OGÓLNE WARUNKI DOSTAW
BADER Polska SP. Z O.O., ul. Mostowa 1, PL 59-700 Boleslawiec
1. Zakres zastosowania
1.1.
1.2.

Niniejsze Ogólne Warunki Dostaw Bader Polska sp. z o.o. stosowane
są do wszystkich umów sprzedaży, umów dostaw oraz umów o świadczenie usług
zawieranych przez Bader Polska sp. z o.o. z Nabywcą.
Niniejsze Ogólne Warunki Dostaw Bader Polska sp. z o.o. zostają zaakceptowane
przez Nabywcę i uznane za wiążące z chwilą złożenia zamówienia na Towar bądź
Usługę, najpóźniej zaś w dniu odbioru Towaru lub świadczenia Usługi.

2. Definicje
Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Dostaw Bader Polska sp.z o.o.jest mowa o:
1) Bader – należy przez to rozumieć Bader Polska sp. z o.o. z siedzibą
w Bolesławcu, ul. Mostowa 1, 59-700 Bolesławiec zarejestrowana w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS
0000079650, NIP: 8991027316, REGON: 930766624, kapitał zakładowy:
20.000.000.00 zł.
2) Nabywcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która na mocy przepisów posiada
zdolność prawną, zawierającą z Bader umowę sprzedaży, umowę dostawy lub umowę
o świadczenie usług.
3) Stronach – należy przez to rozumieć Bader oraz Nabywcę.
4) Towarze – należy przez to rozumieć rzecz będącą przedmiotem umowy sprzedaży lub
umowy dostawy.
5) Usługach – należy przez to rozumieć usługę będącą przedmiotem umowy o
świadczenie usług.
6) Cenie – należy przez to rozumieć cenę wynikającą z umowy sprzedaży, cenę
wynikającą z umowy dostawy lub wynagrodzenie związane ze świadczeniem usług.
7) Umowie – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży, umowę dostawy lub umowę o
świadczenie usług łączącą Bader i Nabywcę, integralną część Umowy stanowią
Ogólne Warunki Dostaw Bader Polska sp. z o.o.
8) OWD – należy przez to rozumieć niniejsze Ogólne Warunki Dostaw Bader Polska sp.
z o.o.
3. Oferta, zamówienia
3.1.

3.2.

Informacje dotyczące Towarów oraz Usług oferowanych przez Bader mają
charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów
kodeksu cywilnego. Wymiary, waga, kolor oraz inne dane dotyczące specyfikacji
Towaru stają się wiążące z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji i ich
pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia. Strony dopuszczają możliwość
dostaw Towaru większych lub mniejszych o 5 % od zamówionych ilości Towarów.
Wszystkie oferty składane przez Bader wymagają ich wyraźnego potwierdzenia w
formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem niezwiązania Bader ich treścią.
Warunkiem zawarcia Umowy jest złożenie przez Nabywcę zamówienia na Towary
lub Usługi oferowane przez Bader. Zamówienie, o którym mowa w zdaniu
poprzednim składane jest w formie pisemnej lub elektronicznej i powinno zawierać
specyfikację Towaru lub Usługi oraz planowany termin wydania Towaru lub
świadczenia Usługi oraz cenę.

3.3.

3.4.

Warunkiem zawarcia Umowy jest potwierdzenie przez Bader przyjęcia zamówienia
do realizacji w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.
Moment przyjęcia zamówienia do realizacji poczytuje się za moment zawarcia
Umowy. Bader związany jest wyłącznie treścią przyjętego zamówienia, a
jakiekolwiek zmiany mogą być dokonane jedynie po ich uprzednim zaakceptowaniu
przez Bader. Ustalenia ustne lub zapewnienia wychodzące poza zakres ustalony
w przyjętym zamówieniu wymagają potwierdzenia Bader w formie pisemnej lub
elektronicznej pod rygorem nieważności.
Anulowanie zamówienia przez Nabywcę jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych
przypadkach i po uprzednim ustaleniu z Bader warunków anulowania zamówienia
w formie dokumentowej pod rygorem nieważności. Bader ma prawo obciążenia
Nabywcę kosztami, które powstały od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji
do momentu anulowania zamówienia – nie większymi jednak niż wartość
zamówienia.

4. Cena oraz sposób jej płatności
4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

O ile nie ustalono inaczej Bader wiążą ceny zawarte w ofertach przez okres 30 dni
od dnia ich złożenia. Jeżeli ustalono inaczej bądź zamówienie złożone zostało po
upływie 30 dni od dnia złożenia oferty, Strony obowiązuje cena określona w
potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku późniejszego
zwiększenia kosztów, zwłaszcza z uwagi na okoliczność wzrostu cen surowców,
Bader przeprowadza negocjacje z Nabywcą w celu ustalenia nowej ceny.
Negocjacje, o których mowa w zdaniu poprzednim powinny zostać
przeprowadzone w dobrej wierze i z uwzględnieniem słusznego interesu Bader.
Podstawą wyliczenia ceny Towaru jest stwierdzona w centrum wysyłkowym Bader
waga oraz wymiar Towaru. Dodatkowe dostawy i usługi będą rozliczane odrębnie.
Bader wystawia Nabywcy fakturę, w której wskazana zostaje cena oraz termin jej
płatności. W przypadku, gdy w fakturze nie wskazano terminu płatności, Nabywca
zobowiązany jest zapłacić cenę w terminie 30 dni od dnia jej wystawienia przez
Bader.
W przypadku gdy w związku z zawarciem Umowy powszechnie obowiązujące
przepisy nakładają na Bader obowiązek odprowadzenia podatku obrotowego, do
ceny doliczony zostanie podatek od towarów i usług w wysokości obowiązującej w
dniu dostawy Towaru lub świadczenia Usług.
Jeżeli nie ustalono inaczej, sprzedaż Towaru następuje na zasadach Ex Works
(EXW) według reguł ustalonych w INCOTERMS 2010.
Jeżeli nie ustalono inaczej, koszty związane z realizacją Umowy, w tym
w szczególności koszty wydania i odebrania Towaru oraz jego ubezpieczenia,
ponosi Nabywca. Koszty opakowania Towaru naliczane są w oparciu o
rzeczywiście poniesione koszty. Wybór rodzaju opakowania Towaru należy do
Bader, chyba że Nabywca wcześniej ustali rodzaj opakowania Towaru, a Bader
będzie miał możliwość spełnienia zadość takiemu obowiązkowi.
Nabywca jest zobowiązany do terminowej zapłaty należności wskazanej w fakturze.
Za dzień zapłaty uważa się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym
Bader bądź dzień zapłaty w gotówce. W przypadku płatności czekiem, płatność
zostaje uznana z chwilą jego realizacji.
Płatności dokonywane przez Nabywcę zaliczane są w pierwszej kolejności
na poczet jego zaległości. Wpłaty dokonane przez Nabywcę Bader zalicza w
pierwszej kolejności na poczet kosztów, w drugiej na poczet odsetek, w trzeciej zaś
na poczet należności głównej. Bader zobowiązany jest poinformować Nabywcę o
sposobie dokonanych rozliczeń.
W przypadku nieuregulowania płatności w terminie wskazanym w fakturze lub
określonym zgodnie z ust.4.3. zdanie drugie, Bader jest uprawniony do naliczania
Nabywcy odsetek maksymalnych za czas opóźnienia oraz do wstrzymania

4.10.

4.11.

realizacji Umowy. Bader może także żądać przedpłaty ceny w razie zawarcia
kolejnej Umowy.
W przypadku opóźnienia Nabywcy w płatności ceny, zarówno w przypadku Umowy,
jak i wcześniejszych umów zawieranych z Bader, dokonania protestu czeku,
wszczęciu wobec Nabywcy postępowania egzekucyjnego lub upadłościowego
bądź powzięcia informacji o niekorzystnym stanie finansowym Nabywcy, Bader jest
uprawniony do odstąpienia od niezrealizowanej części umowy bądź żądać od
Nabywcy przedpłaty bądź dodatkowego zabezpieczenia płatności. W przypadku
zaistnienia sytuacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, wszystkie należności
przysługujące Bader względem Nabywcy stają się natychmiast wymagalne, bez
względu na zastrzeżony termin spełnienia świadczenia.
Nabywca jest uprawniony do dokonywania potrąceń należności przysługujących
mu względem Bader wyłącznie wtedy, gdy roszczenie wzajemne zostało uznane
prawomocnym wyrokiem sądu, jest bezsporne lub zostało uznane przez Bader w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Dostawy, miejsce spełnienia świadczenia, wydanie Towaru
5.1.
5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

5.6.
5.7.

Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Bader.
Terminy wydania towaru lub świadczenia usług ustalone przez Strony są terminami
przybliżonymi i nie są wiążące, o ile Strony nie uzgodniły inaczej. Terminy uważa
się za zachowane, gdy Bader zgłosi gotowość do wydania Towaru Nabywcy lub
gdy Towar opuści siedzibę Bader, a w przypadku świadczenia usług - gdy Bader
zgłosi gotowość ich wykonania lub je wykona.
Bader jest uprawniony do częściowej realizacji Umowy, w tym częściowej dostawy
Towaru, a Nabywca nie może odmówić przyjęcia świadczenia częściowego Bader.
Bader nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w wykonaniu Umowy
spowodowane siłą wyższą lub zdarzeniami, które utrudniają lub uniemożliwiają
dostawę Towaru lub świadczenie Usług w umówionym terminie. Do okoliczności, o
których mowa w zdaniu poprzednim należy zaliczyć w szczególności konflikty
zbrojne, zamieszki społeczne, strajki, terroryzm, lokauty, brak surowców lub
środków transportu, wymagania urzędowe, przeszkody lub ograniczenia w ruchu
lądowym, także niewykonanie lub nienależyte wykonanie czynności przez
dostawców i poddostawców, usługobiorców lub innych osób, którymi przy
wykonywaniu Umowy posługuje się Bader. W przypadku o którym mowa w zdaniu
poprzednim, Bader ma prawo przesunąć termin dostawy Towaru lub świadczenia
Usług o czas wystąpienia tych okoliczności bądź odstąpić od Umowy w całości lub
w części. W przypadku przesunięcia terminu realizacji Umowy, Nabywcy nie
przysługują żadne roszczenia związane z Umową, w tym w szczególności prawo
odstąpienia. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, Bader
nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. Bader może
powoływać się na wskazane powyżej warunki, o ile poinformuje o nich Nabywcę.
W przypadku gdy utrudnienia, o których mowa w ust. 5.4. trwają dłużej
niż 2 miesiące, Nabywca ma prawo do wyznaczenia Bader dodatkowego terminu
na dostawę Towaru lub świadczenie Usług, a w przypadku niezrealizowanej części
Umowy, odstąpić od niej. W takim przypadku Bader nie ponosi odpowiedzialności
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.
Spełnienie zobowiązań z tytułu dostaw Towaru lub świadczenia Usług przez Bader
wymaga terminowej i rzetelnej realizacji zobowiązań przez Nabywcę.
W przypadku gdy Nabywca opóźnia się odbiorem Towaru lub też wydanie Towaru
w inny uzgodniony sposób opóźnia się z przyczyn leżących po stronie Nabywcy,
Bader ma prawo oddać Towar na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo
Nabywcy oraz żądać wyrównania szkody powstałej na skutek opóźnienia. W takim
przypadku ryzyko przypadkowego pogorszenia lub utraty Towaru przechodzi na
Nabywcę w chwili, gdy wydanie Towaru nastąpiłoby, gdyby nie wystąpiły przyczyny
leżące po stronie Nabywcy, które wydanie to uniemożliwiają.

5.8.

5.9.

5.10.

W przypadku wszczęcia wobec Nabywcy postępowania upadłościowego Bader jest
upoważniony do uzależnienia wydania Towaru lub świadczenia usług od uprzedniej
zapłaty całości ceny.
Przy odebraniu Towaru lub przedmiotu świadczenia usług Nabywca jest
zobowiązany zbadać Towar lub przedmiot świadczenia usług oraz niezwłocznie,
nie później jednak niż w ciągu 8 dni, zgłosić Bader spostrzeżone wady. Brak
zgłoszenia, zgodnie ze zdaniem poprzednim, uniemożliwia Nabywcy skorzystanie
z roszczeń, o których mowa w ust. 7.
Nabywca nie może odmówić odebrania Towaru lub przedmiotu świadczenia usług,
nawet w przypadku stwierdzenia istnienia wad. W przypadku, o którym mowa w
zdaniu poprzednim, Strony zobowiązane są do sporządzenia protokołu odbioru, w
którym określone zostaną czas i miejsce odbioru oraz wyszczególnione zostaną
wady. Protokół ten musi zostać sporządzony w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i podpisany przez Bader oraz Nabywcę.

6. Przejście ryzyka, zastrzeżenie własności Towaru
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

Z chwilą wydania Towaru podmiotowi odpowiedzialnemu za jego odbiór w imieniu
Nabywcy, w tym podmiotowi odpowiedzialnemu za dostawę (transport), na
Nabywcę przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z Towarem oraz
niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Zasady,
o których mowa w zdaniu poprzednim obowiązują również w przypadku
częściowych dostaw Towaru oraz dostaw franco.
W przypadku gdy wydanie Towaru podmiotowi odpowiedzialnemu za jego odbiór
w imieniu Nabywcy, w tym podmiotowi odpowiedzialnemu za dostawę, nie będzie
możliwe z przyczyn, które nie leżą po stronie Bader, wszelkie korzyści i ciężary
związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub
uszkodzenia Towaru przechodzą na Nabywcę z chwilą zgłoszenia przez Bader
gotowości wydania Towaru.
Towar pozostaje własnością Bader, aż do czasu uiszczenia całości ceny wskazanej
w fakturze (dalej jako: „Towar z zastrzeżeniem własności”). Bader na prośbę
Nabywcy może przenieść prawo własności Towaru z zastrzeżeniem własności na
rzecz Nabywcy z chwilą, gdy wysokość zadłużenia wyniesie poniżej 20 %
należności wskazanej w fakturze. Dopóki Bader zachowuje prawo własności
Towaru, Nabywca nie ma prawa rozporządzania Towarem z zastrzeżeniem
własności. Sprzedaż Towaru z zastrzeżeniem prawa własności może nastąpić
wyłącznie za uprzednią zgodą Bader wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. W przypadku sprzedaży Towaru, zgodnie ze zdaniem poprzednim,
Nabywca zobowiązany jest przenieść na Bader wszelkie roszczenia przysługujące
mu względem nabywcy Towaru. Bader upoważnia Nabywcę do dochodzenia tych
roszczeń w imieniu i na rzecz Bader.
Nabywca ma obowiązek zabezpieczyć Towar z zastrzeżeniem własności przed
kradzieżą, pożarem oraz innymi możliwymi uszkodzeniami.
Przetworzenie lub przerobienie Towaru z zastrzeżeniem własności przez Nabywcę,
następuje zawsze na rzecz Bader, a Bader nie ma z tego tytułu jakichkolwiek
zobowiązań względem Nabywcy. W przypadku połączenia lub wymieszania
Towaru z zastrzeżeniem własności z inną rzeczą, Bader nabywa prawo
współwłasności w nowopowstałej rzeczy w takim udziale, jaki wynika ze stosunku
wartości nowopowstałej rzeczy do wartości wynikającej z ceny Towaru.
W okresie, w którym Towar z zastrzeżeniem własności pozostaje w posiadaniu
Nabywcy, Nabywcy nie przysługuje względem Bader żadne roszczenie związane
z przechowywaniem tego Towaru.

6.7.

W przypadku wszczęcia wobec Nabywcy postępowania egzekucyjnego,
upadłościowego lub innego, które mogłoby naruszać prawo własności Towaru z
zastrzeżeniem, Nabywca zobowiązany jest oznaczyć ten Towar w sposób
wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Bader oraz
niezwłocznie poinformować o tym fakcie Bader.

7. Rękojmia i odpowiedzialność
7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
7.6.

7.7.
7.8.

Bader odpowiada względem Nabywcy, jeżeli Towar ma wady fizyczne. Bader nie
odpowiada za wady prawne Towaru oraz wady powstałe po dniu wydania Towaru,
w szczególności wynikające z jego niewłaściwego transportu lub przechowywania.
Jeżeli sprzedany Towar ma wady, o których mowa w ust. 7.1. Nabywca może
żądać usunięcia wady, wymiany Towaru na wolny od wad lub obniżenia ceny.
Strony dopuszczają możliwość wielokrotnych napraw Towaru. Nabywca nie ma
innych uprawnień, niż wymienione w zdaniu poprzednim.
Jeżeli sprzedany Towar ma wady, o których mowa w ust. 7.1. Nabywca może
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny tylko wówczas gdy Bader nie wymieni
Towaru na rzecz wolną od wad albo nie usunie wady w wyznaczonym terminie, nie
krótszym jednak niż 30 dni, od dnia zgłoszenia wady Bader.
Jeżeli Nabywca stwierdzi, że Towar ma wady, o których mowa w ust. 7.1.
zobowiązany jest do niezwłocznego, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia
ich stwierdzenia, poinformowania o nich Bader. Niedochowanie terminu,
o którym mowa w zdaniu poprzednim pozbawia Nabywcę roszczeń z tego tytułu.
Roszczenia z tytułu rękojmi przysługują jedynie Nabywcy i nie mogą być
przenoszone na osoby trzecie.
W przypadku, gdy zgłoszone przez Nabywcę roszczenia będą oczywiście
niezasadne, a Nabywca był tego świadomy, Bader będzie mógł domagać się od
Nabywcy zwrotu wszelkich poniesionych z tego tytułu kosztów.
Bader odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli wada, o której mowa w ust. 7.1. zostanie
stwierdzona w ciągu 12 miesięcy od dnia wydania Towaru Nabywcy.
Bader jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem Umowy tylko wówczas gdy szkoda powstała na skutek
umyślnego działania Bader. Bader nie ponosi jednak odpowiedzialności za szkodę
w innej postaci niż szkoda rzeczywista, w tym w szczególności za utracone korzyści.
Bader nie ponosi odpowiedzialności za rażące niedbalstwo oraz niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązań w sytuacji wystąpienia okoliczności, o których
mowa w ust. 5.4.

8. Poufność informacji
8.1.

8.2.

W okresie obowiązywania Umowy oraz przez okres co najmniej 10 lat po jej
rozwiązaniu, Nabywca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy, w szczególności
technicznych, organizacyjnych, osobowych i finansowych, oraz do
nieprzekazywania ich jakimkolwiek osobom, z wyjątkiem osób i organów
upoważnionych do ich otrzymania przez obowiązujące przepisy lub gdy Bader
wyrazi zgodę na przekazanie tych informacji w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
W przypadku naruszenia przez Nabywcę obowiązku, o którym mowa w ust. 8.1.,
Nabywca zapłaci Bader karę umową w wysokości 50.000,00 zł (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) za każdy przypadek naruszenia. Bader jest
uprawniony do dochodzenia od Nabywcy odszkodowania przenoszącego
wysokość zastrzeżonej kary umownej.

9. Ochrona danych osobowych
Nabywca, będący osobą fizyczną oraz osoba reprezentującą Nabywcę w przypadku
Umowy zawieranej przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą

osobowości, której na mocy przepisów posiada zdolność prawną, przyjmuje do
wiadomości, że:
a. Administratorem danych osobowych jest BADER POLSKA spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, ul. Mostowa 1, 59-700 Bolesławiec, wpisana przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000079650 (REGON
930766624, NIP 8991027316), telefon +48 75 616 17 00, e-mail: info-pl@baderleather.com.
b. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym na
podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „b”, „c”, „f”.
c. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych jest niezbędne do
wykonania umowy z Administratorem danych, w tym wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych lub dochodzenia roszczeń.
d. Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń oraz
do upływu okresu przechowywania dokumentacji związanej z umową, wynikającego z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
e. Dane będą udostępniane wyłącznie następującym odbiorcom: osobom upoważnionym
przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych oraz
podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora danych na
podstawie umów zawartych z Administratorem danych.
f. Nabywcy przysługuje wobec Administratora danych osobowych, na zasadach
określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679,
prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
g. Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
h. Nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

10. Postanowienia końcowe
10.1.
10.2.
10.3.

10.4.
10.5.
10.6.

10.7.

Wiążący charakter niniejszych OWD ma ich brzmienie w języku polskim.
Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy odrębne,
w szczególności przepisy kodeksu cywilnego przy wyłączeniu przepisów
Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży
towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. oraz innych konwencji
międzynarodowych.
O ile w Umowie oraz OWD nie ustalono inaczej, Strony zobowiązane są stosować
zasady wynikające z INCOTERMS 2010.
Ewentualne spory wynikłe na tle Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny
właściwy dla siedziby Bader.
Ewentualne spory wynikłe na tle Umowy będą rozstrzygane przez sąd polski
na podstawie prawa polskiego. Wyłączeniu podlegają wszelkie regulacje prawa
kolizyjnego, które wskazywałyby jako sąd właściwy inny niż wskazany w zdaniu
pierwszym i/lub prawo właściwe inne niż wskazane w zdaniu pierwszym.
Bader przysługują autorskie prawa majątkowe do wzorów, rysunków oraz innych
informacji
dotyczących
Towaru
rozumianego
jako
utwór,
zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Nabywca nie może udostępniać ani przekazywać takich informacji

10.8.

osobom trzecim i jest zobowiązany przekazać na każde żądanie Bader wszelkie
materialne oraz niematerialne nośniki dotyczące ww. informacji.
Jeżeli jakiekolwiek postanowienia OWD okażą się nieważne, nie uchybia
to ważności pozostałych pod warunkiem zachowania istotnych postanowień
(essentialia negotii). W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedni, Strony
zobowiązują się zastąpić nieważne postanowienia OWD innymi postanowieniami,
o jak najbardziej zbliżonym celu gospodarczym.

Stan: kwiecień 2019 r.
Ogólne warunki dostaw Bader Polska sp. z o.o.

