OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY IMCD Polska Sp. z o. o.
Wersja 02/02/2015

Artykuł 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1
Definicje:
dowolna umowa pomiędzy IMCD a Nabywcą w związku z
nabywaniem produktów,
IMCD Polska sp. z o.o. w Warszawie,
osoba fizyczna, osoba prawna
lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która
zawarła lub ma zamiar zawrzeć Umowę,
REACH:
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia
Europejskiej
Agencji
Chemikaliów,
zmieniającego
dyrektywę1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396
z dnia 30 grudnia 2006 r.)
Ogólne Warunki Sprzedaży: niniejsze ogólne warunki sprzedaży.
Umowa:

IMCD:
Nabywca:

1.2

1.3
1.4
1.5

1.6

W przypadku braku innego, wprost wyrażonego na piśmie postanowienia, Ogólne
Warunki Sprzedaży stanowią integralną część każdej Umowy i stosuje się je do
wszystkich innych czynności pomiędzy Stronami.
Postanowienia Umowy niezgodne z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży wymagają
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wyłącza się stosowanie innych ogólnych warunków niż Ogólne Warunki Sprzedaży,
w szczególności wyłącza się skuteczność ogólnych warunków Nabywcy.
W przypadku stosowania innych wersji językowych Ogólnych Warunków Sprzedaży niż
wersja polska i ewentualnych rozbieżności pomiędzy wersjami, decydujące znaczenie
ma zawsze wersja polska.
W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy a postanowieniami
Ogólnych Warunków Sprzedaży, stosuje się postanowienia Umowy.

Artykuł 2
OFERTY
2.1
Wszelkie zmiany, ustne uzupełnienia i podobne oświadczenia z zastrzeżeniem
pozostałych postanowień mogą być wiążące wyłącznie jeśli zostaną złożone przez
osoby upoważnione przez IMCD.
2.2
Próbki lub modele udostępnione przez IMCD stanowią jedynie wskazanie zasadniczych
cech produktu. W szczególności nie mogą być traktowane jako zapewnienie jakości
produktu ani pełnej zgodności z modelem lub próbką. W szczególności nie są
traktowane jako wady produktu odstępstwa od udostępnionych modeli lub próbek.
2.3
IMCD może w każdym czasie, w tym przed przystąpieniem do wykonywania swoich
zobowiązań, żądać od Nabywcy zabezpieczenia wykonania jego dowolnych
zobowiązań. Zabezpieczenie dokonywane jest w sposób wskazany przez IMCD.
2.4
Jeśli nabywca nie da zabezpieczenia w ciągu 14 dni zgodnie z postanowieniami punktu
2.3, wszelkie należności na rzecz IMCD stają się natychmiast wymagalne bez
dodatkowego wezwania.
2.5
Niezależnie od używanych określeń, informacje IMCD dotyczące możliwości zawarcia
umowy, nie stanowią oferty lecz są zaproszeniem do rokowań, nie są zatem źródłem
zobowiązań IMCD i mogą być zmieniane.
2.6
Zamówienie kierowane do IMCD jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego..
Artykuł 3
DOSTAWY
3.1
O ile strony nie uzgodnią w formie pisemnej innych warunków, IMCD dokonuje dostaw
według zasad EXW zgodnie z Incoterms.
3.2
Dostawy dokonywane są zgodnie z postanowieniami ostatniej wersji Incoterms.
W przypadku rozbieżności pomiędzy Incoterms a postanowieniami Ogólnych Warunków
Sprzedaży, obowiązują postanowienia Incoterms.
3.3
Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Nabywcę z dniem
postawienia towaru przez IMCD do odbioru przez Nabywcę lub powierzenia przez IMCD
towaru przewoźnikowi.
3.4.
O ile inaczej nie zostało przez Strony uzgodnione wyraźnie w formie pisemnej, termin
dostawy ma charakter informacyjny i jest wstępnie określonym planowanym terminem
dostawy i nie ma charakteru wiążącego. Przekroczenie takiego terminu nie stanowi
naruszenia Umowy przez IMCD i nie może być powodem odpowiedzialności IMCD ani
rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Nabywcę.
3.5
Jeśli strony nie uzgodniły w formie pisemnej terminu dostawy wskazanego w punkcie
3.4, za taki termin uważa się termin, który można rozsądnie zakładać dla planowanej
dostawy.
3.6
IMCD może dokonywać dostaw częściowych według swojego wyboru. Cena z tytułu
takich dostaw jest płatna w odpowiednich częściach. Odpowiedniej zmianie ulegają
również pierwotne terminy płatności.
3.7
W przypadku nieodebrania towaru dostarczonego przez IMCD, w tym niepodjęcia
towaru dostarczanego zgodnie z postanowieniami punktu 3.1., w terminie 7 dni, z
zastrzeżeniem pozostałych postanowień Ogólnych Warunków Sprzedaży, IMCD może
złożyć towary w wybranym przez siebie miejscu i w wybrany przez siebie sposób, na
koszt i ryzyko Nabywcy. W takim wypadku niezależnie od pozostałych uprawnień IMCD,
wszelkie koszty, w tym należności publicznoprawne oraz utrata wartości towaru,
związane z takim przechowaniem i opóźnieniem odbioru, obciążają Nabywcę.
3.8
W przypadku wskazanym w punkcie 3.7. IMCD może wyznaczyć Nabywcy dodatkowy
termin, po którym jest zwolniona ze swoich zobowiązań wobec Nabywcy. IMCD może w
takim wypadku zutylizować towary na koszt Nabywcy.
3.9
Brak odbioru towaru oraz jego ewentualna utylizacja nie wpływają na termin
wymagalności ceny sprzedaży, którego nadejście następuje tak jakby dostawa nastąpiła
w pierwotnie zakładanym terminie dostawy.
Artykuł 4
CENY
4.1
Jeśli inaczej nie uzgodniono na piśmie, wszelkie ceny są cenami na bazie EXW
(incoterms). Wszelkie ceny są cenami netto i zostaną powiększone o należny podatek
od towarów i usług.
4.2
Uzgodnione ceny towarów mogą być zmieniane w dowolnym czasie przez IMCD pod
warunkiem, że doszło do zmiany czynników cenotwórczych, które były lub będą
uwzględniane przez IMCD. Taka zmiana ceny nie może być podstawą wypowiedzenia,

Ogólne warunki sprzedaży IMCD Polska Sp. z o. o.

4.3

rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Nabywcę. Czynniki cenotwórcze to
w szczególności ceny półproduktów i materiałów, koszty pracy, w tym koszty
zabezpieczenia społecznego, podatki, cła i inne należności publicznoprawne oraz kursy
wymiany.
IMCD w sytuacji wskazanej w art. 552 kodeksu cywilnego może od umowy odstąpić bez
wyznaczania dodatkowego terminu.

Artykuł 5
TRANSPORT I OPAKOWANIA
5.1
O ile Strony nie uzgodnią wyraźnie inaczej w formie pisemnej, opakowania zwrotne
pozostają własnością IMCD i muszą zostać zwrócone IMCD bezwzględnie w takim
samym stanie w jakim zostały wydane. Jeśli Nabywca nie zwróci takich opakowań w
terminie wskazanym przez IMCD albo zwróci w stanie niezgodnym z powyższymi
postanowieniami, IMCD może odmówić przyjęcia takich opakowań zwrotnych i bez
uszczerbku dla pozostałych uprawnień, zatrzymać pobrane kaucje.
5.2
W każdym wypadku opakowania zwrotne nie zostaną przyjęte jeśli zostaną zwrócone po
upływie 2 lat. Postanowienia punktu 5.1 stosuje się odpowiednio.
5.3
Jeśli IMCD dostarcza towary w opakowaniach zwrotnych typu paletopojemnik
(Intermediate Bulk Container), Nabywca, który nie zwróci pojemników zgodnie z
postanowieniami Umowy, po 30 dniach od dostawy będzie obciążany czynszem najmu z
tytułu używania takich pojemników. Czynsz zostanie uiszczony w wysokości wskazanej
przez IMCD, chyba że tak określona wysokość czynszu będzie rażąco odbiegać od
warunków rynkowych. Czynsz płatny jest jednorazowo po zwrocie paletopojemników.
5.4
Załadunek lub pakowanie produktów do opakowań lub środków transportu
zapewnionych przez Nabywcę odbywa się zawsze na koszt i ryzyko Nabywcy.
5.5
IMCD może odmówić załadunku lub pakowania produktów. Odmowę może uzasadnić w
szczególności niezgodność takiego załadunku lub pakowania z polityką bezpieczeństwa
IMCD. W przypadku takiej odmowy IMCD nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek
szkodę, która mogłaby być związana z odmową.
Artykuł 6
ZWROTY I REKLAMACJE
6.1
Bez wcześniejszej pisemnej zgody, IMCD nie jest obowiązane uznać zwrotu produktu
od Nabywcy. Jeśli produkty zwrócone zostaną bez wcześniejszej, pisemnej zgody
IMCD, ich rozładunek i magazynowanie po ich zwrocie będą dokonane na koszt i ryzyko
Nabywcy.
6.2
Ryzyko określone w punkcie 6.1 będzie trwało dopóki IMCD nie zaakceptuje na piśmie
zwrotu. Akceptacja może nastąpić pod warunkami określonymi przez IMCD.
6.3
Nabywca zbada dostarczone produkty i zawiadomi IMCD na piśmie o ewentualnych
wadach niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 14 dni od daty przejścia ryzyka.
Zawiadamiając o wadach Nabywca wskaże wszystkie przyczyny reklamacji, załączając
odpowiednie dowody.
6.4
Brak reklamacji złożonej zgodnie z postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków
Sprzedaży oznacza pełną akceptację produktów oraz stanowi zrzeczenie się przez
Nabywcę obecnych i przyszłych roszczeń związanych z jakością produktów oraz
roszczeń ilościowych.
6.5
IMCD nie uzna jakichkolwiek reklamacji i zastrzeżeń dotyczących produktów, które
zostały użyte, przetworzone, zmieszane. Postanowienia punktu 6.4 stosuje się
odpowiednio.
6.6
Złożenie reklamacji nie wpływa na wymagalność ceny.
6.7
W przypadku prawidłowego złożenia reklamacji i jej uznania przez IMCD, IMCD według
swego wyboru obniży cenę produktów, dostarczy brakującą część lub wymieni część lub
całość wadliwych produktów na wolne od wad. Produkty wymienione są własnością
IMCD.
6.8
Nabywca może zgłosić reklamacje ilościowe pod warunkiem uprzedniego terminowego
dokonania wszelkich czynności umożliwiających IMCD dochodzenie swoich roszczeń od
przewoźnika lub ewentualnie od ubezpieczyciela. W szczególności Nabywca dokona
odbioru ilościowego najpóźniej w chwili dostawy produktu. Z zastrzeżeniem zdania
pierwszego niniejszego punktu, Nabywca może zgłosić reklamację ilościową IMCD do
rozpoznania wyłącznie wraz z pisemnym protokołem podpisanym przez Nabywcę i
przewoźnika, potwierdzającym rozbieżność między dostarczoną ilością produktu a
ilością wskazaną w dokumencie dostawy. Postanowienia punktu 6.7 stosuje się
odpowiednio.
6.9
W przypadku dostaw produktów, które IMCD nabywa uprzednio od osób trzecich,
odpowiedzialność IMCD z tytułu jakości nie może przekroczyć zakresu
odpowiedzialności tych osób trzecich wobec IMCD.
6.10
Z zastrzeżeniem wszystkich pozostałych postanowień Nabywca zobowiązuje się nie
dochodzić swoich ewentualnych roszczeń po upływie 3 miesięcy od przejścia ryzyka.
Artykuł 7
GWARANCJA
7.1
Żadne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży ani Umowy nie mogą
być interpretowane jako zapewnienie IMCD, że towar posiada inne właściwości niż
wynikające ze specyfikacji udostępnionej Nabywcy. W szczególności charakteru takiego
zapewnienia nie mają ewentualne próbki towaru dostarczane przez IMCD. Z
zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży
oraz Umowy, odpowiedzialność IMCD z tytułu jakości produktu ograniczona jest do
odpowiedzialności za zgodność ze specyfikacją.
7.2
W szczególności IMCD nie gwarantuje w żaden sposób zbywalności produktów
nabywanych od IMCD ani ich zdatności do jakiegokolwiek celu, w tym założonego przez
Nabywcę.
7.3
W przypadku powstania odpowiedzialności IMCD wynikającej z gwarancji roszczenia
Nabywcy ograniczone są do żądania wykonania zobowiązań wprost wskazanych w
Umowie i Ogólnych Warunkach Sprzedaży.
7.4
Postanowienia Artykułów 6 i 7 wyczerpują odpowiedzialność IMCD z tytułu wad
produktów, w tym wad mogących być podstawą reklamacji ilościowych. Przepisów o
rękojmi nie stosuje się.
7.5
art. 581 Kodeksu Cywilnego nie stosuje się
Artykuł 8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
8.1
IMCD odpowiada za szkodę wyrządzoną Nabywcy w związku z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych, wyłącznie w przypadku winy
umyślnej IMCD.
8.2
Całkowita odpowiedzialność kontraktowa w każdym przypadku ograniczona jest do
szkody rzeczywistej i do wartości dostawy, z którą związana jest odpowiedzialność.
8.3
IMCD nie uzna jakichkolwiek reklamacji i zastrzeżeń dotyczących produktów, które
zostały użyte, przetworzone, zmieszane.
8.4
IMCD nie odpowiada za prawdziwość i kompletność informacji pochodzących od osób
trzecich, w tym od dostawców IMCD, które są przekazywane Nabywcy.

8.5

8.6

8.7

8.8

W każdym wypadku odpowiedzialność IMCD ograniczona jest do wysokości
otrzymanego przez IMCD odszkodowania z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej. To ograniczenie odnosi się zarówno do pojedynczej szkody jak i sumy szkód
wyrządzonych Nabywcy, za które odpowiedzialność ponosi IMCD
Nabywca w każdym przypadku zwolni z odpowiedzialności IMCD, lub pokryje wszelkie
szkody IMCD, w przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, związanych z
produktami dostarczanymi przez IMCD, chyba że odpowiedzialność jest wyłącznie
zawiniona przez IMCD, co zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.
Wszelkie podmioty, za pomocą których IMCD wykonuje swoje zobowiązania umowne,
mogą powoływać się na postanowienia niniejszego Artykułu 8 i wszelkie uprawnienia i
zarzuty przysługujące IMCD, przysługują im odpowiednio.
Z zastrzeżeniem wszystkich pozostałych postanowień Nabywca zobowiązuje się nie
dochodzić swoich ewentualnych roszczeń po upływie 3 miesięcy od przejścia ryzyka.

Artykuł 9
ZGODNOŚĆ Z PRAWEM
9.1
Nabywca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego
prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów antykorupcyjnych oraz kontroli
eksportu, w tym (i) zasad dotyczących embarga, (ii) ograniczeń w sprzedaży
określonych produktów niektórym nabywcom, (iii) ograniczeń obrotu towarami
podwójnego przeznaczenia. W szczególności Nabywca nie będzie w jakikolwiek sposób,
w tym pośrednio, wykorzystywał, sprzedawał lub transportował towarów do osób, firm i
krajów, których zakazują przepisy krajowe i międzynarodowe.
9.2
Nabywca będzie spełniał wszelkie wymogi jakie nakłada na niego REACH oraz będzie
przekazywał IMCD wszelkie informacje jakie mogą być wymagane dla spełnienia przez
IMCD wymogów REACH. Nabywca poniesie wszelkie koszty IMCD wynikające z
REACH i związane z zamierzonym użyciem produktów przez Nabywcę. Wszelkie
informacje dotyczące substancji w produktach nabywanych przez Nabywcę
udostępniane przez IMCD są poufne i mogą być ujawniane wyłącznie wówczas gdy jest
to wymagane przez REACH.
9.3
Niezależnie od wszelkich postanowień Artykułu 9 Ogólnych Warunków Sprzedaży
Nabywca, przy wykonywaniu swoich zobowiązań w ramach Umowy, każdorazowo
będzie postępować w sposób zgodny z prawem i innymi regulacjami a także w sposób
zgodny z IMCD Code of Conduct dostępnym każdorazowo pod adresem internetowym:
www.imcdgroup.com.
9.4
Nabywca zapewni, że wszystkie osoby trzecie, którym będzie sprzedawał produkty
nabywane od IMCD, w tym sprzedawał jako półprodukty lub wyroby gotowe, będą
przestrzegać postanowień niniejszego Artykułu 9. Niniejsze zobowiązanie odnosi się
także do osób trzecich będących końcowymi odbiorcami.
9.5
Nabywca ponosi odpowiedzialność za jakąkolwiek szkodę, którą w związku z
naruszeniem postanowień niniejszego Artykułu 9 może ponieść IMCD lub osoby trzecie,
w tym w szczególności osoby działające w imieniu IMCD lub współpracujące z IMCD.
Artykuł 10 SIŁA WYŻSZA
10.1
IMCD nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku ze zdarzeniem siły
wyższej rozumianej jako zdarzenie trudne do przewidzenia, którego skutkom trudno było
zapobiec, które utrudnia wykonanie umowy lub zwiększa koszty wykonania umowy. W
takim wypadku IMCD może powstrzymać się z wykonaniem umowy w całości lub w
części na okres trwania siły wyższej, rozwiązać umowę w całości lub w części lub od
niej w całości lub w części odstąpić.
10.2
W szczególności zdarzeniem siły wyższej jest zachwianie płynności finansowej i inne
utrudnienia realizacji płatności, strajki, zwiększona zachorowalność personelu, przerwy
w produkcji, problemy transportowe, pożary, zakazy importowe i eksportowe, trudności
ekonomiczne, opóźnione lub wadliwe dostawy przez dostawców IMCD, powodzie,
huragany, katastrofy naturalne, przemysłowe, nuklearne i inne, wojny oraz stany
zagrożenia wojną, zmiany prawa i działania władz państwowych i samorządowych. Za
zdarzenie siły wyższej uważa się również przypadki nieprzydatności rzeczy lub osób
wykorzystywanych przez IMCD do realizacji zobowiązań umownych.
10.3
W przypadku zawieszenia wykonywania umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego
Artykułu 10, Nabywca w szczególności zobowiązany jest do odpowiedniego
przedłużenia wszelkich zabezpieczeń wskazanych w punkcie 2.3., do nowego terminu
dostawy wskazanego przez IMCD.
Artykuł 11 PŁATNOŚĆI
11.1
W braku odmiennego, pisemnego postanowienia, cena musi być zapłacona w terminie
14 dni od wystawienia faktury, w walucie i w sposób określony przez IMCD.
11.2
W przypadku braku zapłaty w terminie, Nabywca jest obowiązany do zapłaty
ustawowych odsetek za każdy dzień opóźnienia.
11.3
Nabywca każdorazowo w przypadku naruszenia postanowień Umowy, w szczególności
w przypadku opóźnienia zapłaty ceny, zapłaci IMCD wszelkie koszty sądowe i
pozasądowe, związane z dochodzeniem należności, w tym co najmniej koszty
pozasądowe w wysokości 15% opóźnionej należności ale nie mniej niż 125 €.
11.4
Zastrzeżenia do wystawionej faktury Nabywca może zgłaszać wyłącznie w formie
pisemnej w terminie 14 dni. Zgłoszenie zastrzeżeń nie zwalnia Nabywcę ze
zobowiązania do zapłaty.
11.5
Wszelkie płatności dokonane przez Nabywcę, w pierwszej kolejności będą zaliczane na
poczet należnych IMCD kar umownych i odsetek, a dopiero następnie na poczet
należności głównej. Nabywca nie może związać IMCD wskazaniem, który z długów chce
zaspokoić.
11.6
Nabywca nie może potrącać własnych zobowiązań ze zobowiązaniami IMCD.
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Artykuł 12 ZAWIESZENIE I ODSTĄPIENIE
12.1
Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Ogólnych Warunków Sprzedaży, w
przypadku opóźnienia w płatności jakiejkolwiek należności Nabywcy wobec IMCD,
naruszenia przez Nabywcę postanowień wynikających z Umowy lub Ogólnych
Warunków Sprzedaży, IMCD ma prawo wstrzymać się od wykonywania Umowy lub
innych umów zawartych z Nabywcą lub odstąpić od umowy w całości lub w części bez
wyznaczenia dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia. W takim przypadku
IMCD ma prawo żądać odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
Umowy, a ponadto ma prawo zatrzymać wszystkie kwoty zapłacone przez Nabywcę
w wykonaniu umowy. Powyższe stosuje się w szczególności w przypadku powzięcia
przez IMCD wiadomości o pogorszeniu się wypłacalności Nabywcy lub o
niezadowalającej wypłacalności Nabywcy, a także sprzedaży (firmy) Nabywcy, jego
śmierci lub innych istotnych okoliczności mogących uniemożliwić Nabywcy należyte
wykonanie Umowy. .
12.2
W przypadku zawieszenia wykonywania umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego
Artykułu 12, Nabywca w szczególności zobowiązany jest do odpowiedniego
przedłużenia wszelkich zabezpieczeń, niezwłocznie ale w nie później niż w terminie
wskazanym przez IMCD.
12.3
W przypadku zaistnienia któregokolwiek zdarzenia wskazanego w niniejszym Artykule
12 wszelkie należności Nabywcy stają się natychmiast wymagalne bez dodatkowego
wezwania.
12.4
Nabywca zrzeka się prawa wstrzymania z wykonaniem swoich zobowiązań niezależnie
od przyczyny takiego wstrzymania.
Artykuł 13 ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI
13.1
Do czasu zapłaty ceny oraz należności ubocznych i innych należności IMCD towar
pozostaje własnością IMCD, stosownie do art.589 kodeksu cywilnego. Nabywca nie
obciąży ani nie przeniesie własności towaru do czasu przejścia własności
13.2
Do czasu pełnej zapłaty należności wskazanych powyżej, Nabywca nie ma prawa w
całości lub jakiejkolwiek części obciążać towarów na rzecz osób trzecich. Możliwość
przeniesienia własności na dalszych nabywców ograniczona jest do normalnych
czynności dokonywanych w związku z normalnym przeznaczeniem produktów.
13.3
Nabywca do czasu przejścia własności gwarantuje niepogorszenie się parametrów
produktów i dołoży najwyższej staranności w celu ich zabezpieczenia, w szczególności
w wymaganym zakresie zawrze umowy ubezpieczenia.
13.4
Z zastrzeżeniem pozostałych uprawnień, w przypadku wskazanym w Artykule 12, IMCD
może na koszt i niebezpieczeństwo Nabywcy zabrać z miejsca, w którym się znajdują
towary będące przedmiotem zastrzeżenia własności. Nabywca zobowiązuje się
współdziałać w pełni w takim wypadku z IMCD i upoważnia go nieodwołalnie do wstępu
na teren, na którym znajdują się takie towary.
13.5
Nabywcy nie przysługują żadne roszczenia związane z wykonywaniem zobowiązań
wskazanych w niniejszym Artykule 13.
13.6
W przypadku przetworzenia w jakikolwiek sposób, w tym poprzez użycie lub zmieszanie,
towarów podlegających zastrzeżeniu własności IMCD, IMCD staje się
współwłaścicielem nowego produktu w takiej części, w jakiej pozostają do siebie
wartości produktów przetworzonych, użytych lub zmieszanych. Zakaz obciążania i
zbywania towaru wskazany w punkcie 13.1 zdanie drugie, stosuje się odpowiednio.
Artykuł 14 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
14.1
IMCD nie przenosi na Nabywcę praw autorskich ani żadnych innych praw na dobrach
niematerialnych a także nie udziela licencji w żadnym zakresie.
14.2
Nabywca gwarantuje IMCD, że jakiekolwiek wykorzystanie danych, informacji,
specyfikacji czy materiałów udostępnionych przez Nabywcę nie naruszy powszechnie
obowiązującego prawa ani nie naruszy praw osób trzecich. W każdym przypadku zwolni
z odpowiedzialności IMCD, lub pokryje wszelkie szkody IMCD.
Artykuł 15 KLAUZULA SALWATORYJNA
15.1
W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub niniejszych
Ogólnych Warunków Sprzedaży okazało się, z jakichkolwiek przyczyn, nieważne lub
nieskuteczne, fakt ten nie będzie wpływać na ważność pozostałych postanowień Umowy
lub niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży. W takim przypadku w miejsce
nieważnego bądź bezskutecznego postanowienia, będzie obowiązywać inne ważne lub
skuteczne postanowienie, maksymalnie zbliżone do postanowienia nieważnego lub
nieskutecznego, o równoważnych skutkach ekonomicznych dla obu Stron.
Artykuł 16 PRAWO WŁAŚCIWE I KLAUZULA PROROGACYJNA
16.1
Spory związane z Umową zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Sprzedaży
rozstrzygane są przez sąd powszechny właściwy dla siedziby IMCD.
16.2
Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
16.3
W odniesieniu do wszystkich sporów pomiędzy IMCD i Nabywcą obowiązuje wyłącznie
prawo polskie.
16.4
Postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej
sprzedaży towarów nie stosuje się.

