Ogólne Warunki Zakupu
Vorwerk Polska
(Stan: 04.04. 2020)
I. Obszar obowiązywania
1) Dla wszystkich umów zawartych na podstawie zlecenia
dokonanego przez Vorwerk Polska obowiązują wyłącznie poniższe
warunki zakupu. Niniejsze warunki zakupu obowiązują jedynie
wówczas, gdy Kontrahent jest przedsiębiorcą w rozumieniu
przepisów prawa, osobą prawną prawa publicznego, funduszem
prawa publicznego lub jednostką organizacyjną posiadającą
zdolność prawną. Warunki zakupu obowiązują w szczególności w
przypadku umów zakupu i/lub dostawy ruchomych przedmiotów
(zwanych dalej również Towarem), bez względu na to, czy
Kontrahent produkuje Towar sam czy też dokonuje jego nabycia u
dostawców. Warunki zakupu obowiązują w danej wersji jako umowa
ramowa również w stosunku do przyszłych umów dotyczących
sprzedaży i/lub dostaw ruchomych przedmiotów zawieranych z tym
samym Kontrahentem, bez konieczności każdorazowego
informowania o ich stosowaniu przez Vorwerk; w przypadku zmiany
warunków zakupu Vorwerk poinformuje Kontrahenta o dokonanych
zmianach przez zawarciem kolejnej umowy.
2) Odmienne od niniejszych lub uzupełniające warunki Kontrahenta
nie mają zastosowania, nawet jeśli Kontrahent poinformuje Vorwerk,
że zamierza zrealizować dostawę jedynie na swoich warunkach.
Niniejszym informujemy, iż w żadnym wypadku nie wyrażamy zgody
na obowiązywanie ewentualnych warunków świadczenia usług
Kontrahenta, a ewentualne odstępstwa od powyższego zostaną
przez Strony ustalone w formie pisemnej.
3) Przyjęcie dostawy dokonanej na odmiennych warunkach nie
oznacza uznania odmiennie brzmiących warunków sprzedaży za
obowiązujące również wtedy, gdy Vorwerk przy przyjmowaniu
dostawy nie wyrazi jednoznacznego sprzeciwu odnośnie ich
obowiązywania; ta sama regulacja dotyczy również zapłaty za
dostawę bez zastrzeżeń. Wraz z potwierdzeniem lub realizacją
zlecenia przez Kontrahenta niniejsze warunki zakupu uznaje się za
przyjęte, nawet wtedy, gdy Kontrahent przy potwierdzeniu lub
realizacji odnosi się do swoich warunków sprzedaży.

II. Oferta i zawarcie umowy
1) Zamówienia ze strony Vorwerk są skuteczne jedynie wtedy, gdy
zostały one złożone w formie pisemnej lub poprzez system
zamówień wykorzystywany przez Vorwerk. Wygenerowany przez
Vorwerk numer zamówienia należy podać na fakturze wystawionej
do zlecenia. Jeśli w indywidualnym przypadku Vorwerk złoży
zamówienie w formie ustnej, to staje się ono skuteczne dopiero z
chwilą jego pisemnego potwierdzenia przez Vorwerk, a zamówienie
jest uważane za wiążące najwcześniej w momencie złożenia jego
pisemnego potwierdzenia. Kontrahent jest zobowiązany do
informowania Vorwerk o oczywistych błędach (np. błędy w zapisach
lub obliczeniach) oraz o niekompletności zamówień i ich
dokumentacji w celu umożliwienia Vorwerk dokonania korekt lub
uzupełnienia zamówienia przed jego przyjęciem.
2) Kontrahent jest zobowiązany do potwierdzenia zlecenia
niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia lub do realizacji
zamówienia bez zastrzeżeń (przyjęcie) przez wysłanie Towaru.
Vorwerk jest uprawniony do odwołania swojego zamówienia, bez
ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tym związanych, jeśli
Kontrahent nie potwierdzi lub nie zrealizuje zamówienia w terminie
dwóch tygodni od jego wpływu. Spóźnione przyjęcie zamówienia jest
uznawane za nową ofertę Kontrahenta i wymaga akceptacji ze
strony Vorwerk.
3) W przypadku gdy Kontrahent nie może lub nie chce zrealizować
zlecenia zgodnie z zamówieniem ze strony Vorwerk, to jest on
zobowiązany, niezależnie od regulacji zawartych w punkcie I.
niniejszych warunków zakupu, do zapewnienia, aby tego typu
odstępstwa zostały wyraźnie zaznaczone na potwierdzeniu
zlecenia. Odstępstwa są uznawane za zaakceptowane jedynie
wtedy, gdy Vorwerk wyraził na nie zgodę w formie dokumentowej;
co do zasady, odmienne warunki zlecenia niż zawarte w zamówieniu
nie są uznawane za wiążące. Korespondencję pisemną związaną ze
zleceniem należy prowadzić jedynie z odpowiedzialnym za nie
działem zakupu lub z osobą dokonującą zlecenia, osobno dla
każdego pojedynczego zamówienia, z podaniem numeru
zamówienia i/lub innych oznaczeń.
III. Dostawa i przeniesienie własności

4) Odstępstwa od poniższych warunków zakupu wymagają wyraźnej
pisemnej zgody ze strony Vorwerk. Obowiązują one wówczas
wyłącznie dla tych transakcji, dla których zostały uzgodnione. Nie
obowiązują one w stosunku do umów zawartych wcześniej, nawet
jeśli umowy te nie zostały całkowicie zrealizowane. W przypadku
przyszłych transakcji obowiązują zaś wyłącznie wtedy, jeśli są one
transakcjami o stałym charakterze, a odstępstwa zostały wcześniej
uzgodnione dla takiej samej transakcji.

1) Termin dostawy podany przez Vorwerk w zamówieniu jest
wiążący, nawet jeśli nie został on wyraźnie oznaczony jako
"wiążący". Za dotrzymanie terminu dostawy uważane jest przyjęcie
Towaru przez Vorwerk w miejscu odbioru wyznaczonym w
zamówieniu. O ewentualnej zwłoce co do terminu dostawy
Kontrahent powiadamia Vorwerk niezwłocznie w formie
dokumentowej, podając powody i przypuszczalny czas trwania
zwłoki. Przyjęcie opóźnionej dostawy przez Vorwerk bez zastrzeżeń
nie pozbawia Vorwerk roszczeń w stosunku do Kontrahenta,
wynikających ze zwłoki w dostawie.

5) Oświadczenia i zawiadomienia o określonych skutkach prawnych,
które Kontrahent jest zobowiązany przekazywać Vorwerk po
zawarciu umowy (np. ustalenia terminu, monity, oświadczenia o
odstąpieniu) wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2) Uzgodnione terminy dostaw ulegają odpowiedniemu
przedłużeniu, jeśli działania siły wyższej uniemożliwiają
Kontrahentowi realizację swoich zobowiązań. Jeśli w takim
przypadku dostawa przedłuży się o więcej niż cztery tygodnie,
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Vorwerk jest uprawniony do odstąpienia od umowy w części lub w
całości.
3) W przypadku gdy Kontrahent pozostaje w zwłoce z dostawą
Towaru, Vorwerk jest uprawniony, według własnego wyboru - bez
uszczerbku dla praw wynikających z ustępu 4) - do:
a)

b)

zażądania
wykonania
dostawy
oraz
zapłaty
odszkodowania tytułem zwłoki w dostawie (odszkodowanie
za zwłokę) lub
po wyznaczeniu odpowiedniego dodatkowego terminu na
wykonanie świadczenia (wyznaczenie terminu jest zbędne,
jeśli przepisy prawa nie wymagają jego wyznaczenia) – do
żądania zapłaty odszkodowania zamiast świadczenia oraz
odstąpienia od umowy.

4) Przeniesienie własności Towaru na Vorwerk następuje
bezwarunkowo i bez względu na zapłatę ceny. W przypadku gdy
Vorwerk w konkretnym przypadku przyjmie ofertę Kontrahenta, w
ramach której przeniesienie własności jest uwarunkowane zapłatą
ceny zakupu, to zastrzeżenie własności Kontrahenta wygaśnie
najpóźniej z chwilą zapłaty ceny zakupu za dostarczony Towar.
Vorwerk jest uprawniony w ramach zwyczajowej działalności,
również przed uregulowaniem płatności, do dalszej odsprzedaży
Towaru. Wykluczone są wszystkie pozostałe formy zastrzeżenia
własności.
5) Kontrahent jest uprawniony do dostaw częściowych jedynie na
podstawie szczególnego pisemnego porozumienia z Vorwerk.
6) Vorwerk jest uprawniony do zażądania realizacji zamówienia w
częściach w terminie do 4 tygodni przed ustalonym terminem
dostawy. W celu dostawy nieodebranej części Towaru pozostałej po
realizacji części zamówienia dostarczonej w pierwotnym terminie,
Vorwerk może wyznaczyć późniejszy termin dostawy. W przypadku
zlecenia realizacji zamówienia w częściach należy odpowiednio
uwzględnić interesy Kontrahenta.

gdy miejsce docelowe nie zostało podane i nie dokonano żadnych
innych ustaleń, dostawa odbywa się do siedziby Vorwerk we
Wrocławiu. Miejsce docelowej jest również miejscem spełnienia
świadczenia.
2) Towary należy zapakować odpowiednio dla ich rodzaju oraz
profesjonalny sposób, tak aby wykluczyć podczas transportu
uszkodzenia, zabrudzenia i zmiany. Udzielona przez Vorwerk
akceptacja zaproponowanego opakowania nie zwalnia Kontrahenta
z jego odpowiedzialności za prawidłowość transportu i powstałe w
jego toku uszkodzenia Towaru. Kontrahent jest zobowiązany do
zabrania materiałów pakunkowych na żądanie Vorwerk.
3) Do dostawy należy dołączyć list przewozowy z podaniem daty
wystawienia i wysyłki, zawartości dostawy (numer artykułu i ilość)
oraz identyfikatorem zamówienia (data i numer) Vorwerk, chyba że
w danym przypadku zostały dokonane inne ustalenia.
W przypadku braku listu przewozowego lub w przypadku jego
niekompletności, Vorwerk nie ponosi odpowiedzialności za wynikłą
z tego stanu zwłokę w przetwarzaniu zamówienia i zapłacie.
Oddzielnie od listu przewozowego należy dosłać Vorwerk
odpowiednią informację o treści analogicznej do listu
przewozowego. Jeśli nie ustalono inaczej, Kontrahent jest
zobowiązany do terminowego dostarczenia informacji o wysyłce i
listu przewozowego w jednym egzemplarzu, a faktury w dwóch
egzemplarzach.
4) Dostawy mogą być realizowane wyłącznie w terminach, do miejsc
oraz w zakresie określonym przez Vorwerk. Dostawy wykonane
niezgodnie z powyższym są wykonywane na ryzyko Kontrahenta i
nie wywołują obowiązku odbioru dostawy przez Vorwerk.

8) Kontrahent nie może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu
opóźnień lub nieprawidłowych dostaw na rzecz Vorwerk powołując
się na działania swoich dostawców.

5) Przyjęcie lub odbiór, również przez osoby trzecie, którym Vorwerk
udzielił zlecenia, odbywa się zawsze z zachowaniem przez Vorwerk
wszystkich praw wynikających z wadliwej lub opóźnionej dostawy.
W przypadku gdy przyjęcie lub odbiór zostaną uniemożliwione lub
utrudnione w znaczny sposób poprzez okoliczności, na które
Vorwerk nie ma żadnego wpływu, Vorwerk jest uprawniony do
odłożenia przyjęcia lub odbioru na okres występowania tych
okoliczności. W przypadku gdy następuje to w okresie powyżej
czterech tygodni, Kontrahent jest uprawniony do odstąpienia od
umowy, nie przysługuje mu jednak prawo do żądania zapłaty
odszkodowania za brak realizacji umowy.

9) Kontrahent jest zobowiązany do powiadomienia Vorwerk o
zmianach dotyczących rodzaju, składu lub konstrukcji wykonania
Towaru w stosunku do wcześniejszych dostaw i usług tego samego
rodzaju przed rozpoczęciem ich wytwarzania lub - jeśli Kontrahent
nie jest producentem - niezwłocznie z chwilą powzięcia informacji o
tego typu zmianach. Wymagają one pisemnej zgody ze strony
Vorwerk. Vorwerk nie jest zobowiązany do sprawdzania dostaw i
usług po ich dostarczeniu pod kątem jednorodności.

6) Ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia się
Towaru przechodzi na Vorwerk z chwilą przekazania go w miejscu
spełnienia świadczenia. W przypadku gdy do przyjęcia Towaru
niezbędne jest dokonanie odbioru, ryzyko przechodzi na Vorwerk po
jego dokonaniu. W przypadku Towarów podlegających odbiorowi, do
umowy Stron w zakresie nieuregulowanym niniejszymi warunkami
lub odrębnym porozumieniem stosuje się ustawowe regulacje
prawne dotyczące umów o dzieło.

IV. Wysyłka, przejście ryzyka i odbiór

7) W przypadku wystąpienia zwłoki w przyjęciu Towaru ze strony
Vorwerk, obowiązują przepisy ustawowe. Kontrahent jest
zobowiązany do wyraźnego zaoferowania spełnienia możliwej do
spełnienia części świadczenia na rzecz Vorwerk również wtedy, gdy
dla działania lub współdziałania ze strony Vorwerk (np.
udostępnienia materiału) został ustalony termin, który nie został

7) Wagi, ilości oraz wymiary ustalone przez Vorwerk podczas
kontroli Towaru przy dostawie są decydujące przy zapłacie faktury.

1) W przypadku braku innych ustaleń, dostawy są realizowane na
koszt Kontrahenta i bez żadnych dodatkowych obciążeń po stronie
Vorwerk (włącznie z kosztami przeładunku, rozładunku, opakowania
i odesłania opakowań zwrotnych oraz ewentualnie należnymi
opłatami celnymi) na adres podany w zamówieniu. W przypadku,
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dotrzymany. W przypadku gdy Vorwerk jest w zwłoce w przyjęciu
Towaru, Kontrahent jest uprawniony do zażądania zwrotu
powstałych u niego dodatkowych kosztów zgodnie z ustawowymi
przepisami. W przypadku gdy umowa dotyczy rzeczy, którą
Kontrahent ma wyprodukować na zamówienie Vorwerk,
Kontrahentowi przysługują prawa wykraczające poza powyższą
regulację jedynie wtedy, gdy Vorwerk jest zobowiązany do
współdziałania i jeśli brak współdziałania wynika z jego winy.
8) Wystąpienie siły wyższej oraz innych zdarzeń o istotnym
znaczeniu, które znacznie utrudniają, opóźniają lub uniemożliwiają
przyjęcie Towaru, a za które Vorwerk nie ponosi odpowiedzialności,
uprawniają Vorwerk do odroczenia przyjęcia Towaru przez okres, w
jakim występują utrudnienia oraz przez okres stosownego czasu na
rozruch przedsiębiorstwa lub też do odstąpienia od umowy w całości
lub w części, jeśli przyjęcie nie ma już dla Vorwerk uzasadnienia
ekonomicznego. Roszczenia Kontrahenta o realizację dostawy,
odstąpienie lub odszkodowanie są wówczas wykluczone.
V. Ceny, płatności
1) Wszystkie ustalone przez Strony ceny są cenami stałymi,
obowiązującymi w trakcie całego umownego okresu realizacji
zamówienia i wykluczają jakiekolwiek dodatkowe roszczenia
Kontrahenta. Kontrahent zobowiązuje się do niestosowania wobec
Vorwerk mniej korzystnych cen i warunków, niż te stosowane wobec
innych odbiorców, dla których realizuje on analogiczne dostawy.
2) W przypadku odmiennych pisemnych ustaleń, cena obejmuje
wszystkie usługi i usługi dodatkowe Kontrahenta, fracht i transport
oraz ewentualnie opłaty celne do miejsca dostawy podanego przez
Vorwerk, ubezpieczenie transportowe oraz prawidłowe opakowanie.
3) Płatności następują zgodnie z zamówieniem Vorwerk. Jeśli
zamówienie nie zawiera regulacji w tym zakresie i o ile nie ustalono
inaczej, płatność jest dokonywana po wpływie do Vorwerk
prawidłowo wystawionej faktury, sposobem płatności wybranym
przez Vorwerk, w terminie 14 dni lub 30 dni, licząc od dnia dokonania
prawidłowej dostawy i otrzymania faktury.
4) W przypadku gdy Kontrahent jest zobowiązany do udostępnienia
próbek, protokołów badań, dokumentów dotyczących jakości lub
innych dokumentów, uznanie wykonania usługi i dostawy za
prawidłowe oznacza również otrzymanie tych dokumentów i
materiałów. Potrącenie skonta jest dopuszczalne również wtedy, gdy
Vorwerk zalicza lub zatrzymuje płatności pierwotnie należne
Kontrahentowi w odpowiedniej wysokości z powodu wad Towaru lub
dostawy; termin płatności rozpoczyna swój bieg po całkowitym
usunięciu wad.
5) W przypadku przelewów bankowych płatność jest uznawana za
dokonaną terminowo, jeśli zlecenie przelewu zostało dostarczone do
banku przed upływem terminu płatności; za zwłokę ze strony
banków uczestniczących w procedurze płatności Vorwerk nie ponosi
odpowiedzialności.
6) Vorwerk przysługuje prawo do dokonywania potrąceń oraz
zatrzymania środków w pełnym ustawowym zakresie. Vorwerk jest
w szczególności uprawniony do zatrzymania wymagalnych płatności
na rzecz Kontrahenta tak długo, jak Vorwerk przysługują w stosunku

do Kontrahenta roszczenia tytułem niepełnej lub wadliwej realizacji
świadczeń.
7) Kontrahentowi przysługuje prawo dokonywania wzajemnych
rozliczeń oraz zatrzymania jedynie w przypadku roszczeń
wzajemnych, które zostały prawomocnie stwierdzone lub które są
bezsporne.
VI. Odpowiedzialność za wady
1) W przypadku roszczeń Vorwerk dotyczących wad fizycznych i
prawnych Towaru (włącznie z niewłaściwymi i niepełnymi dostawami
oraz nieprawidłowym montażem, wadliwą instrukcją montażu,
użytkowania lub obsługi) oraz pozostałych naruszeń obowiązków
przez Kontrahenta obowiązują powszechnie obowiązujące przepisy
prawa chyba, że poniżej ustalono inaczej.
2) W razie, gdy nie zostało zawarte żadne odmienne porozumienie,
Kontrahent odpowiada wobec Vorwerk za wady stwierdzone przez
upływem 24 miesięcy od daty przejścia ryzyka na Vorwerk, chyba,
że przepisy prawa przewidują w danym przypadku dłuższe terminy
(rękojmia).
3) Zgodnie z ustawowymi przepisami, Kontrahent ponosi
odpowiedzialność w szczególności za to, że Towar w momencie
przejścia ryzyka na Vorwerk nie posiada uzgodnionych cech. Cechy
te są zawarte w opisach produktów, które - w szczególności poprzez
określenie lub odniesienie się w zamówieniu ze strony Vorwerk - są
przedmiotem danej umowy lub w podobny sposób jak niniejsze
warunki zakupu zostały włączone do umowy. Dla powyższego nie
ma znaczenia, czy opis produktu pochodzi od Vorwerk, Kontrahenta
czy od producenta.
4) Vorwerk przysługują roszczenia odszkodowawcze również wtedy,
gdy Vorwerk mimo ustawowego obowiązku nie zbadał rzeczy w
przyjęty sposób przed przyjęciem dostawy lub niezwłocznie po jej
dokonaniu.
5) Vorwerk jest zobowiązany do zbadania Towaru odnośnie
ewentualnych odstępstw tożsamościowych i ilościowych oraz
widocznych wad, w odpowiednim terminie. Obowiązek weryfikacji ze
strony Vorwerk dotyczy wad, które podczas kontroli Towaru na
podstawie oceny zewnętrznej wraz z dokumentami dostawy oraz
podczas kontroli jakości na podstawie prób losowych są ewidentnie
widoczne (np. uszkodzenia w transporcie, niewłaściwe i niepełne
dostawy).
W przypadku, gdy umowa dotyczy Towaru podlegającego odbiorowi,
weryfikacja w sposób opisany w akapicie powyżej nie jest konieczna.
Ocena zakresu i konieczności dokonania weryfikacji następuje
zawsze z uwzględnieniem okoliczności danego przypadku i praktyki
w ramach zwyczajowej działalności Stron.
Spoczywający na Vorwerk obowiązek zgłoszenia wad w przypadku
ich późniejszego zauważenia, pozostaje bez zmian. We wszystkich
przypadkach zgłoszenie wad jest uznawane za niezwłoczne i
terminowe, jeśli wpłynęło do Kontrahenta w terminie pięciu dni
roboczych od dokonania dostawy lub odbioru.
6) Koszty poniesione przez Kontrahenta w celu weryfikacji i
ulepszenia (wraz z ewentualnymi kosztami montażu lub zabudowy)
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Towaru, co do którego Vorwerk zgłosił zastrzeżenia, obciążają go
również wówczas, gdy okaże się, że zgłaszana wada nie istniała.
Vorwerk ponosi odpowiedzialność za nieuzasadnione zgłoszenie
wady tyko wtedy, gdy zdawał sobie sprawę lub nie zdawał sobie
sprawy wyłącznie wskutek rażącej niedbałości, iż zgłaszana wada
nie istniała.
7) Ustawowe roszczenia odszkodowawcze tytułem wad fizycznych i
prawnych przysługują Vorwerk w pełnym zakresie. Vorwerk jest
uprawniony do zażądania od Kontrahenta, według swojego uznania,
usunięcia wad lub do dostarczenia nowego Towaru bez wad chyba,
że przepisy prawa wyraźnie stanowią inaczej.
W przypadku gdy Kontrahent nie przystąpi w określonym przez
Vorwerk odpowiednim terminie do usunięcia wady, w pilnych
przypadkach Vorwerk przysługuje prawo do samodzielnego
podjęcia koniecznych działań, po wysłuchaniu Kontrahenta na jego
koszt lub do zlecenia tych działań osobom trzecim. Dalej idące
ustawowe prawa dotyczące wad przysługujące Vorwerk pozostają
bez zmian.
VII. Regres dostawcy
1) Ustawowe roszczenia regresowe przysługujące Vorwerk w
ramach jednego łańcucha dostaw (roszczenie sprzedawcy w
związku z wadliwością rzeczy sprzedanej) przysługują Vorwerk
oprócz roszczeń odszkodowawczych z tytułu wad w nieograniczony
sposób. Vorwerk jest w szczególności uprawniony, do zażądania od
dokładnie takiego rodzaju wykonania uzupełniającego (ulepszenie
lub dostawa zastępcza), jaki Vorwerk jest dłużny swojemu odbiorcy
w danym przypadku.
2) Zanim Vorwerk uzna lub zrealizuje roszczenia z tytułu wad, jakie
zostały wobec niego wysunięte przez jednego z jego odbiorców,
Vorwerk zawiadomi Kontrahenta o zgłoszonej reklamacji i poprosi
go o pisemną opinię, przedstawiając mu krótki opis stanu rzeczy.
Jeśli opinia ta nie zostanie sporządzona w odpowiednim terminie
(wynoszącym nie więcej niż 7 dni od dnia zawiadomienia) i jeśli nie
dojdzie do polubownego rozwiązania sprawy, przyznane przez
Vorwerk roszczenie odbiorcy uznaje się za zasadne; w takim
przypadku na Kontrahent spoczywa obowiązek przedstawienia
dowodu przeciwnego.

poniesionych przez Vorwerk wydatków, w szczególności kosztów
pomocy prawnej i ewentualnych akcji dotyczących wycofania
produktu z rynku. Vorwerk poinformuje Kontrahenta o charakterze i
zakresie działań związanych z akcją wycofania produktów z rynku jeśli jest to możliwe i ekonomicznie zasadne - i umożliwi mu zajęcie
stanowiska w tej kwestii. Dalej idące ustawowe roszczenia pozostają
bez zmian.
3) Ust. 1 i 2 obowiązują odpowiednio w przypadku, gdy wady
produktu zostały spowodowane dostawą i świadczeniami
poddostawców lub podwykonawców Kontrahenta.
4) Kontrahent zapewnia, że dostawa i użytkowanie zakupionego
Towaru nie naruszy żadnych praw własności intelektualnej osób
trzecich.
5) W przypadku gdy w stosunku do Vorwerk zostaną wysunięte
roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw własności
intelektualnej w związku z wykorzystaniem Towaru dostarczonego
przez Kontrahenta, Kontrahent jest zobowiązany do zwolnienia
Vorwerk z tych roszczeń na pierwsze pisemne żądanie. Ponadto
Kontrahent jest zobowiązany do pokrycia wszystkich wydatków,
jakie Vorwerk poniesie wskutek lub w związku z ww. roszczeniem
osób trzecich.
6) Kontrahent zachowa w tajemnicy przekazane mu przez Vorwerk
know how oraz pomysły i informacje, nie wykorzysta ich w celu
realizacji zleceń dla osób trzecich ani też nie przekaże ich osobom
trzecim pośrednio ani bezpośrednio.
8) Prawa majątkowe do wynalazków, utworów, innych wyników
pracy oraz know how, które Kontrahent, jego personel lub osoby
wykonujące pracę na jego rzecz i w jego imieniu wytworzą w związku
z pracami wykonywanymi dla Vorwerk, przysługują wyłącznie
Vorwerk, nieodpłatnie oraz w sposób nieograniczony czasem ani
miejscem. Kontrahent poinformuje niezwłocznie w formie pisemnej
Vorwerk o wszystkich wynalazkach, utworach, wynikach pracy oraz
know how, które powstają w związku z realizacją zlecenia, oraz
przekaże Vorwerk wszelkie wytworzone w związku z nimi rysunki,
modele i pisemną dokumentację.
IX. Reklama

3) Roszczenia Vorwerk wynikające z regresu obowiązują również
wtedy, gdy Towar został przetworzony przed jego sprzedażą na
rzecz konsumenta przez Vorwerk lub jednego z jego odbiorców, np.
poprzez wbudowanie do innego produktu.

Wykorzystanie zapytań, zamówień lub wszelkiej korespondencji ze
strony Vorwerk przez Kontrahenta w celach reklamowych jest
zabronione. Zawieranie w reklamie informacji o istniejących
relacjach biznesowych z Vorwerk jest dopuszczalne jedynie za
wyraźną uprzednią zgodą ze strony Vorwerk wyrażoną na piśmie.

VIII. Odpowiedzialność za produkt,
intelektualnej, klauzula poufności

X. Kontrola eksportu i cło

prawa

własności

1) W przypadku gdy Kontrahent ponosi odpowiedzialność za szkody
wyrządzone przez produkt, jest on zobowiązany do zwolnienia
Vorwerk na pierwsze jego żądanie z roszczeń osób trzecich, jeśli i o
ile wada lub szkoda została spowodowana poprzez wadę
dostarczonego mu Towaru, z innych przyczyn wada może zostać
przyporządkowana Kontrahentowi lub jeśli Kontrahent ponosi za nią
odpowiedzialność w stosunku zewnętrznym.
2) W ramach swojego zobowiązania do zwolnienia Vorwerk z
odpowiedzialności, Kontrahent jest zobowiązany do zwrotu

1) Kontrahent jest zobowiązany do informowania Vorwerk w swoich
dokumentach handlowych o ewentualnych wymogach uzyskania
zezwolenia w przypadku (re)eksportu swoich Towarów zgodnie z
przepisami polskimi, europejskimi, przepisami USA, przepisami
dotyczącymi wywozu i ceł oraz przepisami dotyczącymi wywozu i ceł
kraju pochodzenia swoich towarów. W tym celu Kontrahent
zamieszcza przynajmniej w swoich ofertach, potwierdzeniach
zlecenia oraz fakturach, przy odnośnych pozycjach towarowych
następujące informacje:

Stan 04.04.2022
Strona 4 z 5

- w przypadku towarów amerykańskich - ECCN (Export Control
Classification Number), zgodnie z US Export Administration
Regulations (EAR),
- czy dla Towarów wymagane jest zezwolenie na wywóz,
- pochodzenie Towarów oraz części składowych Towarów, w tym
wykorzystanej technologii i oprogramowania,
- czy Towary były transportowane na terenie USA, wyprodukowane
lub magazynowane w USA lub wytworzone za pomocą technologii
amerykańskich,
- statystyczny numer towaru (kod celny HS) dla Towarów.
2) Kontrahent jest zobowiązany, na żądanie Vorwerk, do
przekazania mu wszystkich innych danych o handlu zewnętrznym
dotyczących Towarów oraz ich elementów składowych, w formie
pisemnej, oraz do niezwłocznego pisemnego informowania Vorwerk
(przed dostawą odpowiednich Towarów, których dotyczy ta kwestia)
o wszystkich zmianach powyższych danych.
XI. Obowiązujące prawo, jurysdykcja i informacje pozostałe
1) Dla niniejszych warunków zakupu i wszystkich relacji prawnych
pomiędzy Vorwerk a Kontrahentem obowiązuje prawo polskie.
Wymogi i skutki zastrzeżenia własności podlegają prawu
panującemu w danym miejscu lokalizacji tej rzeczy, jeżeli wybór
prawa polskiego jest niedopuszczalny lub nieskuteczny.
2) Wyłącznym sądem właściwym, również w przypadku procesu,
którego przedmiotem są weksle, czeki i dokumenty, jest, niezależnie
od wartości sporu, sąd właściwy rzeczowo i miejscowo w pierwszej
instancji dla siedziby Vorwerk. Vorwerk jest jednak uprawniony do
pozwania Kontrahenta również w jego miejscu zamieszkania lub
siedzibie lub miejscu spełnienia świadczenia, również wtedy, gdy
znajduje się ono za granicą.
3) Kontrahent zobowiązuje się do przestrzegania międzynarodowo
uznanych standardów społecznych (w szczególności zakazu pracy
dzieci, pracy przymusowej, dyskryminacji etc.). Kontrahent
potwierdza, że przestrzega co najmniej standardów społecznych
odpowiadających normie SA 8000.
4) Każda zmiana lub uzupełnienie niniejszego porozumienia
wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Powyższy
wymóg formy pisemnej może być zniesiony jedynie pisemnie.
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