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Ogólne warunki sprzedaży towarów i usług Dohler Polska sp. z o.o. 

i/lub Döhler sp. z o.o. 

 

I. Zakres zastosowania 

 

1. Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży towarów i usług (zwane dalej 

OWS) mają zastosowanie do sprzedaży towarów i świadczenia usług  

(dalej: „Produkty” lub „Towary”) przez Dohler Polska sp. z o.o.  z 

siedzibą w Kozietułach Nowych (KRS 106752) jak również przez 

Döhler sp. z o.o. z siedzibą w Kozietułach Nowych (KRS 36027), 

dalej łącznie zwane jako „Dohler”, na rzecz będącego przedsiębiorcą 

nabywcy („Nabywca”) towarów lub usług. 

 

2. Niniejsze OWS dotyczą wszystkich relacji handlowych Dohler z 

Nabywcami w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia usług, 

szczególności: 

 

• sprzedaży produktów (np. składników do produkcji żywności i 

napojów, pożywek i sprzętu laboratoryjnego), niezależnie od 

tego, czy sami te produkty wyprodukowaliśmy, czy 

sprzedajemy je wyłącznie jako pośrednik; 

 

• świadczenia usług (produkcja kontraktowa, wiedza z zakresu 

sensoryki żywności oraz potrzeb konsumentów, ogólne usługi 

konsultingowe). 

 

O ile nie uzgodniono inaczej, niniejsze OWS mają zastosowanie w 

wersji obowiązującej w chwili złożenia zamówienia przez Nabywcę 

lub zawsze w wersji ostatnio dostarczonej Nabywcy jako 

postanowienia umowy ramowej dla wszelkich umów sprzedaży 

towarów i świadczenia usług, które zostaną zawarte w przyszłości, 

bez konieczności wyraźnego odwoływania się do nich ponownie w 

każdym pojedynczym przypadku.  
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4. Obowiązują wyłącznie OWS Dohler. Wszelkie odmienne, sprzeczne 

lub uzupełniające ogólne warunki Nabywcy (zwane dalej: OW 

Nabywcy) stanowią część niniejszych OWS tylko wtedy i tylko w 

zakresie, w jakim Dohler. wyraźnie wyrazili zgodę na ich 

zastosowanie. Umowa między Dohler a Nabywcą stosującymi różne 

wzorce umów, które są ze sobą sprzeczne, nie zostaje zawarta. 

Umowa dojdzie do skutku tylko wtedy, gdy wiązać będzie wyłącznie 

OWS Dohler lub gdy wzorzec Nabywcy nie zawiera postanowień, 

które są sprzeczne z OWS Dohler lub jego postanowienia uzupełniają 

umowę i niniejsze OWS albo gdy w przypadku sprzeczności 

postanowień wzorców Dohler i Nabywcy strony indywidualnie 

uzgodnią wszystkie postanowienia umowy i zasady współpracy. 

 

5. Wszelkie pojedyncze umowy zawarte z Nabywcą w pojedynczym 

przypadku (w tym załączniki, uzupełnienia i zmiany) będą mieć 

każdorazowo charakter nadrzędny wobec niniejszych OWS. W razie 

sprzeczności treści takiej umowy z OWS strony są związane umową. 

 

6. Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia wydane przez Nabywcę w 

związku z umową (np. terminy, zawiadomienie o wadach, 

zawiadomienie o odstąpieniu) będą składane w formie 

dokumentowej. Nienaruszone pozostają ustawowe wymogi 

dotyczące formy. 

 

II. Oferty, zamówienia 

 

1. O ile w ofercie Dohler wyraźnie nie postanowiono inaczej, oferty 

Dohler nie są wiążące do chwili potwierdzenia przez Dohler 

zamówienia. Dotyczy to również wszelkich katalogów, dokumentacji 

technicznej lub innych opisów produktów lub dokumentów 

produktowych (również w formacie elektronicznym) dostarczonych 

Nabywcy, które stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert 

(zamówień) i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego. Jeżeli Dohler nie zaakceptuje oferty Nabywcy w terminie 

wskazanym w punkcie II(2), umowa nie dochodzi do skutku a 

dokumenty takie należy niezwłocznie zwrócić. Ceny podane w 

ofertach Dohler nie obejmują podatku VAT. 
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2. Zamówienie towarów przez Nabywcę uważa się za wiążącą ofertę 

umowną. O ile zamówienie nie stanowi inaczej, Dohler jest 

uprawniony do przyjęcia tej oferty w ciągu jednego (1) tygodnia od 

otrzymania. Umowę uznaje się za zawartą dopiero po potwierdzeniu 

zamówienia w formie dokumentowej.  Brak odpowiedzi w tym 

terminie oznacza odrzucenie oferty.  

 

3. Informacje o użyteczności i przydatności produktów Dohler są 

dostarczane zgodnie z najlepszą wiedzą Dohler. Takie przekazanie 

informacji nie stanowi opisu jakości produktów Dohler. ani nie 

stanowi oświadczenia lub gwarancji. Dotyczy to również wszelkich 

innych publicznych oświadczeń złożonych przez Dohler., 

producentów dostarczanych przez Dohler produktów lub ich 

przedstawicieli, w szczególności w reklamach lub na etykietach 

produktów. 

 

4. Docelową jakość produktów Dohler określają wyłącznie uzgodnione 

specyfikacje. 

 

5. Zwyczajowe odchylenia w jakości, kształcie i kolorze dotyczą 

każdego dostarczanego produktu i wszystkich używanych przez 

Dohler surowców. 

 

III. Okres dostawy i realizacji, niedotrzymanie terminu dostawy, 

siła wyższa 

 

1. Termin dostawy zostanie ustalony każdorazowo pojedynczo lub 

określony przez Dohler w formie dokumentowej przy przyjmowaniu 

zamówienia. Obowiązywać będą zapisy klauzuli II(2) powyżej. O ile 

wyraźnie nie uzgodniono inaczej w pojedynczym przypadku, 

wskazane terminy dostawy są orientacyjne i niewiążące. 

 

2. Dohler jest uprawniony do dostaw częściowych lub realizacji 

częściowej. 
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3. Zamówienia zakupowe i inne zamówienia na poszczególne dostawy 

częściowe należy składać w taki sposób, z odpowiednim 

wyprzedzeniem, aby Dohler był w stanie wyprodukować, zapakować 

i dostarczyć produkt zgodnie z umową. 

 

4. Jeśli w danym przypadku Dohler nie jest w stanie dotrzymać 

uzgodnionych terminów dostawy z przyczyn niezależnych od Dohler 

Dohler niezwłocznie poinformuje o tym Nabywcę i jednocześnie 

wskaże oczekiwany nowy termin dostawy. Jeśli Dohler nie jest w 

stanie zrealizować zamówienia również w nowym okresie dostawy, 

ma prawo odstąpić od umowy w całości lub części; wszelkie 

wynagrodzenie przekazane do tej chwili przez Nabywcę zostanie mu 

niezwłocznie zwrócone. Do celów niniejszego ustępu za niemożność 

realizacji z przyczyn niezależnych od Dohler uznaje się w 

szczególności opóźnienie dostawy do nas od naszych dostawców.  

 

5. Dohler nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie i 

realizacji zamówienia w wyniku działania siły wyższej. Zdarzenia 

wywołane działaniem siły wyższej, będącej poza kontrolą stron, 

uprawniają Dohler do przesunięcia dostawy na czas trwania 

przeszkody i na czas rozsądnego terminu realizacji, lub do 

odstąpienia od umowy w całości lub w części w odniesieniu do tej 

części umowy, która nie została dotąd zrealizowana. Katastrofy 

naturalne, klęski żywiołowe, powodzie, pożary, tornada, akty 

terroru, zamieszki, strajki, lokauty, mobilizacja, wojna, blokady, 

zakazy importu i eksportu, epidemie / pandemie i inne interwencje 

rządowe, niezależnie od tego, czy dotyczą Dohler lub dostawców 

Dohler, będą traktowane jak zdarzenia wywołane działaniem siły 

wyższej. Dohler będzie niezwłocznie informować Nabywcę o każdym 

przypadku wystąpienia siły wyższej, która utrudni dostawę od 

Dohler Jeżeli przeszkoda trwa dłużej niż dwa (2) miesiące, Nabywca 

może, po tym czasie  odstąpić od umowy w tej części, która nie 

została jeszcze zrealizowana. Wszelkie zaliczki wpłacone do tej chwili 

przez Nabywcę w tym zakresie zostaną mu niezwłocznie zwrócone. 

 

6. W przypadku zleconych Dohler prac kontraktowych wymagamy, aby 

podstawowe materiały / składniki odpowiedniej jakości zostały 

dostarczone Dohler w terminie i bez kosztów przewozu (na koszty 

Nabywcy). Jeśli te wymagania nie zostaną spełnione, Dohler ma 
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prawo przedłużyć termin dostawy lub odstąpić od umowy, albo 

zażądać odszkodowania. Kontrola Dohler podczas przyjęcia 

podstawowych materiałów / składników ogranicza się do ich 

identyfikacji i kontroli ilości, bez kontroli jakościowej. 

 

IV. Ceny, warunki płatności i brak płatności 

 

1. O ile w danym przypadku nie uzgodniono inaczej, stosowane są 

aktualne ceny Dohler obowiązujące w momencie zawarcia umowy. 

Ceny Dohler są cenami netto, tj. należy do nich doliczyć 

obowiązujący podatek VAT i wszelkie inne obowiązujące cła, podatki, 

opłaty i daniny publiczne. 

 

2. Cena zakupu jest należna i płatna w terminie wskazanym na 

fakturze. 

 

3. Po upływie powyższego terminu płatności Nabywca zapłaci ustawowe 

odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych. Dohler zastrzega 

sobie prawo dochodzenia wszelkich roszczeń z powodu dalszych 

szkód spowodowanych opóźnieniem. 

 

4. Dohler jest uprawniony do kompensaty najdawniej wymagalnych 

zobowiązań Nabywcy z płatnościami Dohler Jeżeli koszty i odsetki 

zostały już naliczone, Dohler jest uprawniony do potrącenia z 

płatności w pierwszej kolejności kosztów, następnie odsetek, a na 

koniec kwoty głównej. 

 

5. Nabywca wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie 

elektronicznej. 

 

6. Wszelkie płatności uważa się za dokonane z chwilą uznania rachunku 

bankowego Dohler  
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7. Jeśli Dohler pozna jakiekolwiek okoliczności budzące wątpliwości co 

do zdolności finansowej / płatniczej Nabywcy, jest uprawniony do 

odmowy realizacji całości lub części umowy lub żądania wniesienia 

zabezpieczenia wykonania umowy przez Nabywcę i do tego czasu 

wstrzymać wykonanie umowy w całości lub w części  

 

8. Jeżeli Nabywca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych 

lub nie wywiązuje się z nich terminowo, Dohler jest uprawniony do 

odmowy realizacji całości lub części umowy do czasu zapłaty 

należnych kwot lub wniesienia zabezpieczenia.  

 

9. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Dohler o stanie 

zagrożenia niewypłacalnością lub stanie niewypłacalności.  

 

IV. Cesja, prawo do potrącenia  

 

1. Nabywca nie może jednostronnie, bez zgody Dohler, dokonywać 

potrąceń  roszczeń wzajemnych. W przypadku wad prawa Nabywcy 

określone w punkcie VII niniejszego dokumentu pozostają 

nienaruszone.  

 

2. Mamy prawo przenieść wszelkie roszczenia/prawa wobec Nabywcy 

na stronę trzecią, bez zgody Nabywcy. 

 

V. Pakowanie, wysyłka i transport 

 

1. Towar zostanie wysłany w opakowaniach jednorazowych, które nie 

będą uwzględnione na fakturze i staną się własnością Nabywcy, lub 

w opakowaniach zwrotnych (zbiorniki V2A, pojemniki, skrzynki, 

palety wielokrotnego użytku itp.). 

 

Nabywca wyraża zgodę i zobowiązuje się we właściwy sposób 

zutylizować wszelkie opakowania jednorazowe na własny koszt, 

nawet jeśli przepisy szczególne wymagają przyjęcia zwrotu 
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opakowań jednorazowych. Na żądanie Nabywca dostarczy Dohler 

odpowiedni dowód prawidłowej utylizacji. 

Każde opakowanie zwrotne zostanie zwrócone Dohler bezpłatnie 

niezwłocznie po jego opróżnieniu, bez pozostałości produktu, 

wypłukane, czyste i w dobrym stanie. 

 

2. W przypadku uszkodzenia, utracenia lub zniszczenia poszczególnych 

opakowań zwrotnych Nabywca poniesie pełne koszty wymiany. 

 

3. O ile nie uzgodniono inaczej, dostawy Dohler będą realizowane na 

zasadach ex works z miejsca produkcji lub magazynu (EXW 

Incoterms® 2020). 

 

4. O ile z Nabywcą nie zostanie uzgodniona konkretna metoda wysyłki, 

Dohler zastrzega sobie prawo do ustalenia metody wysyłki. Wysyłka 

i transport odbywać się będą na koszt i ryzyko Nabywcy. 

 

5. Nabywca niezwłocznie po otrzymaniu dostawy skontroluje towar co 

do uszkodzeń transportowych lub brakujących ilości i niezwłocznie 

powiadomi Dohler na piśmie o wszelkich wykrytych wadach. 

Nabywca dostarczy odpowiednie świadectwa wydane przez 

spedytora/przewoźnika, potwierdzające uszkodzenia w transporcie 

lub brakujące ilości.  

 

VI. Umowy 

 

1. Wolumen i okres obowiązywania umowy są wiążące dla Dohler i 

Nabywcy. 

 

2. O ile nie uzgodniono inaczej, zamówienia w ramach wolumenu 

umowy należy zawsze składać proporcjonalnie w okresach 

miesięcznych, tj. jeżeli umowa została zawarta na okres dwunastu 

miesięcy, to na miesiąc kalendarzowy należy złożyć zamówienie w 

wielkości jednej dwunastej wolumenu umowy, z zastrzeżeniem ilości 

minimalnych określonych w umowie. 
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3. Zamówienia należy składać w formie dokumentowej. 

 

4. O ile w formie dokumentowej nie uzgodniono terminów dostawy 

towarów,  zostaną one określone przez Dohler w oparciu o charakter 

towarów oraz wymagania operacyjne Dohler i związane z 

planowaniem. 

 

5. Po wygaśnięciu okresu obowiązywania umowy Dohler zostanie 

zwolniony z obowiązku realizacji jeszcze 

niezamówionego/niezrealizowanego wolumenu, jeśli Nabywca nie 

zamówił wolumenu umowy w ogóle, w całości lub na czas przed 

rozwiązaniem umowy. Wszelkie dalsze dostawy po wygaśnięciu 

umowy będą dokonywane jako nowe pojedyncze zamówienia i nie 

będą interpretowane jako przedłużenie okresu obowiązywania 

umowy za milczącą zgodą stron. 

 

6. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy Nabywca nie zamówił ilości 

określonych w umowie Dohler może dochodzić odszkodowania z 

tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy przez 

Nabywcę.   

 

7. Odpowiedzialność Dohler za terminową dostępność zamówionych 

towarów objętych umową będzie ograniczona do odpowiedzialności 

za umyślne działanie i rażące niedbalstwo. Dohler nie ponosi 

odpowiedzialności, jeżeli brak realizacji lub opóźniona realizacja 

wynika z przyczyn, które nie są związane z charakterem 

zobowiązania, lub nie mogą być przypisane Dohler..Oprócz zdarzeń 

wywołanych działaniem siły wyższej, dotyczy to również sytuacji, 

gdy nie można racjonalnie oczekiwać, że Dohler będzie zamawiać 

towary ze względu na utrudnienia w realizacji spowodowane 

okolicznościami niemożliwymi do przewidzenia lub pozostającymi 

poza kontrolą Dohler, np. w przypadku zablokowania lub lokautu 

zakładu produkcyjnego / przetwórstwa.  

 

8. Jeżeli po zawarciu umowy w życie wejdzie prawo, które spowoduje 

wzrost opłat importowych dotyczących uzgodnionego okresu 
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dostawy lub jego części, a to spowoduje wzrost wydatków Dohler, 

cena zakupu zostanie dostosowana o odpowiedni wzrost tych 

wydatków. Do celów niniejszego ustępu opłaty importowe obejmują 

cła, opłaty akcyzowe i inne daniny publiczne. 

 

VII. Powiadomienia o wadach 

 

1. Prawa Nabywcy w przypadku wad jakościowych i własnościowych 

podlegają przepisom ustawowym, chyba że poniżej postanowiono 

inaczej. 

 

2. Wszelkie uprawnienia Nabywcy obowiązują tylko wtedy, gdy 

Nabywca prawidłowo wywiązał się ze swoich obowiązków kontroli i 

powiadamiania o wadach. Nabywca niezwłocznie po otrzymaniu 

dostawy zobowiązany jest dokonać odbioru ilościowego i 

jakościowego Produktów oraz skontrolować Produkty w zakresie 

ewentualnych uszkodzeń transportowych lub brakujących ilości i 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia odbioru 

Produktów, powiadomić Dohler na piśmie o wszelkich wykrytych 

wadach.. Wady ukryte, tj. wady, których nie można wykryć podczas 

kontroli, należy zgłaszać w ciągu trzech (3) dni roboczych po 

wykryciu. Jeśli Nabywca nie przeprowadzi właściwej kontroli lub nie 

powiadomi o wadach, odpowiedzialność Dohler za wszelkie wady, 

które nie zostały w ogóle zgłoszone lub nie zostały zgłoszone w 

odpowiednim czasie, lub we właściwy sposób, zostanie wyłączona.   

 

3. Wszelkie zwroty towarów wymagają uprzedniej zgody Dohler.  

 

4. Do każdego powiadomienia o wadzie należy dołączyć próbki 

wadliwego towaru będącego przedmiotem reklamacji.  

 

5. Dohler rozpatrzy zgłoszenie o wadach bez zbędnej zwłoki. W 

przypadku stwierdzenia wad Dohler dokona usunięcia wad lub 

dostarczy produkty wolne od wad, według uznania Dohler, pod 

warunkiem, że powiadomienie o wadzie zostało dostarczone 

terminowo.  
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6. Jeśli wada rzeczywiście występuje, Dohler naprawi wynikłą z wady 

szkodę w zakresie bezpośrednio poniesionej straty i nie odpowiada 

za utracone korzyści. W przypadku nieuzasadnionego żądania 

usunięcia wady Dohler może żądać od Nabywcy zwrotu wszelkich 

kosztów, w szczególności kosztów kontroli i transportu, chyba że 

Nabywca dołożył wszelkiej staranności w celu rozpoznania wady i nie 

mógł rozpoznać braku wady. Wszelkie roszczenia Nabywcy co do 

wydatków wymaganych w związku z naprawą wady, w szczególności 

kosztów transportu, podróży, pracy i dostaw, nie należą się w 

zakresie, w jakim wzrosną z powodu przetransportowania 

dostarczonych przez nas towarów do miejsca innego niż lokalizacja 

Nabywcy, chyba że taki transport jest zgodny z przeznaczeniem 

danego produktu.  

 

7. Jeśli usunięcie wady nie powiedzie się, będzie niemożliwe lub 

zostanie przez Dohler ostatecznie odrzucone, Nabywca ma prawo 

obniżyć cenę zakupu, jeżeli wada jest nieistotna (obniżenie) lub 

odstąpić od umowy, jeżeli wada jest istotna (odstąpienie). Po 

powiadomieniu o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny wygasa 

roszczenie Nabywcy w zakresie dostarczenia produktu wolnego od 

wad. 

 

8. Nabywca nie może wywodzić żadnych praw z wad, które nie 

wpływają lub tylko niematerialnie wpływają na wartość lub 

przydatność towaru do jego przeznaczenia, które jest przez Dohler 

rozpoznawalne.  

 

9. Określone przez Dohler daty minimalnej trwałości nie są datami 

przydatności do spożycia. 

 

10. Dohler może potwierdzić jakość, a tym samym przydatność 

produktów Dohler do użytku zamierzonego przez Nabywcę tylko 

wtedy, gdy Nabywca dostarczy Dohler szczegółowe informacje o 

sposobie przetwarzania i użytkowania na piśmie i z wyprzedzeniem, 

oraz zagwarantuje, że taki sposób przetwarzania i użytkowania 

będzie przestrzegany. Takie potwierdzenie przez Dohler  stanowi 
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gwarancję i przejęcie odpowiedzialności tylko wtedy, gdy Dohler 

wyraźnie udzieli takiej gwarancji na piśmie.  

 

11. W zakresie, w jakim Dohler przekazuje obowiązkowe instrukcje 

użytkowania i przechowywania, Nabywca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie negatywne skutki wynikające z nieprzestrzegania takich 

instrukcji. 

 

VIII. Inna odpowiedzialność 

 

1. Dohler ponosi odpowiedzialność tylko za szkody w związku z 

odpowiedzialnością wynikającą z winy umyślnej i rażącego 

niedbalstwa. Odpowiedzialność Dohler wobec Nabywcy, w 

szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązań umownych, odpowiedzialności deliktowej, gwarancyjnej 

lub z innych tytułów, w zakresie wszelkich szkód i roszczeń, 

ograniczona jest do szkody rzeczywistej, z wyłączeniem szkód w 

postaci utraconych korzyści oraz wszelkich szkód następczych, 

wynikających w szczególności z niezrealizowania przez Nabywcę 

jego własnych zobowiązań umownych, w tym dochodzonych na 

zasadzie regresu. Powyższe nie wyłącza ani nie ogranicza 

odpowiedzialności Dohler za szkodę, za którą nie można wyłączyć 

ani ograniczyć odpowiedzialności zgodnie z przepisami prawa o 

charakterze bezwzględnie obowiązującym. 

 

2.  Jeśli dostarczony przez Dohler produkt jest towarem handlowym, 

który został kupiony od dostawcy znajdującego się wyżej w łańcuchu 

dostaw i odsprzedany Nabywcy, Dohler ma prawo do przeniesienia 

wszelkich praw co do jakości wynikających z wad, które może nabyć 

w stosunku do tegoż dostawcy, na Nabywcę i żądać od Nabywcy, 

aby odwoływał się do tegoż dostawcy. Dohler ponosi 

odpowiedzialność za wady takich towarów handlowych tylko wtedy, 

gdy nie można dochodzić roszczeń wobec dostawcy znajdującego się 

wyżej w łańcuchu dostaw, mimo że były one dochodzone z 

zachowaniem terminów i, w stosownych przypadkach, przed sądem. 
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3. Dohler nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zalecenia, 

porady lub dzielenie się know-how, z wyjątkiem przypadków 

umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. 

 

IX. Zastrzeżenie własności 

 

1. Dostarczony  towar  pozostaje  własnością Dohler do czasu  

uregulowania przez Nabywcę wszystkich należności -zastrzeżenie 

własności rzeczy sprzedanej -art. 589 Kodeksu cywilnego („KC”). 

Płatność uznaje się za zrealizowaną po otrzymaniu przez Dohler 

zapłaty, tj. z chwilą uznania rachunku bankowego. .  

 

2. Nabywca jest uprawniony do odsprzedaży towarów z zastrzeżeniem 

własności dopiero, kiedy stanie się ich właścicielem zgodnie z art. 

589 KC Towarów z zastrzeżeniem własności nie można zastawić ani 

przekazać w celach zabezpieczenia osobom trzecim, dopóki 

zabezpieczone roszczenia nie zostaną w pełni spłacone. Nabywca 

zobowiązany jest powiadomić Dohler niezwłocznie, jeśli zostanie 

złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub 

dojdzie do zajęcia towaru.   

 

3. Nabywca będzie traktował z najwyższą starannością towary z 

zastrzeżeniem własności i odpowiednio je przechowywał. W 

szczególności Nabywca na własny koszt ubezpieczy towary z 

zastrzeżeniem własności na odpowiednią wartość odtworzeniową na 

wypadek szkód spowodowanych zniszczeniem, pożarem, zalaniem 

oraz kradzieżą. Nabywca niniejszym sceduje na Dohler wszelkie 

roszczenia, jakich może dochodzić w ramach wyżej wymienionych 

polis ubezpieczeniowych w zakresie, w jakim towary z zastrzeżeniem 

własności są ubezpieczone; Dohler niniejszym przyjmuje taką cesję. 

 

4. Jeżeli Nabywca dokona w imieniu Dohler przetworzenia lub produkcji 

wyrobów gotowych z towarów z zastrzeżeniem własności, nie będzie 

to obciążać Dohler żadnymi zobowiązaniami a Nabywca zwolni 

Dohler z takich zobowiązań. W przypadku przetworzenia, połączenia, 

zmieszania lub wymieszania towarów z zastrzeżeniem własności z 

innymi towarami, które nie należą do Dohler, Dohler ma prawo do 
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wynikającej z tego współwłasności w nowym produkcie 

proporcjonalnie do wartości faktury za towary z zastrzeżeniem 

własności w stosunku do innych przetworzonych towarów, 

obowiązującej w czasie przetwarzania, łączenia, zmieszania lub 

wymieszania. Jeśli Nabywca stanie się wyłącznym właścicielem 

nowego produktu, strony umowy uzgadniają, że Nabywca przyzna 

Dohler współwłasność co do nowego produktu proporcjonalnie do 

wartości faktury za przetworzone, połączone, zmieszane lub 

wymieszane towary z zastrzeżeniem własności, i bezpłatnie 

przechowa dla Dohler  nowy produkt, gwarantując jego 

bezpieczeństwo. 

 

5. Jeżeli Nabywca naruszy warunki umowy, w szczególności będzie 

zalegać z zapłatą, Dohler ma prawo odstąpić od umowy i zażądać 

zwrotu towarów z zastrzeżeniem własności, niezależnie od innych 

roszczeń wynikających z zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej. 

 

X. Prawo właściwe i właściwość sądu 

 

1. Niniejsze OWS i wszelkie stosunki umowne między Dohler a 

Nabywcą podlegają prawu polskiemu z wyłączeniem norm 

kolizyjnych oraz wszelkich międzynarodowych i ponadnarodowych 

przepisów (traktatów), w szczególności Konwencji Narodów 

Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów 

(CISG). 

 

2. Miejscem wykonania umowy i wyłącznym – w tym 

międzynarodowym – sądem właściwym dla wszystkich sporów 

wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze stosunku umownego 

jest sąd właściwy dla siedziby Dohler.  

 

XI. Inne postanowienia 

 

1. W przypadku, gdy w ramach realizacji umowy zaistnieje konieczność 

przetwarzania danych osobowych przez Dohler takie przetwarzanie 

będzie odbywało się na podstawie oraz zgodnie z zapisami odrębnej 
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umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, z 

zastrzeżeniem postanowień niniejszego punktu. Dohler oświadcza, 

że wszelkie dane osobowe osób, które zostały wymienione lub będą 

wymieniane w przyszłości pomiędzy stronami w celu tworzenia oraz 

dalszego wykonania umowy, są i będą przetwarzane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych (RODO). W celu wykonania umowy strony przekazują sobie 

dane osobowe swoich pracowników lub współpracowników, 

działających w ramach struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa 

danej strony w zakresie obejmującym (i) imię i nazwisko, (ii) 

służbowy numer telefonu, (iii) służbowy adres e-mail, (iv) miejsce 

pracy oraz (v) stanowisko. W takim wypadku podstawą prawną do 

przekazania tych danych będzie prawnie uzasadniony interes stron, 

polegający na zapewnieniu prawidłowej realizacji umowy zawartej 

między stronami, przez te osoby w rozumieniu Art. 6 ust. 1 (f) 

RODO. W takim wypadku umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych nie zawiera się.   

 

2. W zakresie, w jakim korzystanie z produktów Dohler podlega 

specjalnym wymogom prawnym, Nabywca jest odpowiedzialny za 

przestrzeganie takich wymogów i sprawdzenie, czy produkty Dohler 

nadają się do określonego zamierzonego zastosowania.  

 

3. Dostarczane przez Dohler produkty nie mogą być poddawane 

działaniom inżynierii wstecznej. W szczególności nie mogą być 

poddawane rozkładowi na czynniki pierwsze w celu określenia składu 

chemicznego lub projektu produktu. Wszelkie przekazywanie 

produktów Dohler stronom trzecim w celu kopiowania produktów 

Dohler lub opracowywania produktów ogólnych, które są możliwie 

najbardziej podobne do produktów Dohler jest zabronione. 

 

4. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych OWS jest lub stanie 

się nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałej części 

niniejszego dokumentu. Nieważne lub niewykonalne postanowienie 

zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, którego 

skutek gospodarczy jest najbliższy zamierzonemu przez strony w 
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nieważnym lub niewykonalnym postanowieniu. Powyższe odnosi się 

odpowiednio do wszelkich luk w niniejszych postanowieniach. 


