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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW PRZEZ COLORPRINT  POLSKA Sp. z o. o.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 

 
1. Postanowienia ogólne 

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej „OWS”) znajdują zastosowanie we 
wszystkich stosunkach handlowych pomiędzy COLORPRINT POLSKA Sp. z o. o. (dalej 
„CP”) a jej klientami (zwanymi dalej „Kupującymi” lub w liczbie pojedynczej 
"Kupującym"), obejmujących sprzedaż i dostawę wyrobów oferowanych przez CP,  
a w szczególności farb drukarskich (dalej „Wyroby”), chyba że w odniesieniu do 
konkretnej transakcji zostaną wyraźnie i zgodnie wyłączone w całości lub w części 
przez Kupującego i CP (dalej "Strony") w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

 
             Tym samym wyłącza się stosowanie warunków zakupu określonych jednostronnie 

przez Kupującego w jakiejkolwiek formie, które częściowo lub w całości pozostają  
w sprzeczności z niniejszymi OWS i które nie zostały wyraźnie zaakceptowane przez CP 
w formie pisemnej. Poza tym odstępstwa od niniejszych OWS mogą wynikać jedynie  
z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

 
1.2. Niniejsze OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży i dostawy 

zawartych przez CP z Kupującymi, bez względu na formę zawarcia umowy i znajdują 
zastosowanie do wszystkich stosunków handlowych pomiędzy Kupującymi a CP, 
nawet jeśli nie zostaną w danym przypadku ponownie wyraźnie uzgodnione przez 
Strony lub powołane przez CP.  

1.3. Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z OWS przed złożeniem zamówienia na 
Wyroby.  Przyjmuje się zatem, że składając zamówienie w CP Kupujący zapoznał się  
z niniejszymi OWS i w pełni je zaakceptował.  
 

2. Zamówienia 
2.1. Zawarcie umowy przez CP z Kupującym następuje poprzez: 
            a) przekazanie do CP przez Kupującego zamówienia w formie  pisemnej ( pocztą 

elektroniczną lub faxem) albo telefonicznie ( dotyczy stałych klientów)   
i potwierdzenie przez CP przyjęcia zamówienia do realizacji w formie analogicznej jak 
forma zamówienia (dalej "potwierdzenie zamówienia") lub;  

             b) podpisanie aktu umowy, określającego szczegółowe warunki sprzedaży Wyrobów.   
 
            Ilekroć w niniejszych OWS jest mowa o umowie Stron, rozumie się przez to umowę 

zawartą przez CP z Kupującym niezależnie od tego, czy została ona zawarta w formie 
przewidzianej w lit. a), czy lit. b) powyżej. 
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2.2. Przed złożeniem zamówienia CP zobowiązany jest do podania Kupującemu 
wiążących cen Wyrobów i określenia możliwego terminu dostawy/wydania Wyrobów 
Kupującemu. W tym czasie strony dokonują ponadto ustalenia, czy Kupujący 
odbierze Wyroby z magazynu Dostawcy we własnym zakresie i na swój koszt, czy  też 
Wyroby zostaną dostarczone przez Dostawcę na jego koszt własnym transportem, 
bądź kurierem.  

2.3. Przed złożeniem zamówienia Kupujący zobowiązany jest przekazać CP wszelkie 
szczególne wymogi dotyczące warunków jego realizacji, a zwłaszcza wymogi 
dotyczące właściwości Wyrobów i ich przeznaczenia ( w celu wybrania Wyrobu 
najlepiej odpowiadającego potrzebom Kupującego) i dokumentów, jakich oczekuje 
od CP w związku z zakupem Wyrobów (Karta Charakterystyki Wyrobu, deklaracja  
o nietoksyczności, Karta Techniczna Wyrobu, deklaracja zgodności z obowiązującymi 
przepisami). Uzgodnienie takich warunków szczególnych musi być potwierdzone przez 
CP w formie pisemnej pod rygorem utraty prawa powoływania się przez Kupującego 
na poczynione z CP w tym zakresie uzgodnienia. W przypadku braku pisemnego 
potwierdzenia przez CP warunków szczególnych  zamówienia przyjmuje się, że takie 
warunki nie zostały przez strony uzgodnione, a Kupujący zna właściwości Wyrobów 
znajdujących się w ofercie handlowej CP, ich przeznaczenie oraz sposób ich 
stosowania.   

2.4. Składając zamówienie Kupujący podaje: 
 asortyment i ilość zamawianych Wyrobów z podaniem ich nazw i (w miarę 

możliwości ) kodów; 
 miejsce dostawy/wydania Wyrobów; 
 osobę upoważnioną do dokonania odbioru dostawy i podpisania 

dokumentów dostawy/wydania Wyrobów - poprzez podanie jej pełnego 
imienia i nazwiska oraz numeru telefonu; W przypadku nie wskazania takiej 
osoby przed terminem dostawy lub jej nieobecności w miejscu i terminie 
dostawy/wydania Wyrobów, przyjmuje się, że każda osoba znajdująca się  
w miejscu dostawy lub zgłaszająca się do CP po odbiór zamówionych 
Wyrobów, jest osobą upoważnioną do dokonania odbioru i podpisania 
związanych z tym dokumentów:   

2.5. Złożenie zamówienia przez Kupującego stanowi wyraz akceptacji cen, terminów  
i pozostałych warunków  uzgodnionych przez strony zgodnie z punktem 2.2. i 2.3. WO.  

2.6. Przyjmuje się, że osoba składająca zamówienie jest w każdym przypadku osobą 
upoważnioną przez Kupującego do zaciągania w jego imieniu zobowiązań.  

2.7. Zamówienie Kupującego stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. 
Kupujący związany jest złożonym zamówieniem od chwili przekazania go CP. Wyłącza 
się stosowanie art. art. 661 § 1 - § 3 oraz  662 § 1 Kodeksu cywilnego.  

2.8. Odwołanie zamówienia może nastąpić wyłącznie za zgodą CP udzieloną w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 
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2.9. CP może uzależnić przyjęcie zamówienia od przekazania przez  Kupującego 

określonych poniżej danych i potwierdzenia ich w formie pisemnej określonej przez CP 
( e-mail, fax, list polecony) oraz dokumentów: 

 pełnego brzmienie firmy ( nazwy) Kupującego,  
 adresu jego siedziby   
 imienia i nazwiska osoby składającej zamówienie oraz jej umocowania  

( pełnomocnictwa) do złożenia zamówienia (w przypadku, gdy osoba 
składająca zamówienie nie jest osobą wymienioną w KRS, jako osoba 
upoważniona do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Kupującego, 
w tym wspólnikiem spółki jawnej, albo przedsiębiorcą zarejestrowanym  
w CEIDG, 

 numeru KRS i NIP;  
 kserokopii ( skanu ) dowodu osobistego lub innego dokumentu zawierającego 

jego numer PESEL oraz adres zamieszkania (w przypadku, gdy Kupujący jest 
przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG oraz w przypadku wspólników spółki 
jawnej).    

2.10. CP ma prawo uzależnić przyjęcie zamówienia od złożenia przez Kupującego 
zabezpieczenia zapłaty należności za Wyroby. CP może również uzależnić przyjęcie 
zamówienia od dokonania przez Kupującego zapłaty całości ceny sprzedaży przed 
przystąpieniem do realizacji zamówienia, zapłaty zadatku w ustalonej przez CP 
wysokości i/lub, w przypadku określonym w pkt 5.5. OWS, zapłaty wszelkich 
przeterminowanych i nieprzeterminowanych należności za dostarczone wcześniej 
Wyroby. 

2.11. Odmowa przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w takiej samej formie, w jakiej 
złożono zamówienie. 

2.12. Wyłącza się możliwość dorozumianego przyjęcia  zamówienia przez CP, o jakim 
mowa w art. 682 Kodeksu cywilnego.  

2.13. Zmiana złożonego zamówienia możliwa jest tylko za zgodą CP wyrażoną na piśmie  
( e-mailem).  
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3. Terminy dostaw 

3.1.    CP dołoży najwyższej staranności, aby zachować określone w umowie Stron terminy 
dostaw, jednakże nie odpowiada za opóźnienie spowodowane okolicznościami siły 
wyższej, o których mowa w pkt 7 OWS lub innymi nieprzewidywalnymi, 
nadzwyczajnymi i niezawinionymi przez CP okolicznościami, które utrudniają lub 
uniemożliwiają terminowe wykonanie zobowiązania. W powyższych przypadkach CP 
uprawniony jest do przesunięcia terminu dostawy o okres trwania przeszkody oraz  
o odpowiedni okres niezbędny do wznowienia dostaw, o czym powiadomi 
Kupującego na piśmie ( e-mailem). Przed upływem wydłużonego terminu dostawy, 
jeżeli wydłużenie to nie przekracza 5 dni roboczych, Kupujący nie jest uprawniony do 
odstąpienia od umowy.  

3.2.   W przypadku wystąpienia niemożliwości wykonania przez CP dostawy przez okres 
dłuższy niż 5 dni roboczych, każda ze Stron jest uprawniona do odstąpienia od umowy 
w trybie natychmiastowym ze skutkiem ex nunc ( na przyszłość), w terminie 14 dni od 
szóstego dnia opóźnienia.   

3.3.     W przypadkach określonych w ust. 3.1. i 3.2.  Kupującemu nie przysługują w stosunku 
do CP żadne roszczenia odszkodowawcze. 
 

      4.    Odbiór Wyrobów 
4.1.  W momencie dostawy upoważniony przez Kupującego przedstawiciel będzie 

dokonywał odbioru Wyrobów w zakresie zgodności ilości i asortymentu Wyrobów  
z umową oraz w zakresie stanu technicznego Wyrobów (wady widoczne, uszkodzenia 
mechaniczne opakowań). Czynności odbioru dokumentowane będą podpisem na 
dokumencie stanowiącym dowód dostawy Wyrobów. Podpis przedstawiciela 
Kupującego na dokumencie dostawy bez żadnych uwag, stanowi dowód dokonania 
odbioru bez zastrzeżeń.  

4.2. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia opakowania Wyrobu lub 
niezgodności ilości lub asortymentu Wyrobów z zamówieniem, Kupującemu 
przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostawy w całości lub części (jeżeli 
nieprawidłowości dotyczą tylko części dostarczonych Wyrobów) pod rygorem utraty 
przez kupującego prawa do późniejszego zgłoszenia uszkodzenia opakowania  
i wysuwania w stosunku do CP z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń. 
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4.3. W przypadku określonym w ust. 4.2., w tym w przypadku ujawnienia braków Wyrobów, 
Kupujący zobowiązany jest sporządzić, odpowiednio ( w zależności od formy realizacji 
dostawy): w obecności kuriera i przy jego udziale lub w obecności kierowcy CP i przy 
jego udziale) stosowny protokół ( notatkę), w którym zostaną opisane wszelkie 
ujawnione nieprawidłowości, pod rygorem utraty przez Kupującego prawa do 
późniejszego ich zgłoszenia i wysuwania w stosunku do CP z tego tytułu jakichkolwiek 
roszczeń.  Protokół ten Kupujący przekazuje odpowiednio kurierowi lub kierowcy.  
Kupujący zobowiązany jest także skontaktować się w momencie dostawy 
telefonicznie z CP i ustalić dalszą procedurę postępowania, a w szczególności termin 
usunięcia przez CP nieprawidłowości. 

4.4. Jeżeli dostawa realizowana jest pocztą kurierską, w przypadku wystąpienia 
nieprawidłowości  opisanych w punkcie 4.2. WO, CP nie ponosi odpowiedzialności za 
opóźnienie w dostawie Wyrobów, związane z ich zwrotem do CP i koniecznością 
ponownej dostawy. 

4.5. Kupujący zobowiązany jest zapewnić obecność upoważnionego przedstawiciela  
w miejscu i terminie dostawy. Nieobecność upoważnionego przedstawiciela 
Kupującego w uzgodnionym dniu i miejscu dostawy, upoważnia CP ( w tym kuriera 
lub przewoźnika z którego usług korzysta)do: 

             (a)  wydania Wyrobów jakiejkolwiek innej osobie obecnej w miejscu dostawy; Osobę 
taką uważa się za osobę upoważnioną do odbioru dostawy w rozumieniu pkt 4.1. 
OWS; 

             lub, w przypadku braku  osoby, która zgodzi się potwierdzić odbiór dostawy, 
  
             (b) zrezygnowania z realizacji dostawy w uzgodnionym terminie bez ponoszenia  

z tego powodu jakichkolwiek konsekwencji finansowych z powodu niedotrzymania 
ustalonych terminów dostaw.  

4.6. W przypadku określonym w pkt 4.5. lit. b), Strony będą uważały, że nastąpiło 
dokonanie odbioru przedmiotu dostawy przez Kupującego bez żadnych zastrzeżeń, 
co daje CP prawo do wystawienia i przekazania Kupującemu faktury oraz 
dochodzenia wynikających z niej roszczeń. W takim przypadku CP ma również prawo 
obciążyć Kupującego poniesionymi kosztami nieodebranej dostawy Wyrobów,  
a także kosztami składowania Wyrobów w magazynie CP do czasu ich odebrania 
przez Kupującego lub wykonania przez CP na życzenie Kupującego i na jego koszt 
ponownej dostawy. 

4.7.   Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Wyrobów przechodzi na Kupującego  
z chwilą wydania mu Wyrobów i podpisania przez niego dokumentu dostawy.  
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4.8.    Jeżeli Kupujący dokonuje odbioru Wyrobów z magazynu CP, kierowca podstawionego 
przez Kupującego środka transportu będzie dokonywał odbioru Wyrobów w zakresie 
zgodności ilości i asortymentu z umową oraz w zakresie stanu technicznego Wyrobów 
(wady widoczne, niezgodności z zamówieniem, uszkodzenia mechaniczne 
opakowań). Czynności odbioru dokumentowane będą podpisem, a w razie 
konieczności stosownymi uwagami kierowcy na dokumencie stanowiącym dowód 
wydania Wyrobów.  W przypadku wystąpienia określonych powyżej nieprawidłowości, 
Kupującemu przysługuje prawo odmowy odbioru Wyrobów. Podpis kierowcy na 
dokumencie dostawy bez żadnych uwag, stanowi dowód dokonania odbioru bez 
zastrzeżeń.  

4.9. Nie odebranie przez Kupującego Wyrobów w uzgodnionym terminie z przyczyn nie 
leżących po stronie CP, upoważnia CP do wystawienia faktury VAT na kwotę 
stanowiącą cenę sprzedaży nieodebranych Wyrobów i dodatkowo do obciążenia 
Kupującego kosztami składowania Wyrobów w magazynie CP do czasu ich 
odebrania przez Kupującego. 

4.10. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Wyrobów przechodzi na Kupującego z chwilą 
załadunku Wyrobów na podstawiony przez Kupującego środek transportu.  

 
 

5.      Ceny, zasady płatności i zabezpieczenie zapłaty 
5.1. Ceny Wyrobów, terminy i warunki ich dostawy, warunki płatności, waluta płatności 

oraz forma jej zabezpieczenia są uzgadniane indywidualnie z Kupującym.    
5.2. Wszystkie ceny wyrażone są w EUR lub PLN. Ceny wyrażone w PLN są cenami netto, 

które zostaną powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 
obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

5.3. Za datę zapłaty uważa się datę uznania wskazanego w fakturze VAT rachunku 
bankowego CP należnością za Wyroby. 

5.4. CP może wyrazić zgodę na nabywanie przez Kupującego Wyrobów z zastosowaniem 
odroczonego terminu zapłaty. W takim przypadku Sprzedający określi wysokość 
kredytu kupieckiego przysługującemu Kupującemu, a wartość wszystkich 
wymagalnych i niewymagalnych zobowiązań Kupującego wobec CP nie będzie 
mogła przekroczyć kwoty udzielonego kredytu. W przypadku sprzedaży w systemie 
odroczonej płatności i braku wyraźnego określenia w umowie Stron kwoty kredytu 
kupieckiego, CP przysługuje w każdym czasie prawo określenia tej kwoty lub/i 
uznania, że kwota kredytu kupieckiego została przez Kupującego przekroczona lub, 
że występuje zagrożenie jej przekroczenia. 
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5.5. W przypadku, gdyby realizacja kolejnej dostawy (dostaw) Wyrobów spowodowała 
przekroczenie kwoty udzielonego kredytu kupieckiego, CP przysługują wszelkie 
uprawnienia przewidziane w pkt. 2.10. OWS, a ponadto prawo uzależnienia takiej 
dostawy (dostaw) od zapłacenia przez Kupującego w uzgodnionym terminie, 
wszelkich należności CP, w tym jeszcze niewymagalnych, do kwoty przewyższającej 
przyznany limit kredytu kupieckiego lub/i od zapłacenia przez Kupującego 100% 
wartości przedmiotu dostawy (dostaw) przed jej realizacją.  

5.6. Do czasu spełnienia przez Kupującego warunków opisanych w pkt 5.5. OWS, CP 
przysługuje prawo wstrzymania realizacji dostaw/-y w całości  lub w części, bez 
jakichkolwiek negatywnych konsekwencji finansowych w postaci kar umownych  
i odszkodowań z powodu niedotrzymania ustalonych terminów dostaw. W przypadku 
nie spełnienia przez Kupującego określonych powyżej warunków w terminie 
wyznaczonym przez CP, CP przysługuje prawo odstąpienia od wszystkich lub 
niektórych umów zawartych z Kupującym z winy Kupującego w trybie 
natychmiastowym ze skutkiem ex nunc lub ex tunc (w zależności od sytuacji),  
w terminie 30 dni od upływu wyznaczonej przez CP daty na spełnienie przez 
Kupującego warunków określonych w pkt 5.5 OWS.  

5.7. O ile Strony nie postanowią inaczej, pozostałe należności związane z dostawą 
Wyrobów, w tym ewentualne koszty transportu, ubezpieczenia etc. płatne są w takim 
samym terminie, w jakim ma nastąpić zapłata za Wyroby. 

5.8. W przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie ceny sprzedaży lub innych 
należności, CP uprawniony jest do naliczania odsetek ustawowych lub umownych 
(jeżeli Strony takie uzgodnią), a wszelkie zobowiązania płatnicze Kupującego wobec 
CP, wynikające z wzajemnych stosunków handlowych, stają się natychmiast 
wymagalne i CP jest uprawniony do dochodzenia ich zapłaty. 

5.9. Ponadto w przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie i powzięcia przez CP 
wiadomości o okolicznościach mogących wskazywać na pogorszenie sytuacji 
finansowej  i/lub zdolności kredytowej Kupującego, CP bez wyznaczania dalszego 
dodatkowego terminu może odstąpić ze skutkiem natychmiastowym ex nunc lub ex 
tunc (w zależności od sytuacji)  od wszelkich lub niektórych umów zawartych  
z Kupującym, w terminie 30 dni od uzyskania informacji w wystąpieniu określonych 
powyżej okoliczności. 

5.10.  W określonych powyżej w pkt 5.6 i 5.9 OWS przypadkach odstąpienia od umowy, 
Kupującemu nie przysługują wobec CP jakiekolwiek roszczenia z tytułu ustalonych 
przez Strony kar umownych lub/i odszkodowań.  

5.11. W przypadku skorzystania przez CP z przewidzianych w niniejszych OWS uprawnień do 
odstąpienia od umowy lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego  
z przyczyn niezawinionych przez CP, Kupujący zwróci poniesione przez CP w związku  
z realizacją umowy koszty. Nie narusza to prawa do dochodzenia przez CP ustalonych 
przez Strony kar umownych i odszkodowania do pełnej wysokości poniesionej szkody. 
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6. Gwarancja jakości 

 
6.1. CP gwarantuje, że w okresie przydatności do użycia, określonym w ust. 6.2. OWS, 

Wyroby będą odpowiedniej jakości, tzn. będą wolne od wad materiałowych  
i wykonawczych. 

6.2. Okres przydatności Wyrobu do użycia wynosi co najmniej 1 rok od daty produkcji 
podanej na etykiecie opakowania, pod warunkiem przechowywania Wyrobów  
w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze  pokojowej ( od 15 do 
25°C). Nie dotyczy to farb serii TERMOFLEX kolorowych lub metalicznych ( Rodamina 
Panteon, Reflex blue Pantone, Purple Pantone, Violet Pantone) i PROPAFLEX/LAT  
w kolorach metalicznych, które zachowują swoje właściwości przez okres 
maksymalnie sześciu miesięcy od daty produkcji podanej na etykiecie opakowania,   
pod warunkiem przechowywania tych Wyrobów w oryginalnie zamkniętych, 
opakowaniach, w temperaturze  pokojowej ( od 15 do 25°C). 

6.3. Sposób użycia Wyrobów został określony w Kartach Technicznych opracowanych dla 
poszczególnych serii farb. Na życzenie Kupującego CP zobowiązany jest przekazać 
mu Kartę Techniczną Wyrobu najpóźniej wraz z Wyrobem. Ust. 2.3 OWS ma tutaj 
odpowiednie zastosowanie. 

6.4. Przed przystąpieniem do druku, Kupujący zobowiązany jest do wykonania próbnych 
nadruków przy użyciu Wyrobów, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu udzielonej 
gwarancji.  

6.5. Kupujący zobowiązany jest zgłosić CP reklamację co do jakości Wyrobu w formie 
pisemnej ( dopuszczalny e-mail) ciągu 48 godzin roboczych od daty uzyskania 
nadruku nieodpowiedniej jakości.  W zgłoszeniu reklamacji Kupujący zobowiązany jest 
podać wszystkie okoliczności związane z uzyskaniem nadruku nieodpowiedniej jakości 
( temperatura otoczenia, ilość i rodzaj użytych dodatków, rodzaj folii, na której 
wykonywany był nadruk, ustawienia maszyny drukarskiej, sposób przygotowania form 
drukarskich - fotopolimerów, rodzaj aniloxów, okres pomiędzy wykonaniem nadruku,  
a zapakowaniem  nadrukowanej folii  itp.), pod rygorem nieuwzględnienia przez CP 
reklamacji. W zgłoszeniu reklamacji Kupujący zobowiązany jest również podać numer 
zamówienia lub/i faktury dotyczących zareklamowanych Wyrobów oraz nazwy farby 
objętej reklamacja oraz numer i serię farby. Na życzenie CP Kupujący zobowiązany 
jest ponadto przekazać mu lub okazać wynik próbnego nadruku.  
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6.6. W ramach zgłoszonej przez Kupującego reklamacji dotyczącej jakości Wyrobów, CP 
przysługuje prawo żądania od Kupującego dokonania przez niego w obecności 
przedstawicieli CP wydruków z użyciem zareklamowanej partii Wyrobów ( farb),  
w terminie uzgodnionym przez strony, który nie może być dłuższy niż 14 dni od daty 
przekazania Kupującemu takiego żądania. W przypadku nie zastosowania się przez 
Kupującego do takiego żądania CP, w tym odmowy wykonania go, przyjmuje się, że 
Kupujący zrezygnował z dochodzenia uprawnień przysługujących mu w ramach 
gwarancji, cofnął reklamację i nie wysuwa w stosunku do CP z tego tytułu żadnych 
roszczeń.  

6.7. CP nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią jakość wydruku wykonanego 
przy użyciu Wyrobów w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z podanych 
poniżej okoliczności: 

             a) użycia Wyrobu po okresie przydatności, określonym w ust. 6.2. OWS lub Wyrobu  
             przechowywanego w sposób niezgodny z wymogami określonymi w ust.  6.2. OWS; 

 b) nie zastosowanie się przez Kupującego do sposobu użycia Wyrobu, określonego  
w Karcie Technicznej lub do wskazówek CP przekazanych Kupującemu w formie 
pisemnej; 

             c) nie wykonania przez Kupującego próbnych nadruków, o których mowa w ust. 6.4.  
             OWS;     
             d) nie wykonania przez Kupującego nadruków, o których mowa w ust. 6.6. OWS; 
             e) popełnienia przez Kupującego innych błędów z zakresu sztuki drukarskiej.                
6.8. CP i Kupujący zgodnie wyłączają odpowiedzialność CP z tytułu rękojmi.    

 
7. Siła wyższa 
7.1. Ani CP, ani Kupujący nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite 

niewykonanie zobowiązań wynikających z zawartej umowy, jeżeli niewykonanie 
nastąpiło na skutek okoliczności siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każdą 
okoliczność, która zajdzie po zawarciu umowy i która jest niezależna od woli Strony, 
uniemożliwia jej wykonanie zobowiązań umownych oraz której skutków nie można 
było przewidzieć i uniknąć np. klęski żywiołowe, ograniczenia administracyjne, 
działania organów państwowych, wojny, strajki itp.  
 

8. Postanowienia dodatkowe 
8.1. Prawem właściwym obowiązującym w zakresie sprzedaży i dostawy Wyrobów jest 

prawo polskie.  
8.2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów mogących wyniknąć z tytułu 

umów zawartych w oparciu o niniejsze OWS jest rzeczowo właściwy sąd  
w Częstochowie. 
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8.3. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych  
i finansowych, o których dowiedziały się w trakcie swojej współpracy ( bez względu 
na ich nośnik), które nie zostały nigdzie opublikowane lub podane do publicznej 
wiadomości w inny sposób. 

8.4. O ile umowa stron lub niniejsze OWS nie stanowią inaczej, dla zachowania formy 
pisemnej wystarczającym jest także wysłanie pisma faxem lub pocztą elektroniczną. 

8.5. W przypadku ewentualnej bezskuteczności poszczególnych postanowień niniejszych 
OWS pozostałe postanowienia OWS oraz zawartych na ich podstawie umów 
pozostają w mocy. Postanowienia bezskuteczne zastąpione zostaną innymi 
skutecznymi postanowieniami, które najbardziej odpowiadać będą celowi 
gospodarczemu postanowień zastąpionych. 

 

 


