostawy wydanego przez kierownika magazynu. Jeśli
Nabywca uchybi obowiązkowi wydania możliwego
do realizacji zlecenia załadunkowego do określonego
dnia, towary przeznaczone dla Nabywcy będą
przechowywane na jego koszt i ryzyko na terenie
firmy OLENEX lub na terenie siedziby osoby trzeciej.
Dodatkowo firma OLENEX ma w takiej sytuacji
prawo do opóźnienia dostawy o tyle samo dni
roboczych, ile Nabywca miał zaległości, łącznie ze
stosownym czasem na odpowiednią organizację.
Firma OLENEX ma również prawo domagać się praw
określonych powyżej w odniesieniu do zamówień
mogących podlegać dostarczeniu na żądanie, jeśli
Nabywca nie wyda możliwego do wykonania zlecenia
załadunkowego do końca okresu dostawy.
2.6 Okres karencji. Okresy karencji określone w art.
2.5 to (i) dwa (2) dni robocze w przypadku sprzedaży
z dostawą natychmiastową, (ii) co najmniej trzy (3)
dni robocze przy sprzedaży z okresem dłuższym niż w
przypadku dostawy „natychmiastowej", nie dłuższym
niż w przypadku „szybkiej" dostawy, (iii) co najmniej
trzy (3) dni robocze przy sprzedaży śruty, gdy okres
dostawy jest dłuższy niż w przypadku „szybkiej"
dostawy oraz co najmniej pięć (5) dni roboczych przy
innej sprzedaży, dla której okres dostawy jest dłuższy
niż przy „szybkiej" dostawie.
2.7
Ocena szkód. Jeśli firma OLENEX zażąda
odszkodowania zamiast realizacji umowy, zgodnie z
art. 2.5, może dokonać oceny takiej szkody w
stosownym przypadku, na podstawie przepisów prawa
miejscowego, m.in. poprzez sprzedaż lub ustalenie
ceny wykonane przez osobę trzecią (np. pośrednika).
Określenie ceny następuje pierwszego (1) dnia
roboczego po wygaśnięciu okresu karencji.
2.8
Opóźnienia w dostawie. Firma OLENEX
dołoży wszelkich starań, aby przestrzegać ustalonych

dat i godzin dostawy. Firma Olenex jest jednak
zwolniona z przestrzegania umownych dat i okresów
dostawy w przypadku wystąpienia okoliczności, które
w znaczący sposób utrudniają pracę w punkcie
źródłowym lub dostawy („znaczące utrudnienie
pracy”). Znaczącym utrudnieniem pracy są wszelkie
trudności, niezależnie od ich charakteru, sfery czy
segmentu łańcucha dostaw, w którym występują, takie
jak siła wyższa (np. powódź i susza, oblodzenie,
opóźnienia w żniwach i/lub utrata plonów itp.),
ograniczenia eksportu i importu, problemy z
uzyskaniem surowców, zakłócenia pracy (np. awaria
maszyn, pożar itp.), strajki bądź podobne działania,
stany nadzwyczajne lub kłopoty z załadunkiem i
transportem.
2.9
Konsekwencje opóźnienia w dostawie. W
przypadku znaczącego utrudnienia pracy określonego
w art. 2.8, firma OLENEX ma prawo do (i) unieważnić
umowę ze skutkiem natychmiastowym bez prawa do
odszkodowania lub (ii) przedłużyć ustalony okres
dostawy o czas trwania utrudnienia i czas konieczny
do dostosowania harmonogramu produkcji jako
konsekwencji utrudnienia, do pięciu (5) miesięcy
(„okres przedłużenia”). Firma OLENEX ma prawo,
lecz nie jest zobowiązana do dostarczenia towarów
stanowiących odpowiednik towarów uzgodnionych w
umowie bądź do zastąpienia wadliwych dostaw
towarami równej wartości, pochodzącymi od osób
trzecich, w ramach okresu przedłużenia. Po
wygaśnięciu okresu przedłużenia umowa może zostać
rozwiązana na wniosek każdej ze stron. Jeżeli dalsza
realizacja umowy okaże się dla którejkolwiek ze stron
bezcelowa przed upływem okresu opóźnienia, strona
ta może odstąpić od umowy bądź ją wypowiedzieć.
Firma OLENEX powiadomi Nabywcę o czasie
trwania okresu przedłużenia.
Część 3 - Załadunek i pakowanie
3.1
Prawo wyboru firmy OLENEX. Przy braku
warunków ze strony Nabywcy, firma OLENEX ma
prawo wyboru trasy i środku transportu towarów. Przy
dokonywaniu takiego wyboru firma OLENEX
weźmie pod uwagę interes Nabywcy. Firma OLENEX
nie gwarantuje wyboru najtańszego środka transportu
w każdym przypadku.
3.2
Wysyłka drogą kolejową. W przypadku
wysyłki drogą kolejową firma OLENEX ma prawo
wysłać towar do miejsca przeznaczenia po uprzednim
odpowiednim zawiadomieniu Nabywcy.
3.3
Przesyłka drogą morską. Firma OLENEX
nie jest odpowiedzialna za sytuację, gdy statek
2

zamówiony do wysyłki nie jest dostępny w przypadku,
gdy armator poczynił w stosunku do niego inne
ustalenia.
3.4
Czas załadunku. Załadunek towarów
zostanie dokonany w godzinach pracy określonych
przez firmę OLENEX. Nabywca zostanie o tym
poinformowany przed odbiorem dostawy. Nabywca
ponosi wszelkie koszty wynikające z opóźnień w
ładunku, za które firma OLENEX nie odpowiada,
takie jak koszty przestoju i transportu. W innych
przypadkach stosuje się odpowiednio uzgodnione
warunki dostawy.
3.5
Odbiór towarów przez Nabywcę. Jeśli
towary zostaną załadowane na pojazdy zapewnione
przez Nabywcę, załadunek zostanie przeprowadzony
w godzinach pracy określonych przez firmę
OLENEX, zgodnie z wymaganiami operacyjnymi i
jeśli to konieczne, zostanie przeprowadzony w
systemie kilku zmian. Jeśli Nabywca nie jest w stanie
zapewnić własnej załogi załadunkowej, zgodnie z
wymaganiami operacyjnymi, firma OLENEX dołoży
wszelkich starań, aby zorganizować w tym celu
profesjonalny personel, na koszt Nabywcy. Załadunek
na statek zostanie przeprowadzony zgodnie z lokalną
praktyką.
3.6
Akceptacja towarów przez osoby trzecie.
Jeśli towary zostaną zaakceptowane przez osobę
trzecią w imieniu Nabywcy (a w szczególności przez
spedytora lub kuriera), listy przewozowe wydane na
zlecenie lub zatwierdzone in blanco zostaną
przekazane firmie OLENEX na jej żądanie.
3.7 Przyjęcie odpowiedzialności z tytułu ryzyka.
Odpowiedzialność z tytułu ryzyka dotyczącego
towarów w transporcie ponosi Nabywca, chyba że
zastrzeżono inaczej w odpowiednich warunkach
dostawy. Wszelka odpowiedzialność firmy OLENEX
wynikająca z nieodpowiedniego opakowania lub
załadunku ustaje, gdy Nabywca lub osoba trzecia
przyjęły towary bez zastrzeżeń.
3.8
Właściwe środki transportu. Nabywca jest
odpowiedzialny za zapewnienie właściwych środków
transportu na czas przyjęcia towarów, chyba że w
warunkach dostawy stwierdzono inaczej. Środki
transportu zostaną uznane za odpowiednie wyłącznie
wtedy, gdy spełnią wszystkie wymogi ustawowe oraz
wymogi innych przepisów w chwili załadunku, w
czasie transportu oraz rozładunku. Firma OLENEX
ma prawo odrzucenia środka transportu, który zostanie
uznany za niewłaściwy oraz do zorganizowania
dostawy z użyciem środka transportu osoby trzeciej na
koszt Nabywcy.

Część 4 - Jakość, waga, oferowanie próbek
4.1
Brak gwarancji właściwości. Towary
dostarczone przez firmę OLENEX mają odpowiednią
jakość handlową. Stosuje się gwarancję konkretnej
właściwości wyłącznie wtedy, gdy taka właściwość
została w sposób wyraźny zagwarantowana na piśmie
przez firmę OLENEX. W celu uzyskania
dodatkowych informacji prosimy zapoznać się z
odpowiednią specyfikacją produktu.
4.2
Próbki. Jeśli towary są sprzedawane na
podstawie próbek, próbka ma wyłącznie charakter
reprezentacyjny. Nie gwarantuje się zgodności
towarów z próbką.
4.3
Dopuszczalne wahania wagi. Firma
OLENEX może dostarczyć towar w ilości o 5%
większej lub mniejszej od uzgodnionej, z czego 2%
zostanie wycenione według ceny umownej, a dalsze
3% – według ceny z dnia dostawy. Firma OLENEX
określi ilość towarów w sposób wiążący dla obu stron,
stosując metody powszechnie stosowane przez firmę
OLENEX do takich celów. Po uprzednim uzgodnieniu
z firmą OLENEX Nabywca może wraz z
wykwalifikowanym przedstawicielem wziąć udział w
procedurze ustalenia ilości towarów.
4.4
Zasady dotyczące oferowania próbek.
Próbki mogą być pobrane wyłącznie w miejscu
wysyłki przez specjalistę ds. próbek, na żądanie i koszt
Nabywcy. Nabywca powiadomi firmę OLENEX o
żądaniu pobrania próbki w należytym terminie,
najpóźniej przy złożeniu zamówienia wysyłki.
4.5
Rozstrzygający charakter próbek. Jeśli
zostanie pobrana próbka, będzie ona miała charakter
rozstrzygający przy ustalaniu jakości towarów. W
innych przypadkach charakter rozstrzygający będzie
miała próbka pobrana w zakładzie dostawczym firmy
OLENEX.
Część 5 - Powiadomienie o wadach
5.1
Obowiązek inspekcji i powiadomienia.
Odbiorca dokładnie skontroluje Towary niezwłocznie
przed ich przyjęciem/potwierdzeniem odbioru. W
przypadku
roszczenia
należy
niezwłocznie
poinformować o tym firmę OLENEX w formie
pisemnej lub faksem, wraz ze szczegółowym
określeniem powodów. Towary, których dotyczy
roszczenie nie będą przemieszczane i wyjmowane z
ich opakowań transportowych aby firma OLENEX
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5.2
Dostawa zastępcza. Jeśli roszczenie będzie
uzasadnione i zgłoszone w należytej formie oraz w
odpowiednim terminie, firma OLENEX ma prawo w
pierwszej kolejności odebrać wadliwe towary i
wymienić je na towary odpowiadające przedmiotowi
umowy. Jeśli firma OLENEX uchybi obowiązkowi
dostawy zastępczej, Nabywca może zmniejszyć cenę
zakupu. Termin na zgłaszanie przedmiotowych
roszczeń wynosi 1 (jeden) rok od dnia dostawy
Towarów, nawet jeżeli wady zostały stwierdzone
dopiero po jego upływie.
5.3
Przetwarzanie i ponowna wysyłka. Przed
rozpoczęciem przetwarzania, Nabywca ustali, czy
dostarczone towary nadają się do ich zamierzonego
zastosowania,
w
szczególności
dalszego
przetwarzania. Z chwilą gdy dostarczone towary
zostaną poddane obróbce lub przetworzeniu,
mieszaniu albo łączeniu z innymi materiałami, uznaje
się, że zostały zatwierdzone przez Nabywcę jako
zgodne z umową. Wszelkie roszczenia gwarancyjne, a
w szczególności roszczenia o odszkodowanie, są po
tym fakcie wyłączone. Stosuje się to również do
ponownej wysyłki towarów z pierwotnego miejsca
dostawy.
Część 6 - Odpowiedzialność
6.1
Zakres odpowiedzialności. W razie
jakiegokolwiek naruszenia obowiązku - niezależnie od
jego przedumownego, umownego czy pozaumownego
charakteru - firma OLENEX będzie odpowiedzialna
wyłącznie za szkody i zwrot kosztów w przypadku
zamierzonego lub rażącego zaniedbania, z
zastrzeżeniem
wszelkich
innych
warunków
umownych lub ustawowych poprzedzających
powstanie odpowiedzialności. Firma OLENEX w
żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialna za
szkody wywołane przez osoby trzecie.
6.2
Ograniczenie
odpowiedzialności.
Odpowiedzialność firmy OLENEX jest ograniczona
do straty lub szkody, która była możliwa do
przewidzenia w czasie zawierania umowy, za
wyjątkiem działań zamierzonych, do maksymalnej
wysokości równej cenie zakupu uzgodnionej z firmą
OLENEX. Odpowiedzialność firmy OLENEX za
stratę lub szkodę spowodowaną opóźnieniem jest
ograniczona do maksymalnej wartości 5% ceny
zakupu, ustalonej z firmą OLENEX.

6.3
Strata i szkoda pośrednia. Wyłącza się
odpowiedzialność za straty i szkody pośrednie, a w
szczególności utratę zysków, za wyjątkiem działań
zamierzonych.
6.4
Ograniczenie czasu. Wszelkie roszczenia
odszkodowawcze przeciwko firmie OLENEX
wygasają nie później niż z upływem jednego roku po
dostarczeniu towarów do Nabywcy, a w przypadku
odpowiedzialności deliktowej od dnia, kiedy
Nabywca dowiedział się lub przy zachowaniu
należytej staranności mógł się dowiedzieć o
okolicznościach uzasadniających roszczenie i osobie
odpowiedzialnej za szkodę. Pierwszeństwo mają
wszelkie krótsze ustawowe okresy ograniczeń.
6.5
Potrącenie
dokonane
przez
firmę
OLENEX. Nabywca wyraża zgodę na potrącenie
przez OLENEX kwoty stanowiącej równowartość
jakichkolwiek należności lub innych zobowiązań
należnych w danym czasie OLENEX od Nabywcy lub
jakiegokolwiek członka grupy kapitałowej Nabywcy z
należnościami i innymi świadczeniami należnymi
Nabywcy od OLENEX.
Część 7 - Ceny i warunki płatności
7.1
Wzrost cen. Firma OLENEX ma prawo do
podwyższenia cen ze skutkiem wstecznym celem
pokrycia dodatkowych podstawowych kosztów
takich, jak wyższe podatki i koszty energii lub składki
ubezpieczenia oraz dopłaty za pracę w trudnych
warunkach (np. w przypadku powodzi/niskiego
poziomu wody lub oblodzenia).
7.2
Opłacony transport. W braku poczynionych
wprost odrębnych postanowień, np.: w odpowiednich
warunkach dostawy, Nabywca poniesie wszelkie
dodatkowe koszty transportu, jak i koszty
specyficznego pakowania przekraczające pakowanie
standardowe,
dodatkowe
opłaty,
opłaty
publicznoprawne i celne.
7.3
Podatki. Wszystkie uzgodnione ceny podane
są w wartościach netto, nieuwzględniających
podatków, tzn. koszty wszelkich aktualnych podatków
od energii, od wartości dodanej (VAT), jak i wszelkich
innych należnych podatków i opłat będą ponoszone
przez Nabywcę obok uzgodnionej ceny.
7.4
Nowe zobowiązania. W
przypadku
nałożenia na OLENEX przez odpowiednie władze lub
przepisy jakichkolwiek dalej idących bądź nowych
obowiązków jakiegokolwiek rodzaju po zawarciu
indywidualnej umowy, konsekwencje i dodatkowe
4

koszty z tym związane stają się częścią umowy i będą
zwrócone OLENEX przez Nabywcę.
7.5
Brak zniżki. W przypadku dostaw Towarów
podlegających podatkom, opłatom i podobnym
obciążeniom, odpowiednie sumy podatku lub opłaty
będą płatne netto, tj. bez przyznawania zniżki.
7.6
Weksle i czeki. Weksle i czeki będą
przyjmowane tylko na poczet wykonania, a weksle
tylko jeżeli płatność wekslem została uzgodniona w
umowie. Jeżeli uzgodniono płatność wekslem
blankiety przesłane przez OLENEX Nabywcy muszą
zostać zwrócone OLENEX w ciągu 7 dni od daty
wysłania bez żadnych ograniczeń, przyjęte przez
Nabywcę z określeniem banku (klauzula domicylatu).
Koszty dyskonta i opłaty wekslowe, jak i odsetki za
zwłokę będą każdorazowo płatne natychmiastowo.
7.7
Termin zapłaty. Nabywca będzie uznany za
pozostającego w zwłoce, bez dodatkowego wezwania,
w przypadku braku wpłaty należności w terminie,
chyba że niezwłocznie udowodni, że nie jest
odpowiedzialny za zwłokę w zapłacie.
7.8
Odsetki z tytułu zwłoki. Odsetki za zwłokę
mogą zostać naliczone według stawki 12%, co nie
wyłącza podniesienia przez OLENEX roszczeń o
przewyższające je straty i szkody.
7.9
Potrącenie,
prawo
zatrzymania.
Wstrzymanie zapłaty i dokonanie potrącenia przez
Nabywcę będzie dopuszczalne wyłącznie gdy jego
roszczenia są bezsporne lub zostały zasądzone
prawomocnym wyrokiem sądu.
7.10
Brak upoważnienia do odbioru płatności.
Przedstawiciele i pracownicy OLENEX nie są
uprawnieni do pobierania jakichkolwiek należności
bez szczególnego pisemnego pełnomocnictwa.
Część 8 - Odprawa celna, handel zagraniczny i
akcyza
8.1 Akcyza. Następujące zasady stosuje się do
towarów, które podlegają obowiązkowi akcyzy (gdy
towary wykorzystywane są jako paliwo silnikowe lub
grzewcze): Nabywca poinformuje firmę OLENEX
przed dokonaniem dostawy towarów o zamierzonym
użyciu towarów na arkuszu zamówienia, jeśli firma
OLENEX zapewniła takowy Nabywcy lub w formie
pisemnej, faksowej albo elektronicznej, jeśli firma
OLENEX nie zapewniła takiego arkusza. Nabywca
zapewni dodatkowo firmie OLENEX wszelkie
informacje i dokumenty wymagane przez firmę

OLENEX do przestrzegania przepisów i regulacji
dotyczących akcyzy. W przypadku dostawy towarów
podlegających obowiązkowi akcyzy, Nabywca
zobowiązuje
się
przestrzegać
wszelkich
obowiązujących przepisów i regulacji. W przypadku
dostawy towarów, dla których opłata celna jest
zawieszona, od Nabywcy będzie w szczególności
wymagane, aby zarejestrował takie towary w składzie
podatkowym niezwłocznie po dostawie. W
odpowiedzi na pierwszą prośbę firmy OLENEX,
Nabywca zwolni firmę OLENEX z odpowiedzialności
z tytułu wszelkich roszczeń dotyczących akcyzy lub
innych płatności wynikających z naruszenia przez
Nabywcę zobowiązań określonych w niniejszym art.
8.1.
8.2
Przepisy dotyczące odprawy celnej i
eksportu. Nabywca zobowiązuje się przestrzegać
wszelkich istotnych przepisów i regulacji dotyczących
odprawy celnej w zakresie, w jakim firma OLENEX
importuje towary na terytoria celne Wspólnoty
Europejskiej dla Nabywcy na mocy niniejszej umowy.
Nabywca zapewni dodatkowo firmie OLENEX
wszelkie informacje i dokumenty wymagane przez
firmę OLENEX do przestrzegania odpowiednich
przepisów i regulacji. Jeśli Nabywca zamierza używać
towarów jako paliwa grzewczego do celów
technicznych lub przemysłowych oraz żądać
korzystniejszego traktowania na podstawie prawa
celnego, Nabywca poinformuje o tym firmę OLENEX
w formie pisemnej i w odpowiednim terminie, bez
uszczerbku dla jego innych zobowiązań wynikających
z niniejszego art. 8.2. W takich wypadkach Nabywca
niniejszym deklaruje, że posiada wszelkie autoryzacje
celne wymagane do wprowadzenia dostarczonych
towarów do wolnego obiegu, z przeznaczeniem do
konkretnego celu. Gdy Nabywca lub wyznaczona
przez niego osoba trzecia eksportuje towary z
terytorium celnego Wspólnoty Europejskiej, Nabywca
zobowiązuje się również przestrzegać wszelkich
odpowiednich przepisów dotyczących eksportu, w
szczególności przepisów unijnych, poszczególnych
krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Stanów
Zjednoczonych. W odpowiedzi na pierwszą prośbę
firmy OLENEX Nabywca zwolni firmę OLENEX z
odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń
dotyczących opłat celnych lub innych płatności
wynikających z naruszenia przez Nabywcę
zobowiązań określonych w niniejszym art. 8.2.
8.3
Embargo. Wykonanie przez OLENEX
niniejszej umowy nastąpi pod warunkiem , że nie ma
żadnych krajowych ani międzynarodowych przepisów
dotyczących handlu zagranicznego ani żadnego
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embarga i/lub innych sankcji wykluczających jej
wykonanie.
Część 9 - Prawa OLENEX
9.1 Odmowa realizacji umowy. Firma OLENEX
może odmówić realizacji umowy, jeśli:
(i)

Nabywca będzie w zwłoce z przyjęciem
dostawy lub płatnością wynikającą z
niniejszej umowy lub innej umowy zawartej
z firmą OLENEX,

(ii)

pojawią się wątpliwości co do wypłacalności
Nabywcy i chęci zapłaty z jego strony;
ustalenia tego dotyczące leżą wyłącznie w
gestii firmy OLENEX,

(iii)

firma Nabywcy zostanie zlikwidowana lub
przeniesiona do konkurenta firmy OLENEX
albo

(iv)

przekroczony zostanie limit kredytu w
ramach ubezpieczenia kredytu OLENEX na
dostawy towarów.

W takim wypadku firma OLENEX ma również prawo
zażądać od Nabywcy przedpłaty, z zastrzeżeniem
terminu określonego w art. 2.6 lub postanowieniu
gwarancji bankowej ustalonej z firmą OLENEX. Po
upływie terminu OLENEX będzie mógł odstąpić od
umowy lub jej jeszcze nie wykonanej części bez
ponoszenia
jakiejkolwiek
odpowiedzialności
odszkodowawczej. W opisanym powyżej przypadku
(i) wspólne i poszczególne roszczenia wszystkich firm
OLENEX wobec Nabywcy stają się natychmiast
należne, nawet jeśli zapewniono w tym celu weksle
lub czeki bądź odroczono płatność.
9.2
Przedpłata. OLENEX jest w każdym czasie
uprawniony do żądania zaliczki po zawiadomieniu
Nabywcy o gotowości towarów do załadunku.
9.3
Cesja. Firma OLENEX ma prawo do
dokonania cesji swoich praw i obowiązków
umownych na rzecz innej firmy w ramach Grupy
OLENEX
Część 10 - Zastrzeżenie prawa własności
10.1 Zastrzeżenie prawa własności. W przypadku
jakiegokolwiek sporu, o którym Nabywca dowie się
nie później niż 3 dni po dostawie - wszystkie
dostarczone towary („Towary z zastrzeżonym
prawem własności”) pozostaną własnością firmy

OLENEX do czasu, gdy spełnione zostaną wszelkie
roszczenia, w tym jakiekolwiek roszczenia przyszłe
lub warunkowe wynikające z bieżących umów lub
umów zawartych w terminie późniejszym.
10.2
Własność
towarów
przetworzonych.
Zastrzeżenie prawa własności wynikające z art. 10.1
obowiązuje również w przypadku, gdy towary z
zastrzeżonym prawem własności zostaną poddane
obróbce lub zostaną przetworzone. Jeśli towary,
których prawo własności jest zastrzeżone, zostaną
przetworzone, połączone lub zmieszane z innymi
materiałami przez Nabywcę, firma OLENEX uzyskuje
prawo
współwłasności
nowego
produktu
proporcjonalnie do wartości towarów z zastrzeżonym
prawem własności w stosunku do innych użytych
materiałów. Jeśli prawo własności firmy OLENEX
wygaśnie na skutek połączenia lub mieszania,
Nabywca niniejszym zobowiązuje się przenieść tytuł
własności nowych produktów lub materiałów do
zafakturowanej wartości towarów z zastrzeżonym
prawem własności oraz przechowywać je nieodpłatnie
w imieniu firmy OLENEX. Towary, które stały się w
okresie późniejszym przedmiotem współwłasności
firmy OLENEX, są uznawane za towary z
zastrzeżonym prawem własności, zgodnie z
powyższym artykułem 10.1.
10.3
Prawo odsprzedaży przez Nabywcę.
Nabywca będzie uprawniony do odsprzedaży,
przetworzenia
lub
zmieszania
Towarów
podlegających zatrzymaniu tytułu prawnego z innymi
materiałami w zakresie swojej zwykłej działalności
tylko w wypadku braku naruszeń umowy po jego
stronie. Nie są dozwolone zastawy i przewłaszczenie
na zabezpieczenie. Jeśli płatność ceny nabywczej
dokonana przez klienta zostanie odroczona, Nabywca
zachowa własność towarów z zastrzeżonym prawem
własności w stosunku do klienta na tych samych
warunkach, jakie firma OLENEX stosuje do
zachowania prawa własności towarów. Nabywca nie
jest jednak zobowiązany do zachowania tytułu
własności w odniesieniu do roszczeń w stosunku do
klienta, które mogą wystąpić w przyszłości.
10.4
Cesja i odbiór roszczeń. W przypadku
odsprzedaży towarów z zastrzeżonym prawem
własności, Nabywca przenosi niniejszym na firmę
OLENEX kwoty należne Nabywcy od odsprzedaży
jako roszczenie zabezpieczające, gdy firma OLENEX
jest współwłaścicielem towarów z zastrzeżonym
prawem własności, proporcjonalnie do swoich praw
współwłasności. To samo stosuje się do innych
roszczeń zastępujących towary z zastrzeżonym
prawem własności, powstałych w związku z nimi, np.
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roszczeń ubezpieczeniowych lub roszczeń z tytułu
czynu niedozwolonego w przypadku straty lub
zniszczenia. Firma OLENEX niniejszym upoważnia
Nabywcę do odbioru roszczeń przeniesionych na
firmę OLENEX w jej własnym imieniu i na konto
firmy OLENEX. Niniejsze upoważnienie ma
charakter odwołalny. Firma OLENEX może odwołać
niniejsze upoważnienie do odbioru w przypadku
realizacji.
10.5
Obowiązek powiadomienia. W przypadku
przejęcia towarów z zastrzeżonym prawem własności
przez jakąkolwiek osobę trzecią, w szczególności
przez połączenie, Nabywca ujawni niezwłocznie fakt
prawa własności towarów firmy OLENEX osobie
trzeciej, jak i powiadomi o tym firmę OLENEX, aby
umożliwić jej zapewnienie jej praw własności.
Nabywca będzie odpowiedzialny za płatność kosztów
prawnych poniesionych w związku z powyższym w
zakresie, w jakim osoba trzecia nie jest w stanie
zwrócić ich firmie OLENEX.

11.4 Zasada rozdzielności. Jeśli w dowolnym czasie
jakiekolwiek z postanowień dotyczących warunków
będzie lub stanie się nieważne, nie wpłynie to na
ważność czy wykonalność pozostałych postanowień.
W takim wypadku przedmiotowe postanowienie
zostanie zastąpione postanowieniem o podobnym
skutku ekonomicznym do zamierzonego przez strony.
11.5
Forma
pisemna
Wszelkie
zmiany
warunków, włączając w to niniejszy artykuł dotyczący
formy pisemnej, wymagają formy pisemnej.

10.6
Realizacja. Jeśli firma OLENEX odstąpi od
umowy z powodu naruszenia przez Nabywcę
jakichkolwiek postanowień umowy, w szczególności
w razie opóźnionych płatności, firma OLENEX ma
prawo żądania zwrotu towarów z zastrzeżonym
prawem własności.
10.7 Zwolnienie towarów z zastrzeżenia prawa
własności. Na zgłoszone żądanie OLENEX zwolni
Towary podlegające zastrzeżeniu prawa własności i
inne przedmioty lub roszczenia je zastępujące wedle
swego uznania o ile ich wartość przekracza kwotę
zabezpieczonych roszczeń o ponad 50%.
Część 11 - Postanowienia końcowe
11.1 Miejsce realizacji dostawy i płatności Dostawa
i płatność będzie realizowana w siedzibie firmy
OLENEX.
11.2 Prawo właściwe. Niniejsza umowa podlega
przepisom prawa materialnego Szwajcarii. Wyłącza
się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o
umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
11.3 Właściwość miejscowa sądu. Wszelkie spory
wynikające z umów, do których stosuje się niniejsze
Warunki lub pozostające z nimi w związku będą
rozstrzygane wyłącznie w sądach właściwych
miejscowo dla siedziby firmy OLENEX. Firma
OLENEX może również wszcząć postępowanie
przeciw Nabywcy przed sądem właściwym miejscowo
dla siedziby Nabywcy.
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