Ogólne warunki zakupu w Grupie Top Farms
OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU
TOWARÓW LUB USŁUG
W GRUPIE TOP FARMS
I.
POSTANOWIE NIA OGÓLNE
1. Niniejsze ogólne warunki zakupu (dalej: OWZ) stanowią ogólne warunki
umów dotyczących sprzedaży/dostawy towaru lub wykonania usługi zgodnie
z brzmieniem art. 384 Kodeksu cywilnego i są stosowane przez każdą spółkę z
Grupy TOP FARMS wskazaną na stronie www.topfarms.pl w zakładce w
Menu Głównym pn.: „SPÓŁKI”, dalej zwanymi, każda z osobna, Kupującym.
2. OWZ stanowią integralną część wszystkich zamówień lub umów
dotyczących zakupu przez Kupującego towarów lub nabycia usług. OWZ
mają zastosowanie do zamówień/umów w zakresie nieuregulowanym
wyraźnie w zamówieniu/umowie, niezależnie od formy zamówienia/ umowy i
niezależnie, czy zlecenie lub umowa odsyłają do niniejszych OWZ.
3. Zamówienia na towary/usługi składane przez Kupującego są akceptowane
przez Sprzedawcę/Zleceniobiorcę poprzez zwrotne oświadczenie o przyjęciu
zamówienia do realizacji, złożone w terminie do 48 godzin dnia roboczego od
chwili jego otrzymania przez Sprzedawcę/Zleceniobiorcę w godzinach jego
pracy, bądź bezpośrednio poprzez przystąpienie do realizacji zamówienia
zgodnie ze wskazanym terminem wykonania. Brak sprzeciwu lub uwag ze
strony Sprzedawcy/Zleceniobiorcy wobec otrzymanego zamówienia, we
wskazanym wyżej terminie, stanowi milczące przyjęcie zamówienia do
realizacji na warunkach określonych w treści zamówienia i OWZ.
4. Przyjęte przez Sprzedawcę/Zleceniobiorcę zamówienie, z zastrzeżeniem
zmian lub uzupełnień uważa się za nieprzyjęte, jeżeli Kupujący do 48 godzin
dnia roboczego w godzinach jego pracy nie wyraził zgody (pisemnie, fax lub
e-mail). W takim przypadku Strony odrębnie ustalą warunki transakcji.
5. Niniejsze OWZ mają pierwszeństwo przed jakimikolwiek ogólnymi
warunkami umownymi Sprzedawcy/Zleceniobiorcy.
6. Jeżeli Sprzedawca/Zleceniobiorca nie wniesie sprzeciwu lub uwag do
niniejszych OWZ Kupującego, na piśmie, faxem lub w drodze korespondencji
e-mail, w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia
Kupującego, przyjmuje się, iż zaakceptował niniejsze OWZ.
II.
ZAMÓWIENIE / OFERTA / ZAWARCIE UMOWY
1. Umowę sprzedaży/dostawy towaru lub wykonania usługi uważa się za
zawartą z chwilą przyjęcia przez Sprzedawcę / Zleceniobiorcę zamówienia, na
warunkach opisanych w części I niniejszych OWZ.
2. Zamówienia składane przez Kupującego określać będą w szczególności
rodzaj i ilość, czas i miejsce dostawy towaru lub wykonania usługi oraz cenę.
3. Zamówienie może być złożone w formie pisemnej, faxem lub e-mailem.
Zamówienie ustne (telefoniczne) wymaga potwierdzenia jego treści na piśmie,
faxem lub e-mailem.
4. W przyjęciu zamówienia złożonym w trybie postanowień cz. I. pkt. 3-6
OWZ – jeśli jest wymagane – Sprzedawca/Zleceniobiorca potwierdza w
szczególności aktualną cenę, termin dostawy, inne warunki zamówienia.
III.
WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY
1. Towar/usługi zamówione przez Kupującego, będą dostarczane/
wykonywane zgodnie z treścią umowy, na którą składają się zamówienie i
niniejsze OWZ.
2. Obowiązek i koszt transportu do miejsca wykonania umowy, załadunku,
rozładunku, ubezpieczenia, opakowania, a także inne pozostałe koszty i
wydatki związane z dostarczeniem towaru/wykonaniem usługi ponosi
Sprzedawca/Zleceniobiorca.
3. Przedmiot umowy będzie spełniał wymagania wskazane w umowie oraz
OWZ, a także będzie zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa, w tym prawa UE. Sprzedawca /Zleceniobiorca wraz z dostawą wyda
Kupującemu wymagane certyfikat lub inne równoważne dokumenty.
4. Przedmiot umowy zostanie zapakowany w sposób gwarantujący
nienaruszone dostarczenie do Kupującego, a niezgodne z umową opakowanie
przedmiotu będzie stanowiło wadę przedmiotu umowy.
IV.
TERMIN I WARUNKI DOSTAWY
1. Jeżeli termin dostawy towaru lub realizacji usługi nie został określony
w treści zamówienia, Sprzedawca/Zleceniobiorca zobowiązuje się zrealizować
przedmiot umowy niezwłocznie na wezwanie Kupującego.
2. Sprzedawca/Zleceniobiorca jest zobowiązany do dotrzymania umówionego
terminu dostarczenia towaru bądź terminowego wykonania usługi, a
wcześniejsza dostawa towaru lub wcześniejsze wykonanie usługi wymaga
uprzedniej zgody Kupującego.
3. Sprzedawca/Zleceniobiorca stwierdzając, że nie zdoła wywiązać się w
całości lub w części ze zobowiązań wynikających z zamówienia, w tym nie
będzie mógł dotrzymać terminu dostawy, jest zobowiązany w terminie 24
godzin dnia roboczego powiadomić o tym fakcie Kupującego wraz z
podaniem powodu oraz przewidywanego czasu opóźnienia. Powyższe nie
zwalnia Sprzedawcy/Zleceniobiorcy z odpowiedzialności za zwłokę.
4. Przyjęcie przez Kupującego opóźnionej lub częściowej dostawy towaru lub
wykonania usługi nie stanowi zrzeczenia się jakichkolwiek roszczeń
związanych ze zwłoką lub częściowym niewykonaniem umowy.
5. Realizacja zamówienia obejmuje dostawę produktu lub wykonanie usługi
wolnych od wad wraz z przekazaniem Kupującemu wymaganych
dokumentów dotyczących produktu lub usługi, w godzinach pracy
Kupującego, pod wskazany przez niego adres dostawy, w umówionym
terminie. W sytuacji, gdy zamówienie obejmuje także dostawę towaru wraz z
montażem lub inna usługą, przez dostarczenie produktu wolnego od wad
należy rozumieć także należyte przeprowadzenie montażu lub innego rodzaju
usługi.
6. Datą realizacji przedmiotu umowy jest dzień, w którym produkt lub usługa
zostaną dostarczone bądź zrealizowane zgodnie z warunkami wskazanymi w
zamówieniu i OWZ, a rodzaj, ilość i jakość produktu lub usługi zostaną
potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym lub innym dokumentem
kwitującym odbiór po sprawdzeniu towaru lub usługi przez Kupującego.
Przyjęcie towaru lub usługi przez Kupującego nie uniemożliwia mu
zgłoszenia wad towaru lub usługi, gdy te ujawnią się w późniejszym terminie.
V.
ODBIÓR TOWARU LUB USŁUGI
1. Odbiór towaru/usługi nastąpi poprzez podpisanie przez Kupującego
protokołu zdawczo-odbiorczego (lub innego dokumentu kwitującego odbiór).
2. Jeżeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzona wada towaru/usługi,
Sprzedawca/Zleceniobiorca jest zobowiązany do usunięcia wady
jakościowej/ilościowej w terminie 3 (trzech) kolejnych dni roboczych.
3. W sytuacji, gdy odbiór przez Kupującego dokonywany jest po dostawie
towaru lub wykonaniu usługi, i zostaną stwierdzone jego wady,
Sprzedawca/Zleceniobiorca jest zobowiązany do odebrania wadliwego i
dostarczenia wolnego od wad towaru lub wykonania usługi bez wad, w
terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia.
4. W razie naruszenia obowiązków z pkt. 1 lub 2, Kupujący może – bez
odrębnego wzywania, odesłać wadliwy towar i zakupić towar wolny od wad
albo zlecić wykonanie usługi przez osobę trzecią na wyłączny koszt i ryzyko
Sprzedawcy/Zleceniobiorcy. W/w uprawnienie Kupującego dotyczy również
zwłoki w dostawie towaru lub wykonania usługi przekraczającej 2 dni
robocze.
5. Kupujący ma prawo odmówić odbioru całości lub części towaru/usługi,
jeżeli w trakcie ich sprawdzenia wraz z dostawą lub wykonaniem albo
niezwłocznie po ich dostawie lub wykonaniu, stwierdzi wady jakościowe lub
niezgodność ilości z warunkami określonymi w zamówieniu albo inne
naruszenie uzgodnionej specyfikacji towaru lub usługi.

6. Przeprowadzony przez Kupującego odbiór i sprawdzenie produktu/usługi
nie zwalniają Sprzedawcy/Zleceniobiorcy od odpowiedzialności za wady
produktu/usługi, bądź też z tytułu innego uchybienia – ujawnionych w
późniejszym terminie.
7. Podpisany przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy albo inny
dokument kwitujący odbiór towaru lub usługi przez Kupującego (dokument
wz, list przewozowy, etc.) - bez zastrzeżeń stanowią podstawę do wystawienia
przez Sprzedawcę/Zleceniobiorcę faktury.
8. Niezależnie od powyższych postanowień, Kupujący nie ma obowiązku
dokonania w jakimkolwiek momencie sprawdzenia lub kontroli towaru lub
usługi. Ujawnienie wad towaru/usługi albo ich niezgodność z umową, w
każdej chwili, w okresie rękojmi, gwarancji lub biegu przedawnienia roszczeń,
uprawnia Kupującego w pełnym zakresie do dochodzenia wszelkich roszczeń
i realizacji środków prawnych.
9. Brak sprawdzenia lub kontroli produktu lub usługi przez Kupującego, nie
może być podstawą do podnoszenia przez Sprzedawcę / Zleceniobiorcę w
jakimkolwiek zakresie, przyczynienia się przez Kupującego do powstania lub
rozmiaru szkody wynikającej po stronie Kupującego z powodu niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedawcę/Zleceniobiorcę.
VI.
CENY ORAZ WARUNK I PŁANOŚCI
1. Wynagrodzenie należne Sprzedawcy/Zleceniobiorcy zostanie wskazane w
treści zamówienia, a faktura zostanie wystawiona po wykonaniu przedmiotu
umowy i odebraniu dostaw lub usług objętych umową.
2. Ceny podane w zamówieniu oparte będą na cennikach aktualnych na dzień
składania zamówienia, obowiązujących u Sprzedawcy/Zleceniobiorcy albo
uzgodnionych przez Strony w indywidulany sposób, w tym z uwzględnieniem
przyznanych Kupującemu rabatów lub opustów.
3. Ceny wynikające z treści zamówienia są cenami netto,
nieuwzględniającymi obowiązującej stawki podatku VAT. Jeżeli zachowanie
takie jest wymagane obowiązującymi przepisami prawa, faktura może zostać
wystawiona przed momentem dostarczenie towaru lub realizacją usługi, w tym
w szczególności celem udokumentowania płatności zaliczkowych lub
częściowych.
4. Ceny podane w zamówieniu są stałe, a ich ewentualne zmiany nie mogą
obejmować zamówień już złożonych przez Kupującego przed datą zmiany
ceny. Zmiana może dotyczyć wyłącznie nowych zamówień złożonych przez
Kupującego, po uprzednim pisemnym wyrażeniu zgody na zmianę ceny.
5. Podstawą płatności będzie faktura lub inny dokument rachunkowy,
wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Faktura może być doręczona za pośrednictwem poczty elektronicznej na
wskazany przez Kupującego adres, przy czym Kupujący zastrzega możliwość
cofnięcia zgody na przesyłanie faktur tą drogą.
7. Płatność zostaje uznana za dokonaną w dniu, w dniu obciążenia rachunku
bankowego Kupującego.
8. Gdy dostawa towaru lub wykonanie usługi nie zostaną zrealizowane
zgodnie z warunkami wskazanymi w zamówieniu i niniejszych OWZ,
Kupującemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty, przedłużenie terminu
płatności do czasu zgodnego z umową wykonania przedmiotu zamówienia
albo potrącenie należności wzajemnych Kupującego, w zw. z niewykonaniem
lub nienależytym wykonaniem umowy przez Sprzedawcę/Zleceniobiorcę.
VII.
ODPOWIEDZIALNOŚ Ć ZA
TOWAR/USŁUGĘ
1. Sprzedawca/Zleceniobiorca gwarantuje, że towar/usługa odpowiadają
uzgodnieniom zawartym w treści zamówienia złożonego przez Kupującego
oraz warunkach OWZ, towar lub usługa są wolne od jakichkolwiek wad, które
zmniejszyłyby ich wartość lub użyteczność ze względu na cel wynikający z
zamówienia lub przeznaczenia.
2. Sprzedawca/Zleceniobiorca udziela gwarancji na okres nie krótszy niż 12
miesięcy od daty odbioru przez Kupującego, chyba że w zamówieniu lub
umowie określony został inny okres gwarancji albo gdy dłuższy termin
gwarancji wynika z dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez
Sprzedawcę/Zleceniobiorcę lub producenta.
3. Jeżeli w okresie gwarancji lub rękojmi zostanie ujawniona niezgodność z
zamówieniem, Kupujący w terminie 14 dni od daty wykrycia niezgodności
zgłosi Sprzedawcy/Zleceniobiorcy reklamację.
4. Sprzedawca/Zleceniobiorca obowiązany jest ustosunkować się do treści
reklamacji do 14 dni od daty jej otrzymania. Gdy specyfika towaru lub usługi
albo
ich
przeznaczenie,
o
którym
Kupujący
poinformował
Sprzedawcę/Zleceniobiorcę, wymagają natychmiastowej reakcji serwisowej –
termin na odpowiedź na reklamację albo podjęcie reakcji przez
Sprzedawcę/Zleceniobiorcę wskazuje Kupujący, przy czym nie będzie on
krótszy niż 24 godziny od chwili zgłoszenia. Brak odpowiedzi lub podjęcia
reakcji w powyższych terminach będzie poczytywany jako uznanie
reklamacji.
5. W przypadku stwierdzonego odstępstwa od uzgodnionych parametrów
jakościowych lub ilościowych, Kupujący może według swojego wyboru
zażądać naprawy, wymiany towaru na wolny od wad albo ponownego
wykonania usługi, zażądać obniżenia ceny albo od umowy odstąpić, przy
czym koszty realizacji roszczeń reklamacyjnych w całości pokrywa
Sprzedawca/Zleceniobiorca.
6. Kupujący uprawniony jest do zastępczego dostarczenia towaru lub
wykonania usługi wolnych od wad na wyłączny koszt i ryzyko
Sprzedawcy/Zleceniobiorcy, w przypadku gdy Sprzedawca/Zleceniobiorca w
szczególności i odpowiednio: nie usunął wady, usunął wadę w sposób
niewłaściwy lub nieskuteczny, nie dostarczył lub nie wykonał przedmiotu
umowy, nie uzupełnił dostawy pod względem ilościowym w terminie
określonym w umowie, nie wymienił przedmiotu umowy na wolny od wad.
7. W przypadku skorzystania przez Kupującego z wykonania zastępczego,
należne Kupującemu kary umowne liczone są do dnia należytego
zrealizowania wykonania zastępczego przez osobę trzecią.
8. W każdym wypadku jeśli z gwarancji udzielonej przez
Sprzedawcę/Zleceniobiorcę lub producenta, wynikać będą korzystniejsze dla
Kupującego warunki dochodzenia roszczeń lub uprawnienia, niż ustalone w
niniejszych OWZ, wówczas Kupujący uprawniony będzie wg swojego
wyboru zastosować te korzystniejsze dla niego warunki lub uprawnienia.
9. W przypadku złożenia przez Kupującego reklamacji na towary lub usługi
lub gdy Kupujący zwróci towary z uwagi na niezgodność z umową lub
odmówi odbioru towaru lub usługi z w/w przyczyn, albo gdy Kupujący
odstąpi od umowy w części lub w całości z powodu niezgodności towaru lub
usługi z umową – powyższe nie ma wpływu na przyznane/deklarowane przez
Sprzedawcę/Zleceniobiorcę rabaty lub opusty na rzecz Kupującego. W
szczególności zamówienia, których dotyczy reklamacja, zwrot, odstąpienie od
umowy lub inne podobne w skutkach uprawnienia Kupującego, nie obniżają
wolumenów ilościowych lub wartościowych, od których uzależnione są rabaty
lub opusty przyznane przez Sprzedawcę/Zleceniobiorcę na rzecz Kupującego
(tzn. zamówienia te podlegają wliczeniu do w/w w pełnym zakresie).
VIII.
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE
1. Sprzedawca/Zleceniobiorca zapłaci Kupującemu karę umowną za zwłokę
w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z zamówieniem albo w usunięciu
wad przedmiotu umowy, w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu umowy
- za każdy dzień zwłoki.
2. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z uwagi na
okoliczności
leżące
po
stronie
Sprzedawcy/Zleceniobiorcy,
Sprzedawca/Zleceniobiorca, zapłaci Kupującemu dodatkową karę umowną w
wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy, niezależnie od wcześniej
naliczonej kary za zwłokę, o której mowa wyżej.

3. Gdy kara umowna, o której mowa w pkt. 1 lub 2 nie pokryją pełnej szkody,
Kupujący ma prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych.
4. W
razie
nienależytego
wykonania
umowy
przez
Sprzedawcę/Zleceniobiorcę, w tym razie ujawnienia wad towaru lub usługi,
Kupujący, z zastrzeżeniem postanowień dot. kar umownych, uprawniony jest
dochodzić wobec Sprzedawcy/Zleceniobiorcy pokrycia pełnej poniesionej
szkody, w tym obejmującej rzeczywiste straty, jak i utracone korzyści, także w
zakresie uprawnienia do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
zgodnie z pkt. 3 powyżej. Odszkodowanie należne Kupującemu, obejmować
będzie również w całości szkody poniesione przez Kupującego na skutek
niewywiązania się przez Kupującego wobec jego kontrahentów, gdy to
niewywiązanie się wynika z niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy przez Sprzedawcę/Zleceniobiorcę.
IX.
ODSTĄPIENIE LUB RO ZWIĄZANIE
1. Kupujący, obok innych postanowień wynikających z umowy, OWZ oraz
przepisów prawa, może odstąpić od umowy także w przypadku, gdy zaistnieje
chociażby
jedna
ze
wskazanych
poniżej
okoliczności:
a)
Sprzedawca/Zleceniobiorca pozostaje w zwłoce z dostawą albo wykonaniem
całości bądź części przedmiotu umowy, b) przedmiot umowy jest wadliwy lub
w inny sposób niezgodny z umową, c) Sprzedawca/Zleceniobiorca nie
zrealizował roszczeń z tyt. gwarancji lub rękojmia albo z tyt. nienależytego
wykonania umowy w sposób bądź w terminie zgodnym z umową. W razie
zaistnienia przypadku wskazanego pod lit. a) do c) powyżej, Kupujący może
według swojego wyboru złożyć oświadczenie o odstąpienie od całości umowy
bądź o odstąpieniu od umowy w części.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod
rygorem nieważności, a dla jego skuteczności nie jest konieczne uprzednie
kierowanie do Sprzedawcy/Zleceniobiorcy innych oświadczeń bądź wezwań.
3. Kupujący może wykonać prawo odstąpienia w terminie 30 dni od daty od
daty zaistnienia przesłanek do odstąpienia.
4. Odstąpienie od umowy nie ogranicza ani nie niweczy jakichkolwiek innych
uprawnień Kupującego związanych z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem umowy przez Sprzedawcę/Zleceniobiorcę, w szczególności
prawa do naliczenia kar umownych, roszczeń z tyt. gwarancji lub rękojmi w
zakresie tej części towarów lub usług, których nie dotyczy odstąpienie.
X.
INFORMACJE PO UFNE
1. Wszelkie informacje wynikające z umowy, jak również pozyskane przez
Sprzedawcę/Zleceniobiorcę w związku z realizacją umowy, w tym w
szczególności informacje organizacyjne, handlowe, techniczne dotyczące
Kupującego i nieudostępniane publicznie, będą uważane za informacje
poufne, nie będą ujawniane przez Sprzedawcę/Zleceniobiorcę osobom
trzecim. Zobowiązanie to nie dotyczy sytuacji, w których obowiązek
udzielenia informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa. Sprzedawca/Zleceniobiorca zobowiązują się traktować jako poufne
informacje dotyczące wielkości wymiany handlowej, stosowanych cen,
rabatów, specyfikacji towaru, porozumień logistycznych, danych
technicznych, technologicznych, pod rygorem odstąpienia przez Kupującego
od umowy z przyczyn zależnych od Sprzedawcy/Dostawcy.
2. Sprzedawca/Zleceniobiorca oświadcza, że nie będzie wykorzystywać
informacji poufnych w innych celach, niż dla realizacji zamówienia oraz, że
zapewni tym informacjom należytą ochronę stosowną do ich poufnego
charakteru. Zobowiązanie do zachowania informacji w tajemnicy pozostaje w
mocy po zrealizowaniu przedmiotu umowy.
XI.
KLAUZULA SIŁY WYŻSZEJ
1. Siła wyższa jest zdarzeniem nadzwyczajnym, zewnętrznym i niemożliwym
do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku dołożenia
należytej staranności stron. W szczególności do zdarzeń tego typu zalicza się:
wojna, zamieszki wewnętrzne, powódź, pożar, trzęsienie ziemi i inne klęski
żywiołowe, ograniczenia lub zarządzenia rządowe albo inne akty władzy i
administracji państwowej, strajki powszechne i branżowe oficjalnie uznane
przez ogólnopolskie związki zawodowe.
2. Ponadto z uwagi na rodzaj działalności prowadzonej przez Kupującego w
ścisłym uzależnieniu od warunków atmosferycznych, w tym z uwagi na
specyfikę upraw polowych, przypadki siły wyższej po stronie Kupującego
rozciągają się również na przypadki niemożliwości lub istotnych trudności
albo nieopłacalności wykonania umowy z uwagi na w/w warunki i
uzależnienia od czynników zewnętrznych, jak warunki atmosferyczne,
szkodniki, na których wystąpienie i ich skutki Kupujący nie miał wpływu,
mimo dołożenia należytej staranności. W takich przypadkach Kupujący będzie
mieć prawo zmienić zamówienie albo od niego odstąpić, pod warunkiem
powiadomienia Sprzedawcy/Zleceniobiorcy w terminie do 10 dni od dnia
powzięcia wiadomości o zdarzeniu i jego skutkach dla realizacji zamówienia.
3. Odpowiednie strony będą zwolnione od odpowiedzialności za
niewykonanie lub nienależyte wykonania umowy w takim zakresie, w jakim
nastąpiło to na skutek okoliczności siły wyższej, odpowiednio zgodnie z pkt. 1
i 2.
4. Jeżeli zdarzenia siły wyższej trwać będą dłużej niż 10 kolejnych dni,
Kupujący może odstąpić od mowy składając Sprzedawcy/Zleceniobiorcy
oświadczenie pisemne w tym zakresie w terminie 30 dni.
5. Strona powołująca się na okoliczności siły wyższej zobowiązana jest
powiadomić drugą stronę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej,
wysyłając niezwłocznie wiadomość e-mail, o ich zaistnieniu, jak również
ustąpieniu, pod rygorem utraty możliwości powoływania się na okoliczność
siły wyższej jako uzasadnienie niewykonania bądź nienależytego wykonania
przedmiotu umowy.
XII.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Sprzedawca/Zleceniobiorca przyjmują do wiadomości, iż Administratorem
danych osobowych Sprzedawcy/Zleceniobiorcy gdy jest on osobą fizyczną lub
danych osobowych jego przedstawicieli albo osób wskazanych do kontaktu w
celu realizacji umowy z Kupującym (niezależnie od formy prawnej
Sprzedawcy/Zleceniobiorcy) jest Kupujący. Kupujący będzie przetwarzał
dane osobowe w/w osób wyłącznie w celu realizacji umowy, zgodnie z
obowiązującymi przepisami i z zastosowaniem zasad określonych na stronie
internetowej www.topfarms.pl, w zakładce Polityka Prywatności.
XIII.
POSTANOWIE NIA KOŃCOWE
1. Dokonanie przez Sprzedawcę/Zleceniobiorcę cesji wierzytelności oraz
innych praw i obowiązków wynikających z umowy wobec Kupującego,
będzie możliwe wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Kupującego.
2. W przypadku prawnej bezskuteczności lub nieważności części
postanowień niniejszych OWZ, pozostałe postanowienia nie tracą swojej
ważności, a postanowienia nieważne lub bezskuteczne zostają zastąpione z
mocy prawa odpowiednimi regulacjami prawnymi.
3. W przypadku sprzeczności postanowień OWZ z postanowieniami
zamówienia lub umowy, zastosowanie znajdują postanowienia zamówienia
bądź umowy, z tym że nie wyłącza to stosowania pozostałych postanowień
OWZ w zakresie nieuregulowanym zamówieniem lub umową.
4. Niniejsze OWZ mają zastosowanie do zamówień lub umów składanych lub
zawieranych przez Kupującego zarówno na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
jak i poza granicami Polski. Do niniejszych OWZ i treści umowy/zamówienia,
których OWZ są integralną częścią, zastosowanie znajduje prawo polskie.
5. Wszelkie spory będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, a w
przypadku braku porozumienia, przez polski sąd właściwy dla siedziby
Kupującego.
6. Wszelkie
zmiany,
dodatkowe
uzgodnienia,
zawieszenia
lub
wypowiedzenia warunków zamówienia bądź umowy oraz niniejszych OWZ w
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trakcie obowiązywania umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności i muszą zostać zaakceptowane przez obie strony. Do
poszczególnych zamówień składanych przez Kupującego lub umów
zawieranych przez Kupującego, zastosowanie mają OWZ w wersji
obowiązującej na dzień składania zamówienia albo zawierania umowy, chyba
że Strony wyraźnie postanowią inaczej na piśmie, w drodze korespondencji
fax lub e-mail.
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