
 

Ogólne Warunki Zamówień Envitest 

§1. Postanowienia ogólne 

1.1 Poniższe Ogólne Warunki Zamówień Envitest (zwane dalej OWZE) regulują prawa i obowiązki stron 

zawierających umowę sprzedaży /dostawy produktów lub usług przez ENVITEST J. Pacholski spółka 

jawna z siedzibą w Skórzewo 60-185, ul. Poznańska 99, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań 

– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS: 0000354419, numer NIP: 777-315-69-72 (zwana dalej Spółką) oraz Zamawiającego - 

przedsiębiorcy, o ile nie zostały poczynione między stronami umowy pisemne ustalenia odmienne od 

niniejszych postanowień OWZE. Odmienne warunki dostaw określone w zamówieniach lub w 

formularzach zamówień obowiązują Spółkę wyłącznie, jeśli zostaną przez nią pisemnie uznane. Brak 

pisemnego uznania przez Spółkę odmiennych od niżej określonych warunków powoduje, iż warunki te 

nie wiążą Spółki, nawet jeśli Spółka nie sprzeciwiła się wyraźnie treści tych warunków. 

1.2 Umowa sprzedaży / dostawy produktów lub usług na warunkach OWZE, jest uznana za ważną od 

chwili otrzymania przez Zamawiającego pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji 

przez Spółkę. Jakikolwiek aneks lub zmiana umowy między stronami jest uznana za ważną tylko po jej 

pisemnym potwierdzeniu przez Spółkę. 

§2. Oferta 

2.1 Dokumenty ofertowe Spółki, a w szczególności takie jak ogłoszenia, broszury, ilustracje, dane 

wymiarowe mają charakter przybliżony i niewiążący, nie mogą być odbierane jako specyfikacja 

techniczna, lecz jako informacja z zaproszeniem do zawarcia umowy. Dane techniczne i dokumenty 

przedstawione przez Spółkę są uznane za prawnie wiążące, tylko w przypadku odwołania się do nich 

w umowie zawartej między stronami. 

2.2 Strony mogą na potrzebę zawarcia umowy lub podczas jej realizacji, przedstawić drugiej stronie 

wiedzę / informacje poufne lub dane prawnie chronione. Strona otrzymująca taki dokument, sygnowany 

klauzulą poufności, uznaje te prawa i zachowa poufność wobec otrzymanych informacji, nie będzie ich 

powielać lub udostępniać stronom trzecim, w całości ani częściowo. Strona ta nie będzie również 

korzystać z tych informacji do celów innych niż do tych, w jakim celu zostały one przedstawione, chyba 

że uzyska wcześniej pisemną zgodę strony udostępniającej. 

2.3 Wszystkie propozycje, oferty i informacje cenowe przedstawione przez Spółkę mogą ulec zmianie 

przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji przez Spółkę, oraz tracą one swoją ważność 

po upływie 30 dni od ich przedstawienia, chyba że strony ustaliły inaczej. 

§3. Zakres dostawy 

3.1 Przedmiot oraz zakres dostawy precyzuje pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji 

przez Spółkę. Wszelkie dodatkowe ustalenia oraz zmiany warunków dostaw wymagają formy pisemnej 

obustronnie potwierdzonej, pod rygorem nieważności. 

3.2 Spółka zastrzega sobie prawo do realizacji dostaw w częściach, w określonych przez siebie partiach 

i terminach, chyba że strony uzgodnią inaczej. 

3.3 Dostawy towarów wielkogabarytowych lub ingerujących w infrastrukturę Zamawiającego, nie 

obejmują rozładunku i lokalizacji w docelowym miejscu instalacji. Zamawiający jest zobowiązany na 

własny koszt i ryzyko dokonać rozładunku towarów i zlokalizowania ich w docelowym miejscu 

użytkowania, w sposób umożliwiający dalszą realizację dostawy przez Spółkę, tj. montażu, instalacji 

oraz uruchomienia, zgodnie z postanowieniami umowy. 



§4. Ceny i warunki płatności 

4.1 O ile w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez Spółkę nie zastrzeżono inaczej, ceny 

przedstawiane przez Spółkę zawierają koszt opakowania, transportu, wszystkie opłaty celne oraz 

ubezpieczenia na czas transportu (warunki dostawy DDP wg Incoterms 2000). Do wszystkich 

przedstawionych cen każdorazowo należy doliczyć podatek od towarów i usług w obowiązującej 

wysokości. 

4.2 Płatność nie może zostać odroczona lub wstrzymana, jeśli transport, dostawa, uruchomienie lub 

odbiór towaru lub usług, zostały opóźnione lub wstrzymane w realizacji, z przyczyn leżących poza 

kontrolą Spółki, szczególnie jeśli przyczyny te leżą po stronie Zamawiającego, z wykluczeniem działania 

siły wyższej (zgodnie z §5 pkt. 5.3b). Płatność nie może również zostać odroczona lub wstrzymana, jeśli 

stwierdzono mniejszościowe braki w dostawie nie ograniczające funkcjonalności przedmiotu umowy, w 

tym również konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac lub usług uzupełniających dostawę. 

Zobowiązanie zapłaty wspomniane powyżej nie zwalnia Spółki z obowiązku realizacji przedmiotu 

umowy w sposób należyty i kompletny. 

4.3 Warunki płatności wynikające z oferty, a jeśli nie przedstawiono ich w ofercie – z potwierdzenia 

przyjęcia zamówienia do realizacji przez Spółkę, są dla stron wiążące. 

4.4 Jeśli częściowa przedpłata lub umowne zabezpieczenie / gwarancja płatności nie zostaną 

zrealizowane w terminie zgodnie z postanowieniami umowy, Spółka będzie uprawniona do zmiany 

warunków płatności na natychmiastową wykonalność, kładąc na Zamawiającym zobowiązanie pełnego 

zabezpieczenia umowy lub 100% przedpłaty. Jeśli Zamawiający nie zastosuje się do zobowiązania lub 

pełnej przedpłaty, Spółka będzie uprawniona do wstrzymania lub całkowitego odstąpienia od umowy, 

zachowując prawo do naliczenia opłaty odszkodowawczej pokrywającej rzeczywiste koszty lub szkody 

poniesione przez Spółkę. Jeśli Spółka skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, powiadomi o tym 

Zamawiającego na piśmie. 

4.5 Jeśli Spółka poweźmie wiadomość o zaleganiu Zamawiającego w bieżących płatnościach lub 

okolicznościach uzasadniających złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Zamawiającego, bądź o 

innym pogorszeniu jego sytuacji gospodarczej, Spółka uprawniona jest uzależnić wykonanie umowy od 

wcześniejszej wpłaty zaliczki przez Zamawiającego (dokonać jednostronnej zmiany warunków 

płatności). 

4.6 Jeśli Zamawiający nie dokona płatności w terminie zgodnie z postanowieniami umowy, Spółce 

będzie przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, rekompensata 

za koszty odzyskiwania należności, a także prawo do  odszkodowania przewyższającego obowiązujące 

odsetki,, za poniesione koszty obsługi zadłużenia kwoty należnej. 

4.7 Zamawiający jest uprawniony do potrącenia przysługujących mu roszczeń wobec Spółki z 

należności Spółki z tytułu ceny za zrealizowaną umowę wyłącznie, gdy przysługujące mu wobec Spółki 

roszczenia zostały przez Spółkę uznane na piśmie bądź stwierdzone zostały prawomocnym 

orzeczeniem właściwego sądu. 

§5. Terminy dostaw 

5.1 Wstępne, niepotwierdzone przez Spółkę terminy dostaw nie są wiążące. Terminy dostaw zostaną 

określone przez Spółkę w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, o ile strony nie postanowiły 

inaczej. Dochowanie potwierdzonego terminu dostawy jest uwarunkowane od obustronnego ustalenia 

wszystkich warunków technicznych pomiędzy stronami, niezbędnych do realizacji umowy, jak również 

terminowego oraz należytego spełnienia obowiązku współdziałania pomiędzy stronami, zgodnie z 

postanowieniami umowy. 



5.2 Terminy dostaw usług serwisowych, pomiarowych lub konsultacyjnych zachowują swoją ważność 

tylko na czas ważności oferty i są zależne od obowiązującego harmonogramu prac realizowanych przez 

Spółkę. Termin dostawy w/w usług jest deklaracją możliwości realizacji usługi w czasie nie późniejszym 

niż wskazanym w ofercie, jednak wymagane jest pisemne uzgodnienie obu stron dokładnej daty 

realizacji, przed upływem terminu ważności oferty. Dostępność części zamiennych i tym samym termin 

realizacji usług serwisowych może zależeć od kolejności wpłynięcia zamówień i/lub przedpłat, jeśli są 

wymagane. 

5.3 Spółka jest uprawniona do zmiany określonego terminu dostawy w następujących przypadkach: 

a) Jeśli informacja wymagana przez Spółkę do realizacji kontraktu nie zostanie dostarczona w 

odpowiednim czasie lub jeśli Zamawiający zmieni w trakcie realizacji umowy swoje wymagania, 

powodując opóźnienie w wytworzeniu, przygotowaniu lub zrealizowaniu przedmiotu umowy. 

b) Jeśli wystąpi siła wyższa, utrudniająca w sposób oczywisty realizację przedmiotu umowy lub jeśli 

wystąpią jakiekolwiek inne zdarzenia nie zawinione przez Spółkę, w szczególności (lecz nie wyłącznie) 

takie jak: epidemie, konflikty zbrojne, mobilizacja wojskowa, rewolucje, poważne awarie podczas prac, 

wypadki, strajki, opóźnione lub niekompletne dostawy od podwykonawców surowców lub półfabrykatów, 

niezawinione awarie wymuszające częściowe lub kompletne złomowanie istotnych komponentów, 

oficjalne działania lub zaniechania władz lub jednostek publicznych, utrudnienia transportowe, 

katastrofy żywiołowe, konflikty zgodności procedur importowych między Stanami Zjednoczonymi 

Ameryki, Szwajcarią i/lub terytorium Unii Europejskiej, zmiany przepisów prawa, itd. 

c) Jeśli Zamawiający lub strona trzecia (nie związana jako podwykonawca ze Spółką) nie zrealizuje 

swoich prac w uzgodnionym terminie, wstrzymując możliwość realizacji przedmiotu umowy lub nie 

spełni zobowiązań zawartych w umowie, w szczególności jeśli Zamawiający nie dotrzyma 

obowiązujących warunków płatności. 

5.4 Jeśli opóźnienie wynikające z któregokolwiek z wyżej wymienionych powodów przekracza czas 1 

miesiąca, a strony nie uzgodniły na nowych warunkach kontynuacji prac po zakończeniu okresu 

opóźnienia, wtedy każda ze stron jest uprawniona do wstrzymania realizacji umowy w stosunku do 

opóźnionych prac, z zachowaniem 30 (trzydziesto) dniowego okresu wypowiedzenia. Jeśli wstrzymanie 

prac jest spowodowane niedopełnieniem warunków umowy przez Zamawiającego, wtedy Zamawiający 

zadośćuczyni Spółce wszystkie koszty związane z pracami dotychczas zrealizowanymi lub w trakcie 

realizacji, za wszelkie dostarczone materiały oraz wszelkie koszty związane ze wstrzymaniem prac i 

zamówień niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. Strona wstrzymująca realizację umowy 

poinformuje drugą stronę o następującym fakcie wstrzymania na piśmie, pod rygorem nieważności. 

5.5 Termin dostawy zostanie uznany za spełniony, wraz z pisemnym poinformowaniem Zamawiającego 

o gotowości do wysyłki przedmiotu umowy przez Spółkę, przed upływem terminu dostawy określonego 

zgodnie z §5 pkt. 5.1, 5.2 oraz 5.3. 

5.6 Wyłączając okoliczności oczywistego zaniedbania lub świadomego niedotrzymania warunków 

umowy przez Spółkę, OWZE nie przewiduje żadnych innych praw odszkodowawczych Zamawiającego, 

w wyniku opóźnionej dostawy, chyba że strony pisemnie ustaliły inaczej, w szczególności w odniesieniu 

do zadośćuczynienia lub zerwania umowy. 

5.7 Strony mogą rozwiązać umowę (lub część umowy) tylko za pisemną zgodą oraz określeniem 

warunków rozwiązania przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

 

 

 



§6. Przejście ryzyka oraz odbiór 

6.1 Ryzyko związane z dostawą przechodzi na Zamawiającego najpóźniej w chwili wydania przedmiotu 

umowy przez przewoźnika Zamawiającemu, zgodnie z warunkami dostawy DDP wg Incoterms 2000, 

chyba że strony uzgodniły inaczej. 

6.2 W przypadku zwłoki w wysyłce dostawy na skutek okoliczności, za które Zamawiający ponosi 

odpowiedzialność, ryzyko przechodzi na Zamawiającego od dnia gotowości dostawcy do wysyłki. 

Spółka jest zobowiązana jednak do ubezpieczenia dostawy na żądanie, koszt i w imieniu 

Zamawiającego. 

6.3 Zamawiający zobowiązany jest do odbioru przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie. 

Zamawiający nie ma prawa odmówić przyjęcia przedmiotu umowy, z wykluczeniem okoliczności gdy 

jego cechy, parametry techniczne w sposób oczywisty i istotny odbiegają od warunków umowy. 

6.4 Zamawiający zobowiązany jest do przeprowadzenia weryfikacji towaru i/lub usług, ich ilości i jakości 

w terminie do 7 dni od daty dostawy, oraz poinformować na piśmie Spółkę w przypadku jakichkolwiek 

braków lub niezgodności z umową. W przypadku braku wniesienia jakichkolwiek zastrzeżeń w w/w 

terminie, dostawę uznaje się zrealizowaną zgodnie z umową. 

 

§7. Zastrzeżenie własności 

7.1 Spółka zastrzega sobie prawo własności przedmiotu dostawy aż do uiszczenia przez 

Zamawiającego ceny w pełnej wysokości. Do momentu przejścia własności na Zamawiającego, 

przedmiot dostawy nie może być przedmiotem przewłaszczenia na zabezpieczenie przez 

Zamawiającego ani przedmiotem zastawu (w tym zastawu rejestrowego). W przypadku zajęcia bądź 

innych rozporządzeń przedmiotem dostawy przez osobę trzecią, Zamawiający zobowiązany jest do 

niezwłocznego poinformowania Spółki o tym fakcie. 

7.2 W przypadku niezgodnych z umową działań bądź zaniechań Zamawiającego, w szczególności w 

przypadku zwłoki z płatnością, Spółka uprawniona jest do odebrania przedmiotu dostawy po uprzednim 

wezwaniu, a Zamawiający jest zobowiązany do jego wydania. Dochodzenie uprawnień z tytułu 

zastrzeżenia prawa własności, jak również zajęcie przedmiotu dostawy przez Spółkę nie oznacza 

odstąpienia od umowy. 

7.3 Do czasu zapłaty ceny w pełnej wysokości Zamawiający jest obowiązany do należytego i starannego 

korzystania z przedmiotu dostawy, w szczególności jest on zobowiązany do ubezpieczenia na własny 

koszt przedmiotu dostawy od ognia, wody oraz od kradzieży do pełnej wartości nowego przedmiotu 

dostawy. W razie konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych, serwisu bądź przeglądu 

Zamawiający musi je przeprowadzić w odpowiednim terminie na własny koszt. 

7.4 Jeżeli dostarczony przez dostawcę towar zostanie połączony przez Zamawiającego z innymi 

przedmiotami w taki sposób, że przywrócenie stanu poprzedniego byłoby związane z nadmiernymi 

trudnościami lub kosztami, Spółka staje się wraz z Zamawiającym współwłaścicielem całości na 

podstawie art. 193 § 1 kodeksu cywilnego. Udziały we współwłasności oznacza się według stosunku 

wartości rzeczy połączonych. 

7.5 Wszystkie roszczenia przysługujące Zamawiającemu z tytułu dalszej sprzedaży towaru, w stosunku 

do którego zastrzeżone zostało prawo własności, przechodzą na Spółkę do wysokości ceny określonej 

w umowie (włącznie z podatkiem VAT). Zamawiający umocowany jest do dochodzenia przeniesionych 

na Spółkę roszczeń. Postanowienie zdania poprzedniego nie narusza uprawnienia Spółki do 

samodzielnego dochodzenia powyższych roszczeń. Spółka zobowiązuje się jednak nie dochodzić 

samodzielnie roszczeń, o ile Zamawiający wykonuje swoje zobowiązania płatnicze, nie popada z 

płatnościami w zwłokę, a w szczególności nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości albo nie wstrzymał 



płatności. W przeciwnym razie Spółka może żądać podania szczegółowych informacji dotyczących 

roszczeń będących przedmiotem cesji, dłużnika oraz innych danych koniecznych do dochodzenia 

roszczeń, jak również może żądać wydania związanych z tym dokumentów oraz poinformowania 

dłużnika (osobę trzecią) o cesji. 

7.6 Tytuł własności do przedmiotu dostawy przechodzi na Zamawiającego w dniu otrzymania przez 

Spółkę zapłaty należności w pełnej wysokości za przedmiot dostawy. 

 

§8. Gwarancja 

8.1 Strony zawierające umowę w myśl postanowień OWZE obowiązują niniejsze warunki gwarancji 

Envitest, lub producenta jeśli zostanie to wyraźnie zastrzeżone w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia 

do realizacji przez Spółkę. 

8.2 Jeśli strony nie uzgodniły inaczej, każdy z fabrycznie nowych produktów dostarczonych przez 

Spółkę, objęty jest gwarancją zachowania jakości oraz określonych w specyfikacji parametrów 

technicznych, przez okres 12 miesięcy, liczonych od dnia obustronnego podpisania protokołu odbioru, 

jednak nie później niż 14 miesięcy od daty wydania produktu Zamawiającemu, w myśl warunków 

dostawy DDP. 

8.3 Gwarancja nie znajduje zastosowania w przypadku gdy: 

a) Zamawiający lub osoba trzecia podejmie jakiekolwiek modyfikacje lub naprawy nie autoryzowane 

przez Spółkę lub producenta produktu o którym mowa, 

b) Zamawiający lub osoba trzecia, w przypadku zaistnienia uszkodzenia nie podejmie stosownych 

kroków celem zminimalizowania potencjalnych dalszych szkód spowodowanych przez uszkodzenie (np. 

poprzez wyłączenie urządzenia, wezwanie serwisu), 

c) Zamawiający lub osoba trzecia uniemożliwi Spółce usunięcie uszkodzenia. 

8.4 Wszystkie zgłoszenia gwarancyjne muszą być skierowane do Spółki pisemnie, w czasie trwania 

okresu gwarancyjnego. W przypadku stwierdzenia wady przedmiotu dostawy, Zamawiający może 

żądać bezpłatnego usunięcia wady. Usunięcie wady następuje według wyboru Spółki przez naprawę 

bądź dostawę rzeczy wolnej od wad. 

8.5 Wyłączona jest wszelka dalsza odpowiedzialność Spółki za nieumyślne naruszenie jej obowiązków, 

o ile nie dotyczy to istotnych obowiązków umownych, odszkodowania z tytułu uszkodzenia ciała albo 

pogorszenia zdrowia bądź udzielonych gwarancji albo roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt 

niebezpieczny. Postanowienie zdania poprzedniego znajduje zastosowanie również w przypadku 

naruszenia obowiązków przez osoby, przy pomocy których Spółka wykonuje dostawę. 

8.6 Wysokość odszkodowania Spółki jest ograniczona do szkody wynikającej z typowych, dających się 

rozsądnie przewidzieć okoliczności. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie obowiązuje, jeśli 

zaistniała szkoda powstała na skutek rażącego zawinienia Spółki. 

8.7 Spółka nie odpowiada za szkody lub pogorszenie parametrów technicznych dostarczonych 

produktów, powstałe z następujących przyczyn: nienależyta eksploatacja i użytkowanie, wadliwy 

montaż bądź wadliwe uruchomienie przez Zamawiającego bądź przez osobę trzecią, normalne zużycie 

elementów eksploatacyjnych, wadliwe lub niedbałe używanie rzeczy, użycie niewłaściwych 

komponentów, mediów peryferyjnych lub materiałów wymiennych, wadliwe roboty budowlane, 

niewłaściwa infrastruktura i środowisko pracy, wpływ czynników chemicznych, elektrochemicznych bądź 

elektrycznych, o ile nie są efektem zawinionych działań Spółki. 



8.8 Wszystkie inne zobowiązania gwarancyjne zostają wykluczone w zakresie dopuszczalnym przez 

obowiązujące przepisy prawa. Zamawiający nie jest uprawniony do roszczeń innych niż powyższe 

wymienione w §8 w przypadku zaistnienia wady dostarczonych produktów, w szczególności do 

roszczeń odszkodowawczych i/lub zerwania umowy. Strony wyłączają odpowiedzialność Spółki z tytułu 

rękojmi. 

§9. Odpowiedzialność odszkodowawcza 

9.1 W PRZYPADKU ROSZCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO LUB STRONY TRZECIEJ, TYTUŁEM UTRATY 

ZDROWIA/ŻYCIA LUB ZAISTNIENIA SZKODY WŁASNOŚCI INNEJ NIŻ DOSTARCZONYCH 

PRODUKTÓW, POWSTAŁYCH Z ZANIEDBANIA LUB BŁĘDÓW SPÓŁKI, SPÓŁKA PONOSI 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DO WYSOKOŚCI POSIADANEGO UBEZPIECZENIA OC. ZAMAWIAJĄCY 

JEDNAK MUSI PODJĄĆ WSZELKIE ROZSĄDNE I OGÓLNIE PRZYJĘTE DZIAŁANIA CELEM 

ZMINIMALIZOWANIA RYZYKA I SKUTKÓW ZAISTNIENIA TAKICH ROSZCZEŃ. 

9.2 WSZELKIE PRAWA LUB ROSZCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO, INNE NIŻ PRZEWIDZIANE W 

TREŚCI OWZE, ZOSTAJĄ WYŁĄCZONE, NIEZALEŻNIE OD PODSTAWY TYTUŁEM KTÓREJ 

ZAMAWIAJĄCY JE PODNOSI, WLICZAJĄC W TO ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE, OBNIŻENIE 

WYNAGRODZENIA SPÓŁKI LUB ZERWANIE UMOWY SPRZEDAŻY. NINIEJSZE WYŁĄCZENIE 

ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE DOTYCZY UMYŚLNEGO NARUSZENIA POSTANOWIEŃ UMOWY LUB 

OCZYWISTEGO ZANIEDBANIA PRZEZ SPÓŁKĘ. 

9.3 W ŻADNYM PRZYPADKU SPÓŁKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK 

SZKODY LUB STRATY, W SZCZEGÓLNOŚCI (LECZ NIE WYŁĄCZNIE) TYTUŁEM: STRAT 

PRODUKCYJNYCH, UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, STRATY ZAMÓWIEŃ, STRATY 

POTENCJALNYCH ZYSKÓW LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH POŚREDNICH STRAT, W ZWIĄZKU 

Z DZIAŁANIAMI PODJĘTYMI POPRZEZ ZAWIĄZANE UMOWY MIĘDZY STRONAMI. 

 

§10. Ochrona danych 

10.1 Administratorem danych osobowych Zamawiającego, jego przedstawicieli i współpracowników jest 

Spółka.  

10.2 Dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy. Podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest art. 6, pkt. 1, lit. b) oraz f) RODO. Prawnie uzasadniony interes 

Spółki polega na zapewnieniu bieżącej realizacji umowy oraz identyfikowaniu osób reprezentujących 

Zamawiającego i uprawnionych do bieżących kontaktów ze Spółką oraz w celu ewentualnego 

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

10.3 Dane osobowe mogą zostać udostępnione dostawcom systemów teleinformatycznych, 

kancelariom prawnym, obsłudze księgowej i firmom doradczym, z którymi współpracuje administrator. 

Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie wykonywania umowy oraz przez okres 6 lat od daty 

zakończenia umowy ze względu na wymagania przepisów prawa nakładanych na administratora w 

obszarze księgowości. 

10.4 Zamawiający, jego przedstawiciele i współpracownicy mają  prawo dostępu do swoich danych oraz 

prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego 

w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają, iż 

przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy. Podanie danych osobowych 

Zleceniobiorcy i jego przedstawicieli jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. 

10.5 Strony oświadczają, iż przekazane i uzyskane dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu 

wynikającym z zakresu umowy. 



§11. Miejsce wykonania, właściwość sądu 

11.1 Miejscem wykonania OWZE jest siedziba Spółki, chyba że w umowie wyraźnie zastrzeżono inaczej. 

11.2 Sądem właściwym do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów jest sąd właściwy w Poznaniu. 

11.3 Prawem właściwym dla umów zawieranych z Zamawiającym na podstawie OWZE jest prawo 

obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych w OWZE i umowie, stosuje 

się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego. Jeśli wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, Konwencja 

Wiedeńska o Kontraktach dla Międzynarodowej Sprzedaży Towarów, NIE MA zastosowania dla umów 

zawieranych przez Spółkę. 

11.4 Niniejsze OWZE wchodzi w życie w dniu 08.04.2022 


