OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY I ŚWIADCZENIA USŁUG (OWD)
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Towarów (dalej: OWZ) określają zasady, na jakich zawierane są
umowy dostaw Towarów na rzecz Oleofarm Sp. z o.o. z siedzibą 52-407 Wrocław, ul. Mokronoska 8,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia pod numerem KRS 000475366, NIP: 896-13-26-505, BDO 000048811, o kapitale
zakładowym w wysokości 500.000 zł, w całości opłaconym (dalej: OLEOFARM).
2. OWD znajdują zastosowanie w przypadku m.in. braku pisemnej umowy o współpracy handlowej
zawartej pomiędzy OLEOFARM, a Dostawcą.
3. OWD obowiązują także w wypadku braku wyraźnego potwierdzenia ich przez Dostawcę, jeżeli
przystąpił on do wykonania umowy np. poprzez potwierdzenie przyjęcia zamówienia, dostawę
Towaru bądź wystawienie faktury.
4. Niniejsze OWD mają pierwszeństwo przed wszelkimi innymi wzorcami umów i regulaminami
Dostawców, Ogólnych Warunków Dostawy, z wyjątkiem sytuacji, w których OLEOFARM pisemnie
wyraził zgodę na ich obowiązywanie.
5. Przeniesienie przez Dostawcę na osobę trzecią jakichkolwiek praw lub zobowiązań wynikających z
umowy OLEOFARM z Dostawcą lub z zamówienia wobec Dostawcy, dopuszczalne jest wyłącznie za
pisemną zgodą OLEOFARM. Osoba trzecia odpowiada na tych samych zasadach co Dostawca.
6. Na potrzeby niniejszych OWD, „Towarami” określa się zbiorczo wszelkie rzeczy dostarczane przez
Dostawcę do OLEOFARM, takie jak: opakowania, surowce, towary handlowe. W rozumieniu
niniejszego OWD również usługi świadczone przez Dostawcę na rzecz OLEOFARM są Towarami, a ich
świadczenie jest, w rozumieniu niniejszych OWD, dostawą Towarów.
Na potrzeby niniejszych OWD, „Stronami” określa się OLEOFARM oraz Dostawcę.
§ 2. Dostawa Towarów
1. Dostawa będzie się odbywać na podstawie zamówień złożonych przez OLEOFARM, na zasadach i w
sposób określony w zamówieniu. Zamówienia będą składane przez OLEOFARM każdorazowo pocztą
elektroniczną, na podstawie oferty złożonej przez Dostawcę, na adres e-mail Dostawcy wskazany w
ofercie. Zamówienie powinno zawierać co najmniej: rodzaj, ilość, numer pozycji Oleofarm, numer
pozycji dostawcy, warunki dostawy, termin dostawy, termin płatności, nr doku magazynowego, do
którego ma być realizowana dostawa i informację czy zamówienie dotyczy nowego czy używanego
wzoru zamawianych Towarów (jeśli dotyczy). Dostawa Towarów nastąpi w terminie (lub dniu)
dostawy po uzgodnieniu z OLEOFARM, podanym przez Dostawcę w potwierdzeniu przyjęcia
zamówienia do realizacji.
2. W przypadku złożenia zamówienia przez OLEOFARM, brak potwierdzenia dostawy w ciągu 24 godzin
oznacza przyjęcie zamówienia do realizacji na warunkach podanych w zamówieniu (termin dostawy
zacznie upływać po 24 godzinach od wysłania zamówienia). Dostawca zobowiązany jest do
dostarczenia zamówionych Towarów w całości bądź partiami, w ilości i w terminach dostaw
wskazanych przez OLEOFARM.
3. Dostawa będzie zgodna z zamówieniem przesłanym przez OLEOFARM. Dostawca będzie dostarczał
zamówione Towary zgodnie z formułą DDP (Wrocław Polska) Incoterms 2020 do siedziby OLEOFARM:
ul. Mokronoska 8, 52-407 Wrocław, chyba że w drodze korespondencji elektronicznej uzgodniono
inaczej.
4. Dostawy Towarów będą przyjmowane przez OLEOFARM na magazyn w dniach roboczych, w
godzinach 6:00 – 13:00. Ew. realizacja dostaw po godzinie 13:00 uzależniona będzie od uprzedniego
powiadomienia i uzyskania zgody OLEOFARM.
5. Ilość dostarczonych Towarów nie powinna przekraczać tolerancji +/- 10% w stosunku do zamówienia,
chyba, że OLEOFARM w zamówieniu zaznaczy inaczej. Dostawca zobowiązany jest powiadomić
OLEOFARM, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o dokładnym terminie każdej dostawy i ilości

Towarów, objętych daną dostawą, nie później niż na 3 dni robocze, poprzedzające termin danej
dostawy.
6. Dostawca zobowiązuje się dostarczać Towary odpowiadające wymaganiom technicznym i
jakościowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami i normami prawa
unijnego oraz określonym w specyfikacji, dołączonej do dostawy w postaci świadectwa jakości bądź
innych dokumentów lub wymagań technicznych i jakościowych ustalonych pomiędzy Stronami w
drodze bezpośrednich uzgodnień.
7. Dokumenty jakościowe Dostawca zobowiązany jest wysłać na adres e-mail: atesty@Oleofarm.com
oraz zakupy@Oleofarm.com.
8. Specyfikacja Towaru będzie uwzględniać również sposób jego pakowania.
9. Dostarczenie przez Dostawcę Towaru o parametrach innych niż określone w zamówieniu może
nastąpić tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody OLEOFARM.
10. OLEOFARM będzie odbierał zamówione Towary, na podstawie dokumentu dostawy (w szczególności:
dokumentu WZ lub listu przewozowego), zawierającego co najmniej następujące dane: nazwa
towaru, numer pozycji Oleofarm, numer pozycji dostawcy, ilość, jednostka, numer partii, data
przydatności. Do każdej dostawy dołączone będzie świadectwo jakości oraz inne dokumenty ustalone
pomiędzy Stronami w drodze bezpośrednich uzgodnień.
11. W przypadku zamówień składanych w cyklu tygodniowym, OLEOFARM zobowiązuje się wskazać
Dostawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej do piątku każdego kolejnego tygodnia, dokładny
termin każdej dostawy na kolejny tydzień i ilość Towarów, które mają zostać objęte daną dostawą.
Podany w ten sposób termin dostawy oraz ilość Towarów, objętych daną dostawą, będą miały, po
potwierdzeniu ze strony OLEOFARM charakter wiążący dla Stron. Niezależnie od powyższych zapisów,
Strony, w drodze wymiany korespondencji elektronicznej, przy użyciu adresów e-mail, mogą zmienić
termin dostawy lub ustalić dodatkowy termin dostawy, niż wskazany w zamówieniu, o którym mowa
w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.
12. Niezależnie od terminów dostawy wskazanych w niniejszym OWD, OLEOFARM zobowiązany jest
powiadomić Dostawcę, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o zmianie terminu dostawy, ilości
Towarów objętych daną dostawą bądź miejsca dostawy, nie później niż na 2 dni robocze
poprzedzające termin danej dostawy.
13. Dostawca na własny koszt zobowiązuje się magazynować zamówione przez OLEOFARM bądź
wyprodukowane Towary, nie dłużej niż 3 miesiące, liczone od dnia pierwszej dostawy dokonanej przez
Dostawcę objętych danym zamówieniem. Koszty magazynowania Towarów powyżej trzech miesięcy
zostaną ustalone przez Strony w drodze korespondencji mailowej.
14. Dostawca zobowiązany jest do zachowywania przy przechowaniu Towarów stosownych parametrów
przechowywania, w tym parametrów wskazanych przez Oleofarm.
15. Termin ważności Towarów będących przedmiotem dostawy musi wynosić nie mniej niż 75% terminu
ważności zadeklarowanego przez producenta danego Towaru.
§ 3 Opakowanie Towarów/Obrót paletami
1. Dostawca odpowiedzialny jest na własny koszt, do wszelkiego zabezpieczenia i opakowania
zamówionych Towarów niezbędnego z punktu widzenia zapewnienia ich bezpieczeństwa w
transporcie. W szczególności, Dostawca odpowiedzialny jest za opakowanie zamówionych Towarów
oraz zabezpieczenie ładunku, zawierającego Towary w taki sposób, aby zapobiec pogorszeniu jakości
Towarów, ich zniszczeniu, jak również wszelkiego rodzaju uszkodzeniom.
2. Jeżeli Strony nie postanowią inaczej, Towary będą dostarczane przez Dostawcę w kartonach
zbiorczych i umieszczane na europaletach o wymiarach 1200x800, bądź, jeżeli Strony tak uzgodnią,
na paletach przemysłowych o wymiarach 1200x1000 mm, a następnie odpowiednio zabezpieczone
folią stretch.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

Po uprzednim uzgodnieniu, Strony dopuszczają możliwość dostarczania Towarów na paletach CHEP.
Waga palety euro to maksymalnie 800 kg, palety przemysłowej - 1000 kg.
Maksymalna wysokość palety z produktami wynosi 168 cm bądź 170 cm.
W przypadku Towarów stanowiących kartony zbiorcze - pakowane one będą w „wiązki” po 10-20
sztuk, przy czym wysokość „słupka” będzie wynosiła maksymalnie 168 cm (z uwzględnieniem
wysokości palety).
Palety, na których dostarczane są Towary OLEOFARM, co do zasady, traktuje jako bezzwrotne, chyba
że za pośrednictwem poczty elektronicznej uzgodniono inaczej.
W wypadku, w którym w konkretnym porozumieniu zastrzeżono zwrot palet, będzie on realizowany
w drodze wymiany; wymiana palet będzie następowała przy dostawie, po uzbieraniu przez
OLEOFARM uzgodnionej ich ilości.
Dostawy Towarów będą realizowane transportem samochodowym, przy zachowaniu następujących
wymogów przestrzeni ładunkowej:
1) dla 1 doku magazynu Oleofarm - wysokość auta od podłogi do sufitu: min. 240 cm, maksymalna
wysokość podłogi od podłoża: 120 cm, minimalna wysokość podłogi od podłoża: 87 cm, szerokość
minimalna strefy załadunkowej: 240cm, minimalny nacisk na jedną oś: 2350 kg;
2) dla 2 doku magazynu Oleofarm - wysokość auta od podłogi do sufitu: min. 240 cm, maksymalna
wysokość podłogi od podłoża: 120 cm, minimalna wysokość podłogi od podłoża: 87 cm, szerokość
minimalna strefy załadunkowej: 240cm, minimalny nacisk na jedną oś: 2350 kg.
Oznakowanie etykiety na palecie od Dostawcy będzie zawierało co najmniej następujące informacje:
nazwa produktu Dostawcy; numer pozycji Oleofarm, numer pozycji Dostawcy; numer pozycji
Oleofarm; ilość opakowań zbiorczych; ilość opakowań jednostkowych; waga brutto, waga netto.
Oznakowanie opakowania zbiorczego od Dostawcy będzie zawierało co najmniej następujące dane:
nazwa produktu Dostawcy, numer pozycji Oleofarm; numer pozycji Dostawcy, numer pozycji
Oleofarm; ilość jednostkowa; kod partii, data ważności; waga brutto, waga netto.

§ 4. Cena
1 . O ile Strony nie uzgodniły inaczej, do każdego zamówienia będą miały zastosowanie ceny wskazane
przez Dostawcę, określone w ofercie. Wszelkie oferty przedstawione OLEOFARM przez Dostawcę
będą ważne wyłącznie przez okres w nich określony i wygasną po jego upływie bez konieczności ich
odwołania. W razie nieoznaczenia przez Dostawcę okresu ważności oferty przyjmuje się że oferta
będzie ważna przez 30 dni. Terminy (lub daty) dostawy wskazane w ofercie przez Dostawcę są, z
zastrzeżeniami wskazanymi w OWD, uznawane przez OLEOFARM za wiążące. Łączna cena netto za
zrealizowaną dostawę zamówionej partii Towaru będzie odpowiadała iloczynowi ilości odebranej
przez OLEOFARM Towarów w ramach danej dostawy oraz stawek za daną ilość Towarów wskazanych
w ofercie.
2. Cena wskazana w zamówieniu oraz ofercie będzie każdorazowo powiększona o kwotę podatku od
towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT. Kwota podatku
będzie oddzielnie wyszczególniona na fakturze.
3. Cena wskazana w ofercie wyczerpuje wszelkie roszczenia Dostawcy z tytułu realizacji przedmiotu
zamówienia, w tym w szczególności koszty zakupu materiałów i dodatkowych surowców np.
opakowaniowych, przygotowania maszyn i wykrojników, przygotowania i przesłania plików
graficznych, produkcji, magazynowania wyprodukowanych opakowań. Dostawca gwarantuje
niezmienność cen od momentu złożenia oferty do zakończenia realizacji zamówienia.
Przeprowadzenie dodatkowych usług, nieobjętych w zamówieniu, będzie wykonywane w zakresie i za
wynagrodzeniem, uzgodnionym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
§ 5 WYMOGI DOTYCZĄCE TOWARÓW BĘDĄCYCH OPAKOWANIAMI (uzgodnienia art work’ów);

1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do Towarów, mających stanowić
opakowania produktów OLEOFARM (kartony, etykiety, folię alu, doypack’i).
2. Forma graficzna Towaru, o którym mowa w ust. 1, będzie ustalona według zasad, opisanych w treści
niniejszego § 5.
3. Po złożeniu przez Dostawcę zamówienia na Towary, o których mowa w ust. 1, OLEOFARM prześle do
Dostawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej, projekt graficzny danego Towaru, będącego
opakowaniem (kartonu, etykiety, folii alu, doypack’u) - dalej: „Plik Graficzny”. W terminie 2 dni od
dnia przesłania przez OLEOFARM Pliku Graficznego zamówionego Towaru, Dostawca przekazany mu
Plik Graficzny opracuje , dokonując niezbędnej korekty technicznej – i rezultat swojej pracy prześle
OLEOFARM do zaakceptowania. Dla uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że z wyjątkiem niezbędnej
korekty technicznej, Dostawca nie ma prawa ingerować w treść przekazanego mu projektu
graficznego bez uprzedniej zgody OLEOFARM wyrażonej na piśmie lub uzyskanej od OLEOFARM w
drodze wymiany korespondencji elektronicznej (zakaz powyższy obejmuje, w szczególności: zakaz
modyfikacji kolorów, treści informacyjnej, czy rozmieszczenia w projekcie graficznym
poszczególnych jego elementów).
4. OLEOFARM zobowiązuje się zaakceptować lub odmówić akceptacji dla Pliku Graficznego i
powiadomić o tym Dostawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku odmowy
zaakceptowania przez OLEOFARM Pliku Graficznego, Dostawca na własny koszt dokona niezbędnych
uzupełnień lub zmian i w terminie 2 dni od dnia otrzymania powiadomienia od OLEOFARM, prześle
OLEOFARM Plik Graficzny poprawiony zgodnie z uwagami OLEOFARM. W razie powtórzenie się braku
akceptacji dla kolejnych wersji Pliku Graficznego Dostawca zobowiązany jest przesyłać OLEOFARM
kolejne Pliki Graficzne aż do uzyskania akceptacji OLEOFARM - bez żądania dodatkowej odpłatności.
5. Przed pierwszym wydrukiem każdego z rodzaju zamówionego opakowania lub przed kolejnym z
dodruków danego rodzaju opakowania (w przypadku zmiany treści informacyjnej umieszczonej na
opakowaniu, kolorystyki opakowania lub rozmieszczenia treści informacyjnej na opakowaniu) lub w
celu weryfikacji jakości druku, a po zaakceptowaniu przez OLEOFARM Pliku Graficznego, OLEOFARM
zastrzega sobie prawo do weryfikacji próby koloru zamówionego opakowania lub jakości druku
poprzez akceptację egzemplarza próbnego, tzw. Proof’a. W takim przypadku, Dostawca będzie
wezwany w wyznaczonym terminie, nie później niż 2 dni od dnia otrzymania wezwania do wykonania
i dostarczenia do OLEOFARM, na koszt Dostawcy, przesyłką kurierską, po dwóch egzemplarzy Proof’a
z każdego rodzaju zamówionego Towaru wskazanego w wezwaniu. Weryfikacja koloru zamówionego
opakowania lub jakości druku może również mieć formę (alternatywnie wobec akceptacji Proof’a)
bezpośrednią. W takim wypadku weryfikacja dokonywana jest przez pracownika Oleofarm obecnego
u Dostawcy (w drukarni) przy pierwszym wydruku Towaru (danego opakowania).
6. Ustala się następującą procedurę akceptacji Proof’a:
1) w razie podjęcia decyzji o zaakceptowaniu Proof’a, OLEOFARM przekaże do Dostawcy oba
zaparafowane egzemplarze,
2) jeden z egzemplarzy przekazanych przez OLEOFARM, Dostawca zaparafuje ze swojej strony i
zwróci do OLEOFARM.
7. OLEOFARM zatrzyma drugi egzemplarz Proof’a, zaparafowany przez Dostawcę, celem weryfikacji
zgodności kolorystycznej i jakości wydruku całego nakładu danego opakowania. Dla uniknięcia
wątpliwości, obustronnie zaakceptowany Proof stanowić będzie dowód uzgodnienia przez Strony
jakości wydruku jak również próby koloru zamówionego opakowania.
8. W przypadku nie zaakceptowania przez OLEOFARM Proof’a, Dostawca na własny koszt dokona
niezbędnych zmian i w terminie 2 dni od dnia otrzymania powiadomienia OLEOFARM, prześle
OLEOFARM kolejnego Proof’a do akceptacji. Procedura ta będzie w razie konieczności powtarzana
aż do uzyskania akceptacji OLEOFARM, bez prawa do żądania dodatkowego wynagrodzenia z tego
tytułu przez Dostawcę.

9. Każdorazowo w przypadku odmowy akceptacji dla Proof’a, OLEOFARM będzie uprawniony do
rezygnacji z zamówienia bez jakichkolwiek konsekwencji i jakichkolwiek dodatkowych opłat.
§ 6. Warunki płatności
1. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Dostawcę będzie podpisany przez Strony dokument
dostawy (dokument WZ lub list przewozowy). Dostawca zobowiązuje się wysyłać faktury za
dostarczone Towary na adres e-mail efaktura@Oleofarm.com, nie później niż w dniu dostawy lub
dołączone do dostarczonego Towaru.
2. Zarówno faktura, jak i dowód dostawy muszą zawierać numer zamówienia Oleofarm.
2. Płatność za odebraną dostawę zamówionych Towarów zostanie dokonana każdorazowo przelewem
na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze VAT w terminie wskazanym w zamówieniu
(zgodnie z ofertą Dostawcy), licząc od dnia otrzymania przez OLEOFARM prawidłowo wystawionej
przez Dostawcę faktury VAT. Koszty obsługi bankowej powstałej poza bankiem OLEOFARM ponosi
Dostawca.
3. W przypadku braku terminu płatności w ofercie Dostawcy, termin ten zostanie ustalony przez
OLEOFARM, nie dłuższy niż 30 dni od dostarczenia faktury VAT.
4. Dostawca nie ma prawa zaliczania na poczet ceny z faktury nie uznanych lub zakwestionowanych przez
OLEOFARM roszczeń wzajemnych.
5. OLEOFARM przysługuje prawo potrącenia należności wzajemnych wobec Dostawcy, wynikających z
wiążącego Strony stosunku prawnego.
§ 7. Jakość Towarów i reklamacje
1. Dostawca odpowiada wobec OLEOFARM z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów (w tym wady
jakościowe oraz ilościowe), uszkodzenia Towarów powstałe w czasie magazynowania lub transportu,
błędy drukarskie (jeśli dotyczy) lub w przypadku stwierdzenia niezgodności wymagań Towarów z
postanowieniami niniejszego OWD.
2. Reklamacje dotyczące wad ilościowych (braków) dostarczonych Towarów lub uszkodzenia powstałe
w czasie magazynowania lub transportu, OLEOFARM powinien zgłosić Dostawcy za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres e-mail Dostawcy, każdorazowo, nie później niż w terminie 30 dni od
dnia ich wykrycia. W takiej sytuacji, Dostawca zobowiązuje się na swój koszt i ryzyko dostarczyć
brakującą ilość Towarów lub zastąpić uszkodzoną ilość Towarów, Towarami wolnymi od wad w
terminie 2 dni od dnia otrzymania reklamacji od OLEOFARM – w przypadku, gdy Dostawca ma na
stanie brakującą ilość Towarów lub ilość Towarów wolnych od wad albo w terminie 5 dni od dnia
otrzymania reklamacji od OLEOFARM - w przypadku, gdy Dostawca nie posiada na stanie brakującej
ilości Towarów lub Towarów wolnych od wad. Dostawca zobowiązany jest ustalić przyczyny
zgłoszonych wad i wdrożyć działania korygujące i zapobiegawcze w celu wyeliminowania podobnych
reklamacji w przyszłości.
3. Niezależnie od powyższego, Dostawca zobowiązany jest ustosunkować się do złożonej reklamacji w
terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji od OLEOFARM.
4. Reklamację nierozpatrzoną przez Dostawcę w terminie wskazanym w ust. 2 i 3 powyżej, po upływie
tego terminu należy uznać za zasadną.
5. W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji OLEOFARM, niezwłocznie, lecz nie później niż w
terminie 7 dni liczonych od przyjęcia reklamacji lub od dnia, do którego Dostawca miał ustosunkować
się do złożonej reklamacji, Dostawca zobowiązuje się na swój koszt wymienić wadliwą partię Towaru
i dostarczyć Towar wolny od wad w takiej samej ilości jak reklamowana partia Towaru (w przypadku
braków – dostarczyć Towar brakujący).
6. W wypadku zasadności reklamacji, wszelkie koszty, związane z reklamacją ponosi Dostawca.

7. Niezależnie od powyższych zapisów, Strony mogą uzgodnić, iż Oleofarm może wykorzystać wadliwy
Towar, po uprzednim uzgodnieniu z Dostawcą ceny i udzielonych przez Dostawcę rabatów.
8. W każdym przypadku Oleofarm zastrzega sobie prawo zwrotu Towaru na koszt Dostawcy w ciągu 7
dni od dostawy, w szczególności w następujących przypadkach: Towar został niewłaściwie
zapakowany, Towar był niezgodny z zamówieniem, Towar nie odpowiada specyfikacji jakościowej,
stwierdzono inną jakość Towaru niż uzgodniona pomiędzy Stronami.
9. Odpowiedzialność Dostawcy obejmuje szkody pośrednie, utracone korzyści, jak również straty
produkcyjne Oleofarm.
§ 8. Informacje poufne/własność intelektualna
1. Wszelkie informacje dotyczące Oleofarm, jakie Dostawca pozyska w związku ze składaniem ofert i
realizacją zamówień na podstawie niniejszych OWD (w tym: know-how Oleofarm, projekty
opakowań), będą przez Strony traktowane jako informacje poufne (dalej: „Informacje Poufne”) – z
zastrzeżeniem ust.2.
2. Z zakresu Informacji Poufnych Strony wyłączają informacje:
1) które są powszechnie znane,
2) których ujawnianie jest wymagane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa,
3) które zostaną uznane na piśmie przez Oleofarm za informacje, które mogą zostać ujawnione,
3. Dostawca zobowiązuje się:
1) wykorzystywać Informacje Poufne tylko i wyłącznie do celów związanych ze składaniem
ofert i realizacją zamówień na podstawie niniejszych OWD;
2) nie przekazywać materiałów i informacji pozyskanych od Oleofarm osobom trzecim, ani też
nie ujawniać ich w jakikolwiek inny sposób, o ile nie będzie to uzasadnione ze względu na
współpracę z Oleofarm, podjętą na zasadach określonych w niniejszych OWD.
4. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, o którym mowa w postanowieniach
niniejszego paragrafu, obowiązuje bez ograniczeń czasowych.
5. Oleofarm zastrzega sobie prawo własności, prawa autorskie oraz prawa z patentu i wzoru użytkowego
do wszelkich dokumentów i opracowań dostarczonych lub udostępnionych Dostawcy
przy składaniu zamówień/ zawieraniu umowy/ współpracy.
§ 8. Odpowiedzialność – kary umowne
1. W przypadku opóźnienia Dostawcy w dostawie zamówionej partii Towaru lub dostawie zastępczego
Towaru, OLEOFARM może obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 5% wartości zamówionego
Towaru za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 50% wartości zamówionego Towaru.
2. W przypadku, gdy dostarczone Towary nie spełniają wymagań jakościowych, zgodnych w
szczególności ze specyfikacją bądź opisem, wskazanym w ofercie bądź zamówieniu, bądź naruszenia
wymagań wskazanych w OWD, Oleofarm uprawniony jest do obciążenia Dostawcy karą umowną w
wysokości 20% wartości netto wadliwej partii Towaru dostarczonego Oleofarm.
3. W przypadku dostaw realizowanych regularnie (przyjmuje się, że po trzech dostawach danego
asortymentu Towarów, czwarta dostawa i kolejne będą traktowane jako realizowane regularnie)
bezpodstawnego zaprzestania dostarczenia Towaru przez Dostawcę, bezzasadnego
niezaakceptowania zamówienia, dostarczenia wadliwego Towaru, na skutek czego Oleofarm poniósł
straty, Oleofarm obciąży Dostawcę karą umowną w wysokości 50% wartości zamówienia, którego
strata dotyczy.
4. Kary umowne ustalone w niniejszym paragrafie nie uchybiają uprawnieniu Oleofarm do dochodzenia
odszkodowania przewyższającego kare umowną na zasadach ogólnych.

§ 9. Postanowienia końcowe
1 . Do dostaw towarów zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Przepisu art. 3854 Kodeksu cywilnego
nie stosuje się, a niniejsze OWD mają pierwszeństwo przed wszelkimi innymi wzorcami umów.
2. Dane kontaktowe ze strony OLEOFARM: _zakupy@oleofarm.pl;
tel.: +48 71 334 79 63 lub +48 71 334 79 48
3. Nieważność poszczególnych postanowień niniejszych OWD nie powoduje nieważności pozostałych
jego postanowień.
4. Wszelkie spory wynikające z umowy dostawy, zamówienia lub OWD rozstrzyga sąd właściwy
miejscowo dla siedziby OLEOFARM.
5. Niniejsze OWD mogą być w każdej chwili zmienione przez OLEOFARM, zmiana wchodzi w życie z
dniem opublikowania nowej treści OWD. Zmienione OWD stosuje się do zamówień złożonych po
wejściu w życie zmienionych warunków OWD, chyba że Strony zgodnie i w sposób wyraźny
postanowią inaczej.
6. OWD podlegają publikacji na stronie internetowej OLEOFARM pod adresem www.Oleofarm.com.

Wrocław, dnia 30.09.2020 r.

