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OGÓLNE WARUNKI DOSTAW DAFA POLSKA SP. Z O.O. 
 

I. Definicje. 

 

1. Pojęcia używane w niniejszych ogólnych warunkach, o ile pisane wielką literą posiadają następujące znaczenia: 
„Umowa" oznacza pisemną umowę dotyczącą dostawy Produktów zawartą przez Dostawcę i Odbiorcę zawierającą 

odwołanie do Ogólnych Warunków oraz każde inne uzgodnienie dokonane w dowolnej formie, przedmiotem którego jest 

sprzedaż Produktów przez Dostawcę na rzecz Odbiorcy; Ogólne Warunki znajdują odpowiednie zastosowanie w 
przypadku sprzedaży usług przez Dostawcę; Dostawca dysponuje pisemnym wzorem Umowy (nazywanym w Ogólnych 

Warunkach: „Wzorem Umowy”). 

„Dostawca” oznacza DAFA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; 
„Odbiorca” oznacza podmiot będący stroną Umowy z Dostawcą; 

„Strona" lub "Strony" oznacza odpowiednio Dostawcę lub Odbiorcę, a także następcę lub następców prawnych 

Dostawcy lub Odbiorcy; 

 „Cena" oznacza cenę za Produkt dostarczany Odbiorcy na podstawie Umowy, określoną w Cenniku Produktów; 

„Cennik Produktów” oznacza ceny wskazane w Załączniku 1a lub 1b do Umowy a w przypadku zawierania Umowy w 

innej formie niż pisemna także ceny akceptowane w momencie dokonywania zakupu Produktów; 

„Dzień Roboczy” oznacza dzień inny niż sobota, niedziela i polskie święto państwowe;  
 „Ogólne Warunki " oznacza niniejsze ogólne warunki dostaw Dostawcy; 

 „Produkty” - oznacza wszelkie wyroby Dostawcy stanowiące przedmiot Umowy – są one, za wyjątkiem Produktów 
ICHhome, przeznaczone wyłącznie do użytku profesjonalnego; 

„Produkty ICHhome” oznacza Produkty oznaczone Znakiem Towarowym Dostawcy i jednocześnie znakiem serii 

ICHhome; 
„Prognoza” oznacza miesięczną prognozę zakupów Odbiorcy;  

„Specyfikacja Techniczna Produktów” oznacza specyfikację określoną w Załączniku nr 2 a także dokonane za obopólną 
zgodą ustalenia w drodze poczty elektronicznej; 

„Siła Wyższa” oznacza każdą okoliczność, która uniemożliwia, opóźnia lub wyklucza wypełnienie przez którąś ze Stron 

jej istotnych zobowiązań wobec drugiej Strony, która pozostaje poza kontrolą danej Strony, nie jest przez nią zawiniona i 
której dana Strona nie jest w stanie zapobiec ani jej przewidzieć pomimo dołożenia należytej staranności; 

„Upadłość” oznacza sytuację, w której dana Strona zaprzestaje, wstrzymuje, grozi zaprzestaniem lub wstrzymaniem 

płatności całości lub istotnej części swoich zobowiązań, nie jest w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań w 
momencie, gdy następuje ich wymagalność, przerywa lub też grozi przerwaniem prowadzenia działalności, jak również 

sytuację gdy Strona podejmuje działania mające na celu zakończenie działalności lub ogłoszenie upadłości w rozumieniu 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U z 2003 r. Nr 60 poz. 535 ze zm.) lub 
wystąpienie dowolnego wydarzenia lub okoliczności, jakie zgodnie z prawem daje skutek analogiczny do dowolnego z 

przypadków, o których mowa wyżej; 

„Załącznik" oznacza załącznik do pisemnej Umowy; 
„Zamówienie” oznacza zamówienie na Produkty złożone przez Odbiorcę;  

„Znaki Towarowe Dostawcy" oznaczają nazwę „Interchemall", symbol, logo DAFA oraz wszelkie znaki towarowe, 

nazwy handlowe, charakterystyczne wzory kolorystyczne, inne oznaczenia handlowe lub elementy własności 
intelektualnej Dostawcy. 

2. Wszelkie odwołania do Ogólnych Warunków obejmują także wszystkie późniejsze ich uzupełnienia, modyfikacje, poprawki oraz 

aktualizacje, zaś wszystkie odwołania do "ustawy" lub "ustaw", obejmują także wszystkie późniejsze nowelizacje tych ustaw oraz 
wszelkie akty wykonawcze wydane na podstawie w/w ustawy bądź ustaw. 

 

II. Realizacja Umowy. 

 

1. Zobowiązanie Dostawcy wynikające z Umowy (lub jego aktualnie realizowaną część) uważa się za zrealizowane, zależnie od 

wyboru wskazanego w Umowie, z momentem odbioru Produktów przez Odbiorcę w magazynie Dostawcy lub dojazdu transportu 
Produktów do Magazynu Odbiorcy wskazanego w Umowie. Fakt dostarczenia Produktów potwierdzany jest podpisaniem 

dokumentu „WZ” lub listu przewozowego. Jeśli Produkty mają być przesłane przez Dostawcę do miejsca wskazanego przez 

Odbiorcę poczytuje się że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia Produktów na miejsce przeznaczenia 
Dostawca powierzył je przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju. 

2. Odbiorca powinien sprawdzić zgodność Produktów z dokumentem „WZ” lub listem przewozowym, w przypadku gdy wykryty 

zostanie brak ilościowy lub jakościowy dostarczonych Produktów (w tym również nadwyżka Produktów w danej dostawie) 
Odbiorca zobowiązany jest niezwłocznie po wykryciu tego faktu powiadomić Dostawcę przesyłając poprawnie wypełniony 

protokół reklamacyjny wydrukowany ze strony www.dafa-polska.pl 

3. Jeżeli Odbiorca nie powiadomi Dostawcy o wadach Produktów zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej, uznaje się, że Produkty 

spełniają warunki Umowy oraz zostały przyjęte przez Odbiorcę bez zastrzeżeń. 

4. Dostawca upoważniony jest do podzlecania prac w ramach procesu produkcyjnego oraz transportu Produktów. Dostawca 

odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie 
wykonywa, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. 

5. Dostawca jest odpowiedzialny za proces produkcyjny Produktów czego konsekwencją jest m.in. brak uprawnień kontrolnych i 

nadzorczych Odbiorcy co do procesu produkcji Produktów.  
6. Odbiorca ma obowiązek zapewnić na własny koszt miejsce oraz sprzęt do bezpiecznego rozładunku Produktów, także wówczas, 

kiedy Produkty dostarczane są na paletach (np. wózki widłowe). 

 

III. Zamówienia. 

 

1. Dostawa Produktów będzie odbywać się wyłącznie na podstawie Zamówień składanych Dostawcy przez Odbiorcę.  

http://www.dafa-polska.pl/


 
 

2 
Wersja z dnia 02 stycznia 2018 r., opublikowana na stronie www.dafa-polska.pl w dniu 04 stycznia 2018 r. 

2. Zamówienia Produktów możliwe są drogą poczty elektronicznej na adresy Działu Sprzedaży wskazane na stronie internetowej 

Dostawcy www.dafa-polska.pl a dodatkowo na dedykowane do współpracy z Odbiorcą adresy mailowe wskazane w Umowie. 
3. Odbiorca może przesyłać Dostawcy Prognozę drogą poczty elektronicznej do 12 dnia danego miesiąca odnośnie miesiąca 

następnego (przykładowo do 12 stycznia odnośnie lutego itd.). 

4. Zamówienia przewidziane w ramach Prognozy uważa się za przyjęte jeśli w ciągu jednego Dnia Roboczego od złożenia 
Zamówienia nie zostanie złożone przez Dostawcę oświadczenie o odmowie przyjęcia Zamówienia z ważnych przyczyn. 

5. Zamówienia, nie przewidziane w ramach w Prognozy uważa się za przyjęte jeżeli zostaną potwierdzone w terminie jednego Dnia 

Roboczego od złożenia Zamówienia lub jeżeli Dostawca przystąpi do ich realizacji.  
6. Zarówno oświadczenie o odmowie przyjęcia Zamówienia jak i oświadczenie o potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia składane są 

drogą poczty elektronicznej. 
7. Dostawca w przypadku skutecznego złożenia Zamówienia zobowiązany jest do jego realizacji we wzajemnie uzgodnionym przez 

Strony terminie.  

8. W przypadku, kiedy Odbiorca posiadał będzie względem Dostawcy jakiekolwiek zaległości płatnicze, Dostawca uprawniony będzie 
do uzależnienia realizacji Zamówień na Produkty od dokonania przez Odbiorcę zapłaty za faktury wymagalne. Do czasu dokonania 

w/w płatności Dostawca zwolniony będzie z obowiązku realizacji Zamówień na Produkty składanych przez Odbiorcę.  

9. Dostawca jest przygotowany do systematycznej realizacji Prognozy w ramach miesiąca. 
10. Odbiorca jest zobowiązany do złożenia Zamówień w wysokości Prognozy w okresie danego miesiąca, chyba, że niezrealizowany 

wolumen Produktów zostanie umieszczony w Prognozie na następny miesiąc. Umieszczenie niezrealizowanego wolumenu 

Produktów w następnej Prognozie jest możliwe jedynie dwukrotnie co do tego samego wolumenu Produktów. 

11. W przypadku braku Zamówień w wysokości Prognozy, niezależnie od przyczyny (w tym zakończenie obowiązywania Umowy lub 

sytuacja określona powyżej w pkt.8) albo braku umieszczenia niezrealizowanego wolumenu Produktów w następnej Prognozie (lub 

też umieszczenia tegoż wolumenu Produktów więcej niż dwukrotnie w następnej Prognozie), Dostawca będzie uprawniony do 
obciążenia Odbiorcy karą umowną w wysokości płatności za niezrealizowaną część wolumenu Prognozy w danych miesiącach 

oraz za całość zapasu etykiet do Produktów z niezrealizowanych Prognoz. Rozliczenie tych kar umownych będzie dokonywane do 

31 marca za poprzedni rok kalendarzowy. 
 

IV. Ceny, faktury, płatności. 

 

1. Cena Produktów określana będzie na podstawie Cennika Produktów.   

2. Po upływie roku obowiązywania Umowy (w terminie od 1 października roku upływającego do 31 grudnia roku upływającego) a 

następnie każdorazowo po upływie kolejnego roku (każdorazowo w terminie od 1 października roku upływającego do 31 grudnia 
roku upływającego) Dostawcy przysługuje uprawnienie do zmian Cennika Produktów poprzez przesłanie Odbiorcy nowej treści 

Cennika Produktów  drogą poczty elektronicznej. Zmiana staje się skuteczna z upływem 30 dni od doręczenia nowego Cennika 

Produktów. Dostawca nie ma obowiązku uzasadniania zmiany wysokości cen.  
3. W przypadku nadzwyczajnej zmiany warunków wpływających na wysokość ceny na rynku właściwym Dostawcy przysługuje 

uprawnienie do zmian Cennika Produktów poprzez przesłanie Odbiorcy nowej treści Cennika Produktów drogą poczty 

elektronicznej. Zmiana staje się skuteczna z dniem doręczenia nowego Cennika Produktów. Dostawca ma obowiązek wskazać 
nadzwyczajne zmiany warunków wpływające na wysokość ceny na rynku właściwym Dostawcy. 

4. W przypadku zmiany Cennika Produktów, Dostawca powiadomi Odbiorcę o ilości zapasów magazynowych Produktów które są 

przeznaczone do nabycia po starych cenach. 
5. Ceny wskazane w Cenniku Produktów nie obejmują podatku VAT, który każdorazowo będzie naliczany zgodnie z przepisami 

prawa obowiązującymi w dniu sprzedaży Produktów. Cena wskazana w Cenniku Produktów może nie obejmować również innych 

podatków i składników, jeśli będzie to wskazane wprost w Cenniku Produktów. 
6. Jakakolwiek niezgodność ceny wskazanej na fakturze z ustaleniami zawartymi w Umowie powinna zostać zgłoszona w terminie 

30 dni od dnia otrzymania faktury, poprzez przesłanie poprawnie wypełnionego protokołu reklamacyjnego wydrukowanego ze 

strony www.dafa-polska.pl, pod rygorem utraty prawa do późniejszego powoływania się na tą okoliczność. 
7. Termin zapłaty zostanie wskazany na fakturze. 

8. Płatność będzie dokonywana na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze VAT. 

9. Wszczęcie procedury reklamacyjnej co do danej Umowy lub jej części przedłuża termin płatności tylko co do reklamowanej części 
i to tylko w przypadku gdy zostanie uznana za zasadną przez Dostawcę. 

10. Dokonując płatności za Produkty Odbiorca zobowiązany jest do określenia w tytule przelewu numeru faktur. Niedopełnienie 

powyższego obowiązku uprawnia Dostawcę do zaliczenia wpłaty na poczet kwot należnych od Odbiorcy wedle własnego uznania.  
11. Odbiorca nie jest uprawniony do potrącania swoich roszczeń z roszczeniami Dostawcy za wyjątkiem sytuacji, gdy: 

a. Odbiorca uzyska zgodę Dostawcy na potrącenie wyrażoną w formie pisemnej; 

b. potrącenie zostanie dokonane wyłącznie co do wierzytelności określonych podpisanymi przez obie strony fakturami. 
 

V. Jakość Produktów. 

 

1. Dostawca nie gwarantuje jakości Produktów w zakresie szerszym niż opisanym w Specyfikacji Technicznej Produktów oraz 

wynikającej z przepisów prawa. 

2. Dostawca udziela Odbiorcy gwarancji jakościowej na Produkty na okres 6 miesięcy od realizacji Zamówienia. 
3. Gwarancja wygasa nawet jeżeli nie upłynął jeszcze okres wskazany w ust.2 powyżej, jeżeli: 

a. Produkt zostanie zużyty do stworzenia innej rzeczy; 
b. Produkt zostanie wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem; 

c. Produkt zostanie wykorzystany po terminie przydatności do użycia (o ile termin ten został wskazany). 

4. Gwarancja dotyczy wyłącznie tzw. wad ukrytych powstałych z ukrytej przyczyny tkwiącej już uprzednio w Produkcie oraz 
ujawnionym w okresie gwarancyjnym przy normalnym użytkowaniu lub składowaniu Produktu. 

5. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych Produktów Odbiorca:  

a. zabezpieczy dowody wystąpienia wad, 
b. zabezpieczy możliwość stwierdzenia, iż Produkty są wytworzone przez Dostawcę tj. w szczególności zabezpieczy 

etykiety Produktów; 
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c. sporządzi na wzorze wydrukowanym ze strony www.dafa-polska.pl protokół reklamacyjny zawierający co najmniej datę 

i miejsce sporządzenia, dane osób uczestniczących w czynnościach, oznaczenie Produktu wraz z ewentualnym 
wskazaniem danych Zamówienia (w tym w szczególności czy reklamacja dotyczy całego Zamówienia czy też określonej 

części), szczegółowy opis ujawnionych wad wraz z dokumentacją fotograficzną, wyjaśnienia użytkownika Produktu w 

przedmiocie składowania); 
d. zawiadomi Dostawcę nie później niż w terminie 7 dni od ujawnienia wady przesyłając próbkę reklamowanego Produktu 

oraz protokół reklamacyjny; 

e. umożliwi Dostawcy obejrzenie wadliwych Produktów w miejscu ich składowania. 
6. Dostawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od otrzymania próbki reklamowanego Produktu łącznie z poprawnie 

sporządzonym protokołem reklamacyjnym. 
7. W związku z ustanowieniem odpowiedzialności Dostawcy na zasadzie gwarancji, Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu 

rękojmi. 

8. Postanowienia dotyczące gwarancji jakości mogą zostać wyłączone przez Dostawcę w przypadku oferowania konkretnej kategorii 
Produktów. W takim przypadku Dostawca ma obowiązek uprzedzić Odbiorcę najpóźniej w momencie dokonywania Zamówienia.  

 

VI. Zasady dokonywania zwrotów. 

1. Dostawca dopuszcza możliwość dokonywania przez Odbiorców zwrotów jedynie Produktów ICHhome.  

2. Zwrot Produktów ICHhome możliwy jest w terminie 60 dni od dnia ujawnionego na fakturze VAT jako data sprzedaży za co 

najmniej 10 - dniowym uprzedzeniem. 

3. Zwrotowi podlega wyłącznie Produkt ICHhome spełniający łącznie poniższe warunki: 

a. nie posiada jakichkolwiek znamion użytkowania, w szczególności nie jest uszkodzony mechanicznie ani nie posiada 

żadnych innych, nawet nieznacznych wad fizycznych, 
b. posiada przymocowane do niego na stałe wszelkie oznaczenia, w które był zaopatrzony w chwili zakupu; oznaczenia 

takie muszą być oryginalne i nie mogą nosić śladów ich wymontowania i ponownego przymocowania, 

c. Produkt ICHhome który w momencie sprzedaży był specyficznie zapakowany, powinien znajdować się w 
nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu jednostkowym. 

4. Zwroty przyjmuje się wyłącznie w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach zbiorczych. Minimalną jednostką zwrotu jest jedno 

opakowanie zbiorcze. 
5. Pierwszej oceny spełniania przez dane Produkty ICHhome wszelkich wymagań niezbędnych do dokonania ich zwrotu dokonuje 

przedstawiciel Dostawcy podczas wizyty we wskazanym przez Odbiorcę miejscu przechowywania danych Produktów ICHhome. 

Poczynione ustalenia wraz z określeniem sposobu zwrotu (tj. w szczególności datą zwrotu oraz informacją czy Odbiorca dostarczy 
zwracane Produkty ICHhome do Dostawcy czy też zostaną one na koszt Odbiorcy odebrane przez Dostawcę) przedstawiciel zawiera 

w „Protokole przyjęcia zwrotu”. 

6. W terminie 5 Dni Roboczych od przyjęcia Produktów ICHhome do magazynu Dostawcy, zostaje dokonane ostateczne sprawdzenie 
spełniania wszelkich wymagań niezbędnych do dokonania ich zwrotu. 

7. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 6 powyżej Dostawca informuje Odbiorcę o ostatecznej wysokości faktury korygującej 

oraz ewentualnych rozbieżnościach wynikających z niespełnienia warunków niezbędnych do dokonania zwrotu. Następnie 
wystawia fakturę korygującą, a Produkty ICHhome, które zostały odrzucone, jako niespełniające Ogólnych Warunków, odsyła do 

Odbiorcy na jego koszt. 

8. Zarówno pierwsza ocena o której mowa w pkt.5 powyżej jak i ostateczne sprawdzenie o którym mowa w pkt. 6 powyżej, zależy od 
wyłącznej, uznaniowej decyzji Dostawcy.  

9. Z tytułu powstałej wskutek dokonania zwrotu różnicy we wzajemnych rozliczeniach ustala się następujący tryb dokonania zwrotu 

kwoty wynikającej z faktury korygującej: w pierwszej kolejności dokonywana jest kompensata na rzecz niezapłaconych (zarówno 
wymagalnych jak i niewymagalnych) dla Dostawcy należności, a po ich zaspokojeniu pozostała kwota zwracana jest Odbiorcy w 

ciągu 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez Odbiorcę kwoty zwrotu. 

10. Miejscem przyjmowania zwrotów jest:  
DAFA Polska sp. z o.o.  

ul. Chemiczna 18, Natolin 

05-825 Grodzisk Mazowiecki. 
 

VII. Produkty wytwarzane bez oznaczenia marki. 

1. Niniejsza część Ogólnych Warunków znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku wytwarzania przez Dostawcę Produktów bez 
oznaczenia marki, tzw. Produktów „no name” (dalej: ProduktyNN). 

2.  Strony zgodnie oświadczają, iż producentem wszystkich ProduktówNN, w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym 

bezpieczeństwie Produktów (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U. z dnia 30 kwietnia 2004r.) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2004, nr 204, poz. 2087)  

jest Odbiorca, zaś Dostawca jest jedynie wytwórcą. 

3. Odbiorca oświadcza, że jako producent odpowiedzialny jest za wykonanie wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa 
(w tym również bezpośrednich regulacji Unii Europejskiej), w tym w szczególności za zgodność ProduktówNN, ich opakowań oraz 

oznaczeń a także za spełnienie wymagań związanych z ewentualną kwalifikacją ProduktówNN jako wyrobów budowlanych. 

4. Dostawca odpowiedzialny jest jedynie za zgodność ProduktówNN ze Specyfikacjami Technicznymi Produktów. 
5. Celem usunięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, iż realizacja Zamówień nie oznacza wprowadzenia ProduktówNN do 

obrotu a jedynie przekazanie ProduktuNN z zakładu produkcyjnego wytwórcy (Dostawcy) do producenta (Odbiorcy). 
6. Odbiorca jest podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzenie ProduktówNN do obrotu. 

7. Wszelkie reklamacje ProduktówNN złożone przez nabywców przyjmuje i rozpatruje Odbiorca. Przy podejrzeniu wady wytwórczej 

ProduktuNN, Dostawca zobowiązany jest jedynie współpracować z Odbiorcą w celu wyjaśnienia przyczyn i usunięcia niezgodności 
oraz wdrożenia zaleconych działań korygujących.  

8. Jeśli Dostawca wytwarzał będzie ProduktyNN zgodnie ze specyfikacją dostarczoną przez Odbiorcę, przedstawienie Dostawcy przez 

Odbiorcę takich specyfikacji ProduktówNN zamawianych przez Odbiorcę, jest równoznaczne z udzieleniem przez Odbiorcę 
gwarancji, że wykorzystanie w/w specyfikacji dla celów wytworzenia lub dostawy ProduktuNN będzie bezpieczne i zgodne z 

prawem. 
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VIII. Produkty wytwarzane pod marką Odbiorcy. 

1. Niniejsza część Ogólnych Warunków znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku wytwarzania przez Dostawcę Produktów pod 
marką Odbiorcy.  

2. Odbiorca oświadcza, że upoważnia Dostawcę do używania nazwy, symbolu, logo, znaków towarowych, nazw handlowych oraz 

innych elementów własności intelektualnej Odbiorcy wyłącznie w zakresie realizacji Umowy. 
3. Strony zgodnie oświadczają, iż producentem wszystkich Produktów określonych w Załączniku 1b, w rozumieniu ustawy z dnia 12 

grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie Produktów (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004r.) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności jest 
Odbiorca, zaś Dostawca jest jedynie wytwórcą. 

4. Odbiorca oświadcza, że jako producent odpowiedzialny jest za wykonanie wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa 
(w tym również bezpośrednich regulacji Unii Europejskiej), w tym w szczególności za zgodność Produktów, ich opakowań oraz 

oznaczeń a także za spełnienie wymagań związanych z ewentualną kwalifikacją Produktów jako wyrobów budowlanych. 

5. Dostawca odpowiedzialny jest jedynie za zgodność Produktów ze Specyfikacjami Technicznymi Produktów oraz za oznakowania 
Produktów zgodnie z dostarczonymi przez Odbiorcę wzorami etykiet. 

6. Celem usunięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, iż realizacja Zamówień nie oznacza wprowadzenia Produktów do obrotu 

a jedynie przekazanie Produktu z zakładu produkcyjnego wytwórcy (Dostawcy) do producenta (Odbiorcy). 
7. Odbiorca jest podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzenie Produktów do obrotu. 

8. Produkty wytwarzane pod marką Odbiorcy będą dostarczane wyłącznie temu Odbiorcy.  

9. Wszelkie reklamacje Produktów złożone przez nabywców przyjmuje i rozpatruje Odbiorca. Przy podejrzeniu wady wytwórczej 

Produktu, Dostawca zobowiązany jest jedynie współpracować z Odbiorcą w celu wyjaśnienia przyczyn i usunięcia niezgodności 

oraz wdrożenia zaleconych działań korygujących.  

10. Odbiorca oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich co do etykiet Produktu. 
11. Jeśli Dostawca wytwarzał będzie Produkty zgodnie ze specyfikacją dostarczoną przez Odbiorcę, przedstawienie Dostawcy przez 

Odbiorcę takich specyfikacji Produktów zamawianych przez Odbiorcę, jest równoznaczne z udzieleniem przez Odbiorcę gwarancji, 

że wykorzystanie w/w specyfikacji dla celów wytworzenia lub dostawy Produktu będzie bezpieczne i zgodne z prawem. 
 

IX. Poufność Informacji Dostawcy. 

1. Żadna ze Stron nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony kopiować, rozpowszechniać ani ujawniać komukolwiek 
informacji dotyczących drugiej Strony, jej interesów, finansów lub działań włącznie ze wszelkimi danymi technicznymi, 

technologicznymi i tajemnicami handlowymi, uzyskanymi w związku z Umową (dalej: Informacje Poufne). Wszelkie dane, mapy, 

sprawozdania, rysunki, karty techniczne, zapisy, informacje techniczne oraz programy komputerowe dotyczące działalności, 
procesów, Produktów lub sprzętu Dostawcy uznaje się za Informacje Poufne. 

2. Strony oświadczają i zobowiązują się, że: 

a. nie będą ujawniać ani przekazywać, w całości ani w części, żadnej stronie trzeciej (wyjąwszy sytuacje określone w ust. 
3 poniżej) żadnych Informacji Poufnych oraz 

b. będą korzystać z Informacji Poufnych wyłącznie w celu wypełniania swych zobowiązań wynikających z Umowy; oraz 

c. będą pozwalać na dostęp do Informacji Poufnych tylko tym swoim pracownikom i podwykonawcom, którzy potrzebują 
ich w celu realizacji Umowy, z zastrzeżeniem, iż takie osoby zostaną wcześniej zobowiązane do zachowania poufności 

danych przynajmniej w takim samym stopniu, w jakim Strona jest zobowiązana wobec drugiej Strony w ramach 

Umowy;  
3. Zobowiązania, o których mowa w ust. 2 powyżej nie znajdują zastosowania wobec Informacji Poufnych, które zawarte zostaną w 

materiale określonym jednoznacznie przez Stronę, jako niebędące materiałami poufnymi i przewidziane do wykorzystania, jako 

materiały reklamowe, czy też wobec Informacji Poufnych, jakie w momencie ich otrzymania lub uzyskania przez Stronę: 
a. są, bez naruszenia prawa, znane drugiej Stronie bez obowiązku zachowania tajemnicy; lub 

b. są powszechnie dostępne, 

c. a przy tym przestaną obowiązywać w stosunku do jakichkolwiek Informacji Poufnych, które Strona: 
i. otrzymuje lub uzyskuje, bez obowiązku zachowania tajemnicy, od strony trzeciej, która sama nie uzyskała 

ich bezpośrednio ani pośrednio od Strony lub 

ii. stają się powszechnie dostępne w sposób nie zawiniony przez Strony. 
4. Wyłączenia powyższe są skuteczne, o ile powołująca się na nie Strona może je udowodnić.  

5. Zobowiązania wynikające z ust. 2 powyżej pozostaną w mocy również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, do momentu, gdy 

Informacje Poufne staną się publicznie znane z przyczyn innych niż naruszenie Umowy przez Stronę.  
 

X. Odpowiedzialność. 

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie, żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony, w związku 
z Umową, za: utratę oczekiwanych korzyści, straty spowodowane przerwą w działalności, stratę wartości firmy lub reputacji, chyba, 

że szkoda jest wynikiem umyślnego działania lub zaniechania danej Strony. 

 

XI. Siła wyższa. 

1. Strona, na której obowiązki mają wpływ okoliczności Siły Wyższej, zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o wystąpieniu 

okoliczności Siły Wyższej drugą Stronę i podjąć wszelkie starania zmierzające do jak najszybszego ich usunięcia. 
2. Z zastrzeżeniem obowiązku dokonania zapłaty, żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie swych zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie, w jakim niewykonanie lub nienależyte wykonanie będzie 

spowodowane okolicznościami Siły Wyższej, o których druga Strona została zawiadomiona zgodnie z ust. 1 powyżej. Termin 
wykonania danego zobowiązania zostanie wydłużony o czas trwania w/w okoliczności. 

3. Strony uznają, że zamknięcie zakładów Produkcyjnych, składów lub innych zakładów dostawczych Dostawcy lub też wstrzymanie 

lub zaprzestanie w nich działalności stanowi okoliczność Siły Wyższej. 
4. Strony uznają, że niemożność zapłacenia jakichkolwiek należności z tytułu Umowy nie stanowi okoliczności Siły Wyższej. 

 

XII. Powiadomienia. 

1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie, powiadomienia przekazywane przez jedną ze Stron drugiej Stronie w 

związku z Umową będą doręczane drugiej Stronie osobiście, e-mailem, listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres 
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wskazany w Krajowym Rejestrze Sądowym lub aktualnym zaświadczeniu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Strony a dla Dostawcy także na adres: ul. Chemiczna 18, Natolin 05-825 Grodzisk Mazowiecki. 
2. Jeżeli Umowa wymaga dla jakiejkolwiek czynności zgody Dostawcy, zgoda ta musi być wyrażona w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Podpisem pod Umową lub Ogólnymi Warunkami, Odbiorca wyraża także zgodę na otrzymywanie od Dostawcy korespondencji e-
mailowej z informacjami handlowymi i reklamowymi. 

 

XIII. Obowiązujące prawo. 

1. Umowa podlegać będzie wyłącznie prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem będzie interpretowana. 

2. Wszelkie spory pomiędzy Stronami zostaną przedłożone i ostatecznie rozstrzygnięte przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby 
Dostawcy lub Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Grodziska Mazowieckiego. 

3. Każde postanowienie Umowy będzie w miarę możliwości interpretowane tak, by było skuteczne i ważne zgodnie z obowiązującym 

prawem. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy będzie nieważne lub niewykonalne zgodnie z obowiązującym prawem, 
postanowienie takie będzie nieskuteczne tylko w zakresie takiej nieważności lub niewykonalności i w zakresie dopuszczalnym 

przez prawo zostanie zastąpione postanowieniem, które możliwie dokładnie odda gospodarcze i prawne skutki postanowienia 

nieważnego lub niewykonalnego. W takim przypadku pozostałe postanowienia Umowy, łącznie ze wskazanym wyżej 
postanowieniem zastępczym, będą w dalszym ciągu obowiązywały i pozostaną w pełnej mocy i skuteczności.  

4. Do Umowy nie ma zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG). 

 

XIV. Obowiązywanie i zmiany Ogólnych Warunków. 

1. Ogólne Warunki obowiązują od 30 dnia od dnia ich opublikowania na stronie internetowej www.dafa-polska.pl. 

2. Dostawcy przysługuje uprawnienie do zmian Ogólnych Warunków poprzez umieszczenie ich nowej treści na stronie internetowej 
www.dafa-polska.pl.  

3. Zmiana staje się skuteczna z upływem 30 dni od ich opublikowania.  

4. Dostawca nie ma obowiązku uzasadniania zmiany Ogólnych Warunków.  
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