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Ogólne warunki 
spółki 

Weener Plastics OPE sp. z o.o. 

 General Terms and Conditions 
of 

Weener Plastics OPE sp. z o.o. 
Ogólne warunki sprzedaży i dostaw  General Terms and Conditions of Sale and Delivery 

§ 1 - Informacje ogólne  Article 1 - General 

1. Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży i dostaw („Ogólne warunki”) mają zastosowanie i stanowią integralną 
część wszystkich (przyszłych) wycen, ofert i umów lub innych dokumentów składanych lub zawieranych z 
Weener Plastics OPE sp. z o.o., polską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do polskiego 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253343 („Weener”). 

 1. These General Terms and Conditions of Sale and Delivery (“General Terms”) apply to, and form an 
integral part of, all (future) quotes, offers and agreements, or named otherwise, from and entered into 
with Weener Plastics OPE sp. z o.o., Polish limited liability company entered into the Polish register of 
entrepreneurs of the National Court Register under KRS number 0000253343 (“Weener”). 

2. W niniejszych Ogólnych warunkach, „Kupujący” oznacza osobą fizyczną lub osobą prawną, będącą 
przedsiębiorcą, która w dowolnej postaci powierzyła firmie Weener wykonanie zadania, i która zawarła 
umowę lub nawiązała inny stosunek prawny lub zamierza to zrobić, w najszerszym rozumieniu. 

 2. In these General Terms any “Buyer” is a natural person or legal entity, being an entrepreneur, who has 
assigned a task to Weener in any form, and who enters into an agreement or any other legal relationship, 
or wishes to do so, in the broadest sense. 

3. Wszelkie odstępstwa od postanowień niniejszych Ogólnych warunków wymagają wyraźnego uzgodnienia 
przez Weener i Kupującego na piśmie. 

 3. The stipulations of these General Terms may only be deviated from provided this was explicitly agreed 
upon by Weener and Buyer in writing. 

4. Wyłącza się wprost stosowanie innych warunków ogólnych umów. Jeżeli Kupujący odwołuje się do innych 
(swoich) ogólnych warunków, warunki takie nie mają zastosowania i ich stosowanie do  niniejszych 
Ogólnych warunków zostaje wprost wyłączone (klauzula obrony). Ewentualne odstępstwa od powyższej 
zasady są dopuszczalne wyłącznie w zakresie, w jakim zastosowanie ogólnych warunków Kupującego 
zostało wyraźnie zaakceptowane przez Weener na piśmie i tylko w zakresie, w jakim ogólne warunki 
Kupującego nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszych Ogólnych warunków. Żadne postanowienia 
zawarte w ogólnych warunkach Kupującego nie będą ograniczały ani wyłączały stosowania powyższych 
postanowień. 

 4. The applicability of other general terms and conditions is explicitly excluded. If the Buyer also refers to 
(his/her) general terms and conditions, the latter shall not apply and are explicitly excluded by these 
General Terms (defence clause). This can only be deviated from if and to the extent that the applicability 
of the general terms and conditions of the Buyer have been explicitly accepted by Weener in writing, 
and only insofar as the general terms and conditions of the Buyer are not in conflict with the stipulations 
of these General Terms. Any other provision in the general terms and conditions of the Buyer shall not 
infringe on the above-mentioned. 

5. W niniejszych Ogólnych warunkach, „dostawa (towarów)” odnosi się również do świadczenia usług i 
wykonywania działalności jakiegokolwiek rodzaju. 

 5. In these General Terms the “delivery (of goods)” refers also to the provision of services and the 
performance of activities of any type. 

6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych warunków okaże się nieważne, zostanie 
unieważnione lub zostanie uznane za niemające zastosowania w jakikolwiek inny sposób, pozostałe 
postanowienia niniejszych Ogólnych warunków pozostaną w mocy, a strony uzgodnią postanowienie 
zastępujące postanowienie nieważne, unieważnione lub niemające zastosowana, z uwzględnieniem, w 
najszerszym możliwym zakresie, celu i znaczenia postanowienia nieważnego, unieważnionego lub 
niemającego zastosowania. 

 6. If any stipulation of these General Terms is void, is to be annulled or is declared to be inapplicable in 
any other way, the remaining provisions of these  General Terms will fully remain in force, and the 
parties will agree on a stipulation to replace the void, annulled or inapplicable stipulation, whereby the 
objective and the meaning of the void, annulled or inapplicable stipulation(s) is to be considered to fullest 
possible extent. 

7. Weener ma prawo angażować osoby trzecie w realizację umowy z Kupującym. W tym zakresie 
zastosowanie mają również niniejsze Ogólne warunki. Jeżeli w celu wykonania umowy z Kupującym okaże 
się konieczne przekazanie osobom trzecim danych, w stosunku do których Kupujący pełni rolę 
administratora danych lub jeżeli istnieje taki obowiązek prawny lub zachodzi uzasadniony interes, Weener 
zawrze z taką osobą trzecią umowę o powierzeniu przetwarzania danych zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i odpowiednich przepisów 
krajowych, chyba że nie jest to wymagane na podstawie porozumienia prawnego. 

 7. Weener is authorised to involve third parties for the performance of the agreement with the Buyer. Also 
in that context, these General Terms shall apply. If in order to perform the agreement with the Buyer it 
appears necessary to provide individual data to these third parties whereof the Buyer has admittance in 
his/her capacity of controller, or if a legal obligation exists therefore or if there is a justified interest, 
Weener will enter into an order processing agreement with this third party within the framework of the 
Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation) and relevant national legislation, save 
this is not required based on a legal arrangement. 

8. Nawet jeśli Weener nie zawsze zażąda wprost ścisłego przestrzegania niniejszych Ogólnych warunków, 
nie oznacza to wyłączenia stosowania niniejszych Ogólnych warunków ani utraty przez Weener prawa w 
jakimkolwiek zakresie do żądania ścisłego przestrzegania niniejszych Ogólnych warunków w pozostałych 
przypadkach. 

 8. Even if Weener does not always demand a strict observance of these General Terms, it shall not imply 
the non-applicability of these General Terms, nor that Weener loses the right to whatever extent to 
demand strict observance of these General Terms in other cases. 

§ 2 - Oferty enowe  Article 2 - Quotes 
1. Wszelkie wyceny składane przez Weener nie stanowią ofert, lecz wyłącznie zaproszenia dla 

potencjalnego Kupującego do rozpoczęcia negocjacji, złożenia oferty lub zawarcia umowy i opierają się 
na projektach, rysunkach, modelach, danych itp., które mogły zostać przekazane wraz z wnioskiem lub 
zleceniem. Firma Weener nie będzie w żaden sposób związana takimi wycenami, chyba że wycena 
będzie stanowić wprost inaczej na piśmie.  

 1. All quotes made by Weener are deemed not as offers, but as invitations to the potential Buyer to start 
negotiations, make an offer or to conclude agreement, and are based on the designs, drawings, models, 
data, etc. that were possibly provided with the application and/or assignment. Weener shall not be bound 
in whatever way by these quotes, unless explicitly and unambiguously (and in writing) stated differently 
in the quote itself.  

2. Wyceny składane przez Weener obejmują w szczególności, zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej: 
projekty, rysunki, wzory, próbki, opisy, ilustracje, pomiary i tym podobne, a także ewentualne załączniki 
i dokumenty dotyczące ofert cenowych. Wszystkie te materiały pozostają własnością firmy Weener i 
muszą zostać zwrócone przez Kupującego na żądanie firmy Weener. Zabrania się kopiowania lub 
udostępniania takich materiałów osobom trzecim. Firma Weener zastrzega również wszelkie prawa 
własności intelektualnej i przemysłowej do powyższych materiałów. 

 2. The quotes made by Weener include – in particular regarding the provisions of the paragraph 1 above: 
designs, drawings, models, samples, descriptions, illustrations, measurements and equivalent, as well 
as possible attachments and documents that relate to the quotes. All of this remains the property of 
Weener and must be returned by the Buyer upon Weener’s request, and cannot be copied and/or be 
revealed and/or given to third parties. Weener also reserves any and all intellectual and industrial 
property rights to the above. 

3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie projekty, rysunki, modele, dane itp. przekazane Weener 
przez Kupującego lub w jego imieniu. Weener nie jest zobowiązana do weryfikacji poprawności takich 
materiałów. Jeżeli produkty są wytwarzane zgodnie z projektami przekazanymi do Weener przez 
Kupującego lub w jego imieniu, Kupujący gwarantuje, że w wyniku produkcji lub dostawy produktów nie 
zostaną naruszone żadne prawa osób trzecich. Kupujący zwalnia Weener z odpowiedzialności z tytułu 
wszelkich związanych z tym roszczeń osób trzecich. 

 3. The Buyer is responsible for all designs, drawings, models, data, etc. given to Weener by him/her or on 
his/her behalf. Weener is not obliged to verify their accuracy. If products are manufactured in accordance 
with the designs given to Weener by the Buyer or on behalf of the latter, the Buyer guarantees that by 
the production and/or the supply of the products no rights of third parties shall be infringed. The Buyer 
indemnifies Weener against all related claims by third parties. 

(a) Jeśli strona trzecia wystąpi z roszczeniem i w związku z tym, wyrazi sprzeciw wobec produkcji lub 
dostawy produktów, Weener ma prawo zaprzestać produkcji lub dostawy oraz żądać od Kupującego 
odszkodowania za poniesione już koszty, zachowując przy tym prawo do żądania zwrotu innych 
wydatków, odszkodowania lub kosztów zachowania zgodności. 

 (a) If a third party claims any right and, based upon that, objects to the production and/or supply of the 
products, Weener is entitled to discontinue the production and/or supply, and to demand 
compensation from the Buyer for the costs already incurred, without prejudice to the right to claim 
other expenses, compensation or compliance. 

(b) Weener ma prawo sprzedawać i dostarczać produkty osobom trzecim, jeżeli produkty te zostały 
wyprodukowane na podstawie projektów, rysunków, modeli itp. (w całości lub w części) wykonanych lub 
opracowanych przez Weener, niezależnie od tego, czy odbywa się to we współpracy z Kupującym. 
Formy, narzędzia i podobne elementy wyprodukowane przez Weener lub w jej imieniu lub w całości lub 
w części na podstawie instrukcji Weener, za które Kupujący zapłacił uzgodnione koszty, stają się 
własnością Kupującego w momencie dokonania faktycznej dostawy przez Weener, jak określono 
poniżej. 

 (b) Weener is entitled to sell and deliver products to third parties if these products were manufactured 
based on designs, drawings, models, etc. (fully or partially) made or developed by Weener; 
regardless if this is done in cooperation with the Buyer. Moulds, forms, tools and such, manufactured 
by or on behalf of Weener, and/or fully or partially based on Weener’s instructions, for which the 
Buyer has paid for the agreed costs, shall become property of the Buyer at the moment of actual 
delivery by Weener, as stated below. 

(c) Formy, narzędzia i podobne elementy zostaną przekazane Kupującemu przez Weener, jeżeli nie będą 
już wykorzystywane przez Weener do produkcji na rzecz Kupującego produktów, które zostały 
wykonane z takich form, narzędzi itp. , oraz jeżeli od ostatniego zamówienia złożonego Weener przez 
Kupującego minęły co najmniej 2 lata, oraz jeżeli Kupujący wywiązał się ze swoich zobowiązań wobec 
Weener, a Kupujący zażądał na piśmie dostarczenia ww. narzędzi. 

 (c) These moulds, forms, tools and such are to be supplied to the Buyer by Weener when no longer 
used by Weener for the production for the Buyer, and when at least 2 years have expired after supply 
of the last order from Weener by the Buyer; of products that were made with these moulds, forms, 
tools, etc. and if the Buyer has fulfilled all of his obligations towards Weener, and the Buyer requests 
in writing delivery of the above-mentioned tools. 

(d) Jeżeli Kupujący nie zażąda na piśmie dostarczenia form lub narzędzi w terminie 3 lat od złożenia 
ostatniego zamówienia przez Weener, obowiązek Weener do dostarczenia tych produktów wygasa, a 
Weener ma prawo zniszczyć te produkty w terminie miesiąca od powiadomienia Kupującego o tym 
fakcie, bez obowiązku zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub zwrotu jakichkolwiek kosztów. 

 (d) If the Buyer has not requested in writing for delivery of the moulds, forms and/or tools within 3 years 
of supply of the latest order by Weener, the obligation of Weener to deliver these products expires 
and Weener is entitled to destroy these products one month after notification thereof to the Buyer, 
without owing any damages or compensation to the Buyer. 

(e) W przypadku gdy Weener odpowiada za produkcję form, narzędzi itp., Weener jest zobowiązana do ich 
produkcji tylko w przypadku i w zakresie, w jakim Kupujący zapłacił uzgodnione koszty (produkcji) oraz 
po zrealizowaniu przez niego innego wynagrodzenia na rzecz Weener. Ponadto Weener jest 
zobowiązana do wprowadzenia zmian, ulepszeń lub naprawy form, narzędzi itp., o ile i w takim zakresie, 
w jakim koszty należne (a w razie konieczności - oszacowane)  po stronie Weener zostały wcześniej 
pokryte przez Kupującego. 

 (e) If Weener is responsible for the production of moulds, forms, tools, etc., Weener is only obliged to 
carry out the production thereof when and insofar the Buyer has paid the agreed (production) costs 
and when he/she has fulfilled any other compensation towards Weener. Furthermore, Weener is only 
obliged to implement amendments, improvements or repairs to moulds, forms, tools etc., if and to 
the extent that the due (if necessary estimated) costs have been paid to Weener by the Buyer. 

(f) W przypadku nieuzgodnienia ceny za omawiane prace, Kupujący jest zobowiązany zapłacić Weener na 
jej pierwsze żądanie odpowiednią kwotę wskazaną przez Weener zgodnie ze standardowymi cenami 
rynkowymi, odpowiadającą wykonanym pracom i kosztom poniesionym przez Weener. 

 (f) If no price was explicitly agreed upon for the discussed work, the Buyer is obliged to pay Weener 
upon the latter’s first request a reasonable sum indicated by Weener in accordance with standard 
market prices, corresponding for the work performed and expenses made by Weener. 

(g) Firma Weener może zostać pociągnięta do odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia form, 
narzędzi itp. tylko wówczas, gdy strata lub szkoda wynika z działania umyślnego lub rażącej niedbałości. 
W takich przypadkach, Weener jest uprawniona do samodzielnego wyboru przeprowadzenia naprawy 
albo wymiany ww. produktów. Weener nie jest zobowiązana do zaciągania dalszych zobowiązań ani do 
wypłaty Kupującemu zwrotu kosztów. Formy, narzędzia itp. będące w posiadaniu Weener zostaną 
ubezpieczone przez Weener od ryzyka uszkodzenia. 

 (g) For loss of, or damage to moulds, forms, tools, etc. Weener can only be held liable if the loss or 
damage is the result of intentional act or gross negligence. In those cases, Weener is authorised to 
independently choose repair or replacement of the above-mentioned products. Weener is not obliged 
to further commitments, nor to payment of a compensation to the Buyer. The moulds, form, tools, 
etc. in the possession of Weener are insured by Weener against damage. 

4. Jeżeli wycena złożona przez Weener na żądanie Kupującego nie zostanie zaakceptowana w terminie 
3 miesięcy od daty jej złożenia, Weener ma prawo obciążyć Kupującego uzasadnionymi kosztami 
poniesionymi z tytułu takiej wyceny, chyba że cena za wycenę została uzgodniona wprost pomiędzy 
stronami. W takim przypadku Kupujący jest zobowiązany do zwrotu wyceny wraz z powiązanymi z nią 
projektami, rysunkami, wzorami itp. na pierwsze żądanie Weener. 

 4. If the quote by Weener, made upon request of the Buyer, is not accepted within 3 months after the quote 
date, Weener is entitled to charge the Buyer with the reasonable expenses made for the quote, unless 
the price for the quote was explicitly agreed between the parties. In this case, the Buyer is obliged to 
return the quote along with the related designs, drawing, models, etc. upon the first request of Weener 
to do so. 

§ 3 - Zawarcie umowy  Article 3 - Conclusion of contract 
1. Umowa pomiędzy Weener a Kupującym zostaje zawarta z chwilą przyjęcia zamówienia przez Weener 

od Kupującego na piśmie („Potwierdzenie zamówienia”). 
 1. An agreement is concluded between Weener and the Buyer when Weener has accepted an order from 

the Buyer in writing (“Order Confirmation”). 
2. Kupujący jest związany swoim zamówieniem złożonym Weener w dowolnej postaci przez okres 7 dni 

od daty otrzymania zamówienia przez Weener.  Jeżeli Weener zaakceptuje/potwierdzi zamówienie w 
takim terminie 7 dni, oświadczenie Kupującego złożone w takim okresie 7 dni odwołujące lub 
zmieniające  pierwotne zamówienie nie wstrzymuje zawarcia umowy na podstawie pierwotnego 
zamówienia. 

 2. The Buyer is bound by his/her order, presented to Weener in any type, during a term of 7 days after the 
receipt of the order by Weener. The Buyer stating that he/she wishes to annul or modify his/her order, 
during this term of 7 days, can therefore not prevent the conclusion of the agreement based on the 
(original)order, if Weener does accept/confirm the order within this term of 7 days. 

3. Potwierdzenie zamówienia wysłane Kupującemu przez Weener uznaje się za w pełni i prawidłowo 
określające treść zawartej umowy. Uznaje się, że Kupujący akceptuje treść Potwierdzenia zamówienia, 
chyba że poinformuje on  Weener na piśmie o tym, że nie może zaakceptować treści Potwierdzenia 
zamówienia w terminie 7 dni od daty Potwierdzenia zamówienia. 

 3. The Order Confirmation sent to the Buyer by Weener is regarded to completely and correctly present 
the contents of the concluded contract. The Buyer is deemed to accept the contents of the Order 
Confirmation, unless he/she informs Weener in writing of the fact that he/she cannot accept the contents 
of the Order Confirmation, within 7 days after the date of the Order Confirmation. 

4. Wszelkie dodatkowe umowy lub obietnice złożone lub wyrażone przez pracowników Weener lub złożone 
lub wyrażone przez inne osoby działające w imieniu Weener nie będą wiążące wobec Weener i nie 
stanowią części umowy, chyba że wspomniane umowy lub obietnice zostaną potwierdzone na piśmie przez 

 4. Any additional agreement and/or promise made and/or done by employees of Weener, or made and/or 
done by other people acting as representatives on behalf of Weener, shall not be binding for Weener 
and shall not constitute part of the agreement, unless said agreements and/or promises have been 
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członków zarządu lub prokurentów Weener, którzy są przedstawicielami spółki zgodnie z zasadami 
reprezentacji Weener. 

confirmed in writing by members of the management board or commercial proxies of Weener who are 
qualified as representatives in accordance with Weener’s rules of representation. 

§ 4 - Ceny  Article 4 - Prices 
1. Wszystkie ceny są cenami netto, z wyłączeniem wszelkich podatków i – o ile nie uzgodniono inaczej na 

piśmie – z wyłączeniem kosztów opakowań i kosztów wysyłki. 
 1. All prices are net prices, excluding any taxes and – unless agreed differently in writing – excluding 

packaging and excluding shipment expenses. 
2. Wszystkie ceny podane w wycenach, umowach i Potwierdzeniach zamówień opierają się na czynnikach 

kosztowych obowiązujących w momencie zawierania umowy, takich jak kursy wymiany walut, ceny 
producenta, ceny surowców i materiałów, koszty wynagrodzeń i transportu, składki ubezpieczeniowe, 
podatki, cła importowe i inne podatki nakładane przez państwo. 

 2. All prices in the quotes, agreement and Order Confirmations are based on the cost factors valid at the 
time of conclusion of the agreement, such as exchange rates, manufacturer’s prices, prices for raw 
material and materials, expenses for wages and transport, insurance premiums, taxes, import duties 
and other governmental taxes. 

3. Jeżeli po dniu zawarcia umowy, ale przed dniem dostawy, nastąpi wzrost jednego lub kilku czynników 
kosztowych, Weener zastrzega sobie prawo, w okresie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy, ale przed 
dniem dostawy, do obciążenia Kupującego takimi podwyżkami, za stosownym zawiadomieniem 
Kupującego. Ponadto, w takim przypadku, przez okres 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, ale przed 
dniem dostawy, Weener ma prawo do całkowitego lub częściowego rozwiązania umowy ze skutkiem 
natychmiastowym, za stosownym zawiadomieniem Kupującego. W zakresie, w jakim firma Weener dokona 
podwyżki ceny zgodnie z powyższą procedurą, o ile Weener dokona takiej podwyżki, Kupujący ma prawo 
rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, listem poleconym wysłanym w terminie 5 dni od 
otrzymania stosownego zawiadomienia od Weener. 

 3. For the period of 3 months after conclusion of the agreement, but before the date of  the delivery, 
Weener reserves the right, if after the date of the conclusion of the agreement, but before the date of 
delivery, one or more of the cost factors have increased, to charge these increases to the Buyer by 
presenting related notification to the Buyer. Moreover, in such case, for the period of 3 months after 
conclusion of the agreement, but before the date of delivery, Weener is entitled to fully or partially 
terminate the agreement with immediate effect by presenting related notification to the Buyer. If and to 
the extent that Weener implements a price increase in accordance with the procedure above the Buyer 
is entitled to terminate the contract with immediate effect by registered letter sent within 5 days after 
receipt of the related notification by Weener. 

§ 5 - Warunki dostawy i realizacji  Article 5 - Delivery terms and execution 
1. Weener ma prawo podzlecić wykonanie umowy (lub jej części) lub zlecić jej wykonanie osobom trzecim, 

które nie są przez nią zatrudnione. 
 1. Weener is entitled to outsource the agreement (or parts thereof), or to have it carried out by third 

parties that are not employed by it. 
2. Umowa pomiędzy Weener a Kupującym zostaje zawarta na czas nieokreślony, chyba że z rodzaju 

umowy wynika inaczej lub jeśli strony wyraźnie zawarły inne porozumienie na piśmie. 
 2. The agreement between Weener and Buyer is entered into for an undetermined term, unless it 

results otherwise by the type of the agreement, or in case the parties made explicit different 
agreements in writing. 

3. Termin dostawy określony przez Weener rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy lub od momentu 
otrzymania przez Weener wszystkich informacji niezbędnych do wykonania umowy. 

 3. The delivery times specified by Weener shall commence on the day on which the agreement is 
concluded or from the moment that Weener is in possession of all the information it requires for the 
performance of the agreement. 

4. Terminy dostaw podane przez Weener nie mogą być traktowane jako terminy w ścisłym rozumieniu, 
lecz jako przybliżone daty dostaw, stanowią wyłącznie oświadczenia co do oczekiwań i nie mają 
charakteru wiążącego, chyba że umowa wyraźnie stanowi inaczej. Kupujący niniejszym potwierdza, że 
opóźnienie w dostawie po stronie firmy Weener (niezależnie od jego przyczyny) nieprzekraczające 7 
dni w stosunku do terminu dostawy określonego w umowie uznaje się za należyte wykonanie umowy, 
w związku z czym Weener nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione 
przez Kupującego w wyniku takiego opóźnienia. 

 4. The delivery times by Weener can never be considered as firm dates, but as approximate delivery 
times and shall constitute only statements of expectation and shall not be binding, unless explicitly 
agreed upon otherwise in the agreement. The Buyer hereby confirms that Weener’s delay 
(regardless of its cause) in delivery which does not exceed 7 days in relation to the date specified in 
the agreement is deemed a proper performance of the contract, and, accordingly, Weener shall not 
be liable for any loss or damage of whatsoever kind suffered by the Buyer as a result of such delay. 

5. W przypadku, gdy wbrew powyższym postanowieniom strony uzgodnią karę umowną za 
niedotrzymanie terminu dostawy, kara taka nie będzie płatna, jeżeli opóźnienie w dostawie wynika z 
przypadków opisanych w ust. 6 poniżej. 

 5. In case – in deviation from the above-mentioned – a contractual penalty for exceeding the delivery 
term has been agreed upon by the parties, it shall not be payable if the delay of the delivery results 
from the cases described in paragraph 6 below. 

6. Weener nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego w przypadku, gdy wykonanie zobowiązań w 
zakresie dostawy przez Weener jest niemożliwe w wyniku działania siły wyższej (art. 11) lub z powodu 
innych zdarzeń, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy, za które 
Weener nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli zatem firma Weener nie jest tymczasowo w stanie 
wywiązać się ze swoich zobowiązań w zakresie dostaw, obie strony uzgodnią przedłużenie 
początkowego terminu dostawy, z zachowaniem okresu, w którym Weener nie jest w stanie zrealizować 
swoich zobowiązań, który zostanie przedłużony z odpowiednim terminem rozpoczęcia. W zakresie, w 
jakim powyższe zdarzenia prowadzą do trwałej niezdolności firmy Weener do zrealizowania dostawy, o 
ile mają one miejsce, Kupujący będzie uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem 
natychmiastowym za wypowiedzeniem przedłożonym Weener na piśmie. 

 6. Weener is not liable towards the Buyer in case it is impossible for Weener to fulfil its delivery 
obligations due to force majeure (Article 11) or because of other events that were not foreseeable at 
the time of conclusion of the contract, and for which Weener cannot be held liable. If Weener 
therefore is temporarily unable to fulfil its delivery obligations, both parties shall agree on an 
extension of the initial delivery term, with the term of the period in which Weener is unable to deliver, 
to be increased with a reasonable start-up time. If and to the extent that the above-mentioned events 
result in the permanent incapability of Weener to deliver, the Buyer will be entitled to terminate the 
agreement with immediate effect by presenting written notice to Weener. 

7. Do dostaw i przeniesienia ryzyka stosuje się postanowienia Incoterms 2010. Uznaje się, że firma 
Weener wykonała swoje zobowiązanie do zrealizowania dostawy w chwili, gdy produkty zamówione 
przez Kupującego opuszczą zakład produkcyjny Weener lub w chwili poinformowaniu Kupującego przez 
Weener, że zamówione produkty są gotowe do wysyłki. 

 7. The 2010 Incoterms provisions apply to the delivery and the transfer of risk. Weener has fulfilled its 
delivery obligation as soon as the products ordered by the Buyer have left Weener’s production plant, 
or when Weener has informed the Buyer that the ordered products are ready for shipment. 

8. Jeżeli wbrew postanowieniom ust. 7 powyżej ustalono, że wysyłka produktów musi być przeprowadzona 
przez Weener, produkty zostaną wysłane przez przewoźników wybranych przez Weener, zgodnie z 
najlepszymi profesjonalnymi szacunkami firmy. 

 8. If in deviation of the provisions in paragraph 7 above – it was agreed that the shipment of the products 
must be carried out by Weener, the products will be shipped by carriers chosen by Weener according 
to its best professional estimate. 

9. W przypadku gdy Kupujący zażąda dostawy produktów w inny sposób, Weener ma prawo obciążyć 
Kupującego stosownymi kosztami. 

 9. In case the Buyer requests delivery of products in another way, Weener is entitled to charge the 
Buyer with the related costs. 

10. Z chwilą, gdy produkty opuszczą zakład produkcyjny Weener, ryzyko dotyczące tych produktów 
przechodzi na Kupującego. W przypadku, gdy dostawa odbywa się zgodnie z postanowieniami ust. 8 
powyżej, ryzyko dotyczące tych produktów przechodzi na Kupującego z chwilą przybycia produktów do 
miejsca ich przeznaczenia. 

 10. As soon as the products have left Weener’s production plant, the risk of those products is transferred 
to the Buyer. In case the delivery is done in accordance with the stipulations in paragraph 8 above 
the risk of these products is transferred to the Buyer as soon as the products have arrived at their 
destination. 

11. Jeśli dostawa realizowana jest w ramach dostaw częściowych, Weener ma prawo traktować każdą taką 
dostawę jako odrębną transakcję. 

 11. If the delivery is done by partial deliveries, Weener is entitled to treat every such delivery as a 
separate transaction. 

12. Kupujący jest zobowiązany odebrać zamówione produkty w uzgodnionym terminie.  12. The Buyer is obliged to accept the ordered products within the agreed term. 
13. Jeżeli Kupujący nie odbierze zamówionych produktów w uzgodnionym terminie bez uzasadnionej 

przyczyny, Weener ma prawo żądać odszkodowania z tytułu poniesionej szkody lub złożyć produkty do 
depozytu sądowego. 

 13. If the Buyer does not accept ordered products within agreed term without having reasonable cause, 
Weener is entitled to demand compensation for incurred loss, or place the products in court deposit. 

14. Weener może wyznaczyć Kupującemu dodatkowy termin odbioru zamówionych produktów, a w przypadku 
gdy Kupujący nie odbierze produktów we wskazanym dodatkowym terminie bez uzasadnionej 
przyczyny, Weener może żądać zapłaty ceny zakupu, produkty uznaje się za dostarczone, a Weener 
będzie przechowywać produkty w imieniu i na ryzyko Kupującego, za zwrotem wszelkich wynikających 
z tego kosztów oraz może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

 14. Weener may set the Buyer additional term for acceptance of the ordered products, and if the Buyer does 
not accept the products in the indicated additional term without having reasonable cause, Weener 
may claim payment of the purchase sum, the products are considered as delivered, and Weener will 
store the products on behalf of and at the risk of the Buyer, against compensation of all resulting 
costs or may terminate the agreement with immediate effect. 

15. Jeżeli nie uzgodniono terminu odbioru produktów, Weener ma prawo zastosowania środków prawnych 
wymienionych w niniejszym artykule w przypadku gdy produkty nie zostały odebrane przez Kupującego 
w terminie jednego miesiąca od wezwania ze strony Weener. 

 15. If no term for acceptance of the products was agreed upon, Weener is authorized to implement the 
measures mentioned in this article, in case the products have not been accepted by the Buyer within 
one month after invitation by Weener to do so. 

§ 6 - Reklamacje po stronie Kupującego  Article 6 – Complaints on the side of the Buyer 
1. Kupujący akceptuje standardowe rozbieżności i drobne modyfikacje dostarczanych produktów, w 

szczególności w zakresie danych, pomiarów, koloru, wagi itd. ujętych przez Weener w ofertach 
cenowych, zgodnie z art. 2 ust. 2 Ogólnych warunków oraz w Potwierdzeniu zamówienia. W 
szczególności dotyczy to odstępstw od jakości umownej. Wszelkie takie modyfikacje i odstępstwa nie 
stanowią nienależytego wykonania umowy przez Weener. 

 1. The Buyer must take into account the usual tolerances and minor modifications of the products to be 
supplied, in particular for data, measurements, colour, weighs, etc. included by Weener in its quotes, 
as determined in article 2 paragraph 2 of the General Terms, and in its Order Confirmation. More in 
particular, the above applies for deviations of the contractual quality. Such modifications and 
deviations do not constitute improper performance of the agreement by Weener. 

2. Produkty dostarczane przez Weener mogą zatem odbiegać od opisu zawartego w wycenie i 
Potwierdzeniu zamówienia, jeżeli dotyczy to niewielkich różnic wielkości i jakości oraz drobnych 
modyfikacji. Wszelkie takie odstępstwa nie stanowią nienależytego wykonania umowy przez Weener. 

 2. The products supplied by Weener can therefore deviate from the description in the quote and in the 
Order Confirmation if and to the extent that it regards small differences in size and quality, and minor 
modifications. Such deviations do not constitute improper performance of the agreement by Weener. 

3. Reklamacje Kupującego dotyczące widocznych wad produktów muszą być zgłaszane firmie Weener 
przez Kupującego w terminie 7 dni od daty dostawy. Reklamacje będą składane listem poleconym, z 
jasnym i dokładnym opisem reklamacji oraz wskazaniem numeru lub numerów faktur dotyczących 
zamówionych produktów. Jeżeli Kupujący nie otrzymał jeszcze faktury, powiadomienie musi wskazywać 
numer Potwierdzenia zamówienia. 

 3. Complaints by the Buyer relating to visible product defects, must be communicated to Weener by 
the Buyer within 7 days after the date of delivery. This must be done by registered letter with a clear 
and accurate description of the complaint, and indication of the number of the invoice(s) relating to 
the ordered products. If the Buyer has no yet received the invoice, the notification must indicate the 
number of the Order Confirmation. 

4. Kupujący jest zobowiązany sprawdzać i weryfikować produkty dostarczane przez Weener w odpowiedni 
i terminowy sposób po dostawie produktów.  

 4. The Buyer is obliged to check and verify the products supplied by Weener in an adequate and timely 
way, upon delivery of the products.  

5. Wady, które w momencie dostawy lub odpowiedniej i terminowej weryfikacji nie były widoczne, muszą 
być zgłaszane firmie Weener przez Kupującego w sposób określony w ust. 3 w terminie 7 dni od 
powzięcia informacji o wadach lub od momentu, w którym należało powziąć o tym informację. 

 5. Defects that upon delivery, or upon adequate and timely verification, were not visible, must be 
communicated as determined in paragraph 3 to Weener by the Buyer within 7 days after he/she was 
aware of the defects, or should/could have become aware. 

6. Wszelkie prawa Kupującego wobec Weener dotyczące wad produktów dostarczanych przez Weener 
wygasają jeśli: 

 6. Any right of the Buyer against Weener relating to defects of the products supplied by Weener, shall 
expire in case: 

(a) Weener nie została zawiadomiona lub nie została należycie zawiadomiona o wadach zgodnie z 
warunkami określonymi w ust. 3 i 5 lub nie została zawiadomiona w odpowiedni sposób; 

 (a) Weener was not, or not properly notified of the defects within the terms set in paragraphs 3 and 5 
and/or not in the adequate way; 

(b) Kupujący niewystarczająco współpracował z firmą Weener w celu umożliwienia Weener 
przeprowadzenia kontroli odrzuconych produktów i weryfikacji reklamacji; 

 (b) the Buyer has insufficiently cooperated with Weener in order to allow Weener to inspect the rejected 
products and verify the complaint; 

(c) wady wynikają z nieprawidłowej konfiguracji, obróbki, użytkowania, przechowywania lub konserwacji 
produktów dostarczonych przez Weener Kupującemu lub Kupujący używał lub traktował te produkty w 
sposób inny, niż przewidziany przez Weener; 

 (c) the defects result from incorrect set-up, treatment, use, storage or maintenance of the products 
supplied by Weener to the Buyer, or the Buyer has used or treated these products in a different way 
or for other purposes than foreseen by Weener; 

(d) nastąpił upływ terminu gwarancji, o którym mowa w umowie lub, jeżeli strony nie uzgodniły okresu 
gwarancji, upłynął okres 12 miesięcy od dnia dostawy przez Weener na rzecz Kupującego ; 

 (d) the warranty term mentioned in the agreement has expired or, if the parties did not agree upon a 
warranty term, a period of 12 months has expired after the date of delivery to the Buyer by Weener; 

(e) produkty odrzucone nie są przechowywane przez Kupującego do czasu ich odbioru przez Weener lub 
do czasu wezwania Kupującego do zniszczenia produktów.  

 (e) the rejected products are not stored(kept) by the Buyer until Weener takes them back, or until the 
Buyer has been requested  to destruct the products.  

7. Okres gwarancji wynosi 12 (dwanaście) miesięcy od daty dostawy lub  od momentu odbioru w zakresie w 
jakim taki odbiór został uzgodniony, chyba że strony wyraźnie uzgodnią inny okres gwarancji. 

 7. The warranty term is 12 (twelve) months from the date of delivery or, if and to the extent that acceptance 
was agreed, from the moment of acceptance, unless the parties explicitly agreed other term of warranty. 

8. Przetworzone produkty uznaje się za odebrane przez Kupującego.   8. The products which have been processed, are deemed as accepted by the Buyer.  
9. Informacje o przydatności produktów dostarczonych przez Weener do użytku nie są wiążące i nie zwalniają 

Kupującego z przeprowadzenia własnych prób i badań nad ich przydatnością. 
 9. Information on the suitability of the use of the products supplied by Weener, are not binding and shall 

not hold the Buyer harmless for carrying out own tests and research on the suitability. 
10. Kupujący nie ma prawa do rozwiązania umowy w przypadku zaniedbania ze strony firmy Weener w 

wywiązywaniu się z jej obowiązków. Zaniedbanie ma miejsce w przypadku, gdy 0,3% dostarczonych 
produktów zostanie odrzucone z przyczyn dotyczących zakrętek i zamknięć, a 0,5% w zakresie 
pozostałych części z tworzyw sztucznych.  

 10. The Buyer is not entitled to terminate the agreement in case of a neglectable shortcoming by Weener 
in the observance of its obligations. A neglectable shortcoming exists when 0.3% of all supplied 
products is to be rejected because of caps and closures, and 0.5% in case of other plastic parts.  

11. W przypadku wad stwierdzonych wizualnie, Kupujący ma prawo wypowiedzieć umowę, jeżeli wadliwe 
produkty stanowią 4% całkowitej ilości zamówionych produktów. 

 11. If there are visually perceptible defects, the Buyer is entitled to terminate the agreement if the 
defective products constitute 4% of the total amount of ordered products. 

12. Wady w niewielkiej dostawie częściowej nie uprawniają Kupującego do rozwiązania umowy w zakresie 
dotyczącym pozostałych dostaw. 

 12. Defects in a minor partial delivery shall not result in the Buyer being entitled to terminate the 
agreement for the remaining deliveries. 



3 
 

13. Weener dokłada starań, aby wyprodukować produkty w określonych kolorach. W miarę możliwości, 
Weener będzie spełniać wymagania w zakresie grubości ścianek i wagi. Ze względów technicznych, 
firma Weener nie może zagwarantować pełnej zgodności. 

 13. Weener takes efforts to manufacture specific colours. If reasonably possible, Weener will comply 
with requests for wall thickness and weight. Due to technical reasons, Weener cannot guarantee full 
compliance. 

§ 7 - Odpowiedzialność  Article 7 - Liability 
1. Kupującemu przysługuje prawo do zgłaszania roszczeń (gwarancyjnych) wyłącznie w przypadku, gdy 

zobowiązania gwarancyjne dotyczące produktów dostarczanych przez Weener nie zostały przejęte 
przez osoby trzecie (takie jak producenci). W takim wypadku, odpowiedzialność Weener ogranicza się 
do wad wynikających z błędów produkcyjnych i materiałowych, chyba że wada wynika z umyślnego 
działania lub rażącego zaniedbania. 

 1. Only if the warranty obligations relating to the products supplied by Weener were not taken on by 
third parties (such as manufacturers), the Buyer is entitled to make (warranty) claims. In that case, 
Weener’s liability is limited to defects that result from production and material errors, unless the 
defect is a result of intentional act or gross negligence. 

2. W przypadku wystąpienia wad wynikających z błędów produkcyjnych i materiałowych i w zakresie 
występowania takich wad, firma Weener jest zobowiązana wyłącznie do: 

 2. If and to the extent that there are defects resulting from production and material errors, Weener is 
exclusively obliged to: 

(a) zapewnienia (bezpłatnej) naprawy wad;  (a) (free) repair of the defects; 
(b) dostarczenia produktów lub części zamiennych, po zwrocie wadliwych produktów lub części;  (b) delivery of replacement products or parts, after return of the defective products or parts; 
(c) zwrotu otrzymanej płatności lub zaliczenia płatności na inne zobowiązania, na fakturze przesłanej 

Kupującemu; 
 (c) refund of the received payment/crediting on the invoice sent to the Buyer; 

(d) odszkodowania wypłacanego w porozumieniu z Kupującym, w formie innej niż określona powyżej.   (d) a compensation to be paid in consultation with the Buyer, in any other form than mentioned above.  
Weener według własnego uznania decyduje o wyborze świadczenia które spełni tytułem gwarancji 
spośród tych o których mowa powyżej w lit. a do d.  

 Weener at its’ own choice decides on the type of compensation – as above-mentioned in a to d – to 
be applied.  

3. Jeżeli bez uprzedniej pisemnej zgody Weener Kupujący dokonał napraw lub wprowadził zmiany do 
produktów, Weener nie będzie ponosić odpowiedzialności, nawet w przypadku błędów produkcyjnych i 
materiałowych.  

 3. If without prior written consent from Weener, the Buyer has had repairs and/or changes done to the 
products, Weener cannot be held liable, not even for production and material errors.  

4. Niezależnie od wszelkich pozostałych ograniczeń odpowiedzialności, o których mowa w niniejszych 
Ogólnych warunkach, Weener w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody 
poniesione przez Kupującego lub osobę trzecią, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub rażącej 
niedbałości. 

 4. Besides all specific limitations of the liability mentioned in these General Terms, Weener can never be 
held liable for any damage suffered by the Buyer or a third party, save in case of intentional act or gross 
negligence. 

Weener nie ponosi odpowiedzialności za szkody wtórne lub wynikające z przestoju, szkody 
bezpośrednie lub pośrednie, jakkolwiek nazwane – w tym utratę zysków i szkody z tytułu przestoju – 
poniesione przez Kupującego, jego podwładnych i spowodowane przez osoby zatrudnione przez niego 
lub za jego pośrednictwem lub przez osoby trzecie w wyniku całkowitej lub częściowej (ponownej) 
dostawy produktów, dostawy opóźnionej lub wadliwej, lub przez same produkty. 

 Weener is not liable for consequential or standstill damage, direct or indirect damage, however named 
– loss of profit and standstill damage included – suffered by the Buyer, its subordinates, and caused by 
people employed by or though him/her, or by third parties, due to full or partial (re)supply of products, 
delayed or faulty delivery, or by the products themselves. 

Odpowiedzialność za wszelkie szkody ogranicza się do kwoty równej kwocie na fakturze, przesłanej 
Kupującemu z tytułu dostawy wadliwych produktów. 

 The liability for any damage is limited to an amount equal to the amount on the invoice, sent to the Buyer for 
delivery of the defective products. 

5. Kupujący nie jest uprawniony do zwrotu produktów dostarczonych przez Weener, jeżeli Weener nie ponosi 
za nie odpowiedzialności. Jeżeli mimo to zwrot nastąpi bez uzasadnionej przyczyny, wszystkie koszty 
zwrotu ponosi Kupujący. W takim wypadku, Weener ma prawo umieścić produkty w magazynie osoby 
trzeciej lub zniszczyć produkty na koszt i ryzyko Kupującego. 

 5. The Buyer is not entitled to return the products supplied by Weener if the latter is not liable. If this is 
nevertheless done without valid reasons, all return expenses will be borne by the Buyer. In that case, 
Weener is entitled to place or destroy the products in a third party’s storage at the Buyer’s expenses 
and risk. 

6. Kupujący zwolni Weener z odpowiedzialności i wynagrodzi szkody z tytułu wszelkich roszczeń osób 
trzecich dotyczących wykonania umowy. 

 6. The Buyer will indemnify Weener for all claims from third parties regarding the performance of the 
agreement. 

7. Niniejszym wyłącza się rękojmię na mocy postanowień Kodeksu cywilnego i zastępuje powyższymi 
postanowieniami. 

 7. The statutory warranty for defects under the Polish Civil Code (rękojmia) is excluded and replaced by 
the above provisions. 

§ 8 - Zatrzymanie tytułu własności i zabezpieczenie  Article 8 - Retention of title and security 
1. Produkty dostarczane przez Weener pozostają własnością Weener do czasu pełnego uregulowania 

wszystkich płatności należnych od Kupującego na mocy umowy lub wymagalnych w inny sposób. Wedle 
uznania Weener, Weener ma prawo dochodzić od Kupującego zabezpieczenia przestrzegania jego 
zobowiązań. 

 1. Products supplied by Weener remain its property till full payment of all the payments due by the Buyer 
under the agreement or otherwise payable. If Weener regards it is necessary, it has the right to claim 
security from the Buyer regarding the observance of his/her obligations. 

2. Kupujący nie jest uprawniony do zastawiania produktów nieopłaconych ani do ustanawiania ograniczonego 
prawa rzeczowego lub jakiegokolwiek innego obciążenia lub prawa na rzecz osób trzecich w odniesieniu 
do produktów nieopłaconych.  

 2. The Buyer is not entitled to pledge non-paid products, nor to establish any limited property right or any 
other encumbrance or right for the benefit of third parties relating to non-paid products.  

3. Bez uszczerbku dla powyższego, Kupujący może sprzedać produkty osobom trzecim w imieniu Weener, 
wyłącznie w toku normalnie prowadzonej działalności gospodarczej. Kupujący jest zobowiązany 
niezwłocznie uiścić uzyskane środki na rzecz Weener lub, jeżeli nie wypłacono gotówki, niezwłocznie 
przekazać uzyskane roszczenia na rzecz firmy Weener. 

 3. Without prejudice to the above, the Buyer is permitted to sell the products to third parties on behalf of 
Weener, yet only within the frame of his ordinary business. The Buyer is obliged to pay the obtained 
money immediately to Weener, or, if not paid in cash, immediately transfer the obtained claims to 
Weener. 

4. Jeśli w wyniku przetwarzania lub czynności wykonywanych przez Kupującego nastąpi utrata praw 
majątkowych firmy Weener do dostarczanych produktów, Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego 
ustanowienia odpowiedniego prawa majątkowego lub innego zabezpieczenia na rzecz firmy Weener na 
produktach powstałych po przetwarzaniu lub wykonaniu czynności. 

 4. If due to processing or operation by the Buyer, Weener’s property rights on its supplied products are 
lost, the Buyer is immediately obliged to establish appropriate property right or other security for the 
benefit of Weener, on the products created after the processing or operation. 

5. W każdej chwili, firma Weener ma prawo przejąć w posiadanie towary będące w posiadaniu Kupującego 
(lub osób trzecich), lecz będące własnością firmy Weener, z chwilą gdy Weener w uzasadniony sposób 
uzna, że istnieje zagrożenie, że Kupujący nie wypełni swoich obowiązków. Powyższe uprawnienie nie 
ogranicza praw Weener wynikających z przepisów prawa, w szczególności Weener zastrzega sobie prawo 
do dochodzenia odszkodowania od Kupującego. 

 5. Weener shall at all times be entitled to take possession of the goods that are in the possession of the 
Buyer (or third parties), but are the property of Weener, as soon as it can reasonably assume that there 
is a threat that the Buyer will not fulfil its obligations. The foregoing is without prejudice to the rights of 
the Weener under the law, in particular Weener reserves the right to claim damages from the Buyer. 

6. Kupujący jest zobowiązany do ubezpieczenia od ryzyka pożaru i kradzieży nieopłaconych produktów oraz 
do przedstawienia dowodu ubezpieczenia na żądanie Weener. 

 6. The Buyer is obliged to insure the risk of fire and theft of unpaid products, and to present this insurance 
upon Weener’s request. 

§ 9 - Marka  Article 9 - Brand 

Weener ma prawo przekazać wszystkie dostarczane produkty opatrzone marką lub kodem. Kupujący jest 
zobowiązany do zachowania takiej marki lub kodu w każdym przypadku do czasu pełnego wykonania 
obowiązków wynikających z umowy na dostawę tych produktów. 

 Weener is authorised to provide all supplied products with a brand and/or code. The Buyer is obliged to keep 
this brand and/or code, in any case until its obligations under the agreement for supply of these products are  
completely fulfilled. 

§ 10 - Płatność  Article 10 - Payment 

1. Płatność zostanie dokonana w walucie euro lub PLN, według wyboru firmy Weener, bez żadnych potrąceń 
lub rabatów, przelewem na numer rachunku wskazany przez Weener, w każdym przypadku niezwłocznie 
po dostawie danych dotyczących produktów, najpóźniej w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, 
chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie. Z chwilą dokonania przelewu, datą płatności jest data 
uznania rachunku bankowego.  

 1. The payment must be done in Euro or PLN currency, at Weener’s choice, without any deduction or 
discount,  by bank transfer to an account number identified by Weener, in any case immediately after 
delivery of the products concerned, at the latest within 30 days after invoice date, unless explicitly agreed 
otherwise in writing. Upon bank payment the date of crediting from the bank account shall be considered 
as the date of payment.  

2. Jeżeli Kupujący nie ureguluje (w pełni) płatności w terminie, uznaje się, że Kupujący zalega z płatnością, 
bez konieczności zawiadamiania lub dochowania innych formalności. W takim przypadku, Weener ma 
prawo wstrzymać wykonywanie swoich obowiązków wobec Kupującego, co nie ogranicza prawa Weener 
do dochodzenia innych roszczeń wobec Kupującego. Ponadto, Weener ma prawo żądać zapłaty 
gotówkowej przed dostawą produktów lub gwarancji terminowej zapłaty dla każdej innej dostawy. 
Dodatkowo, Weener ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, co nie ogranicza prawa 
Weener do dochodzenia odszkodowania.  

 2. If the Buyer does not (fully) pay timely, he/she is in default without a notification or any other formality 
being required. In that case Weener is entitled to suspend the fulfilment of its obligations towards the 
Buyer, without prejudice to Weener’s right to establish other claims against the Buyer. Moreover, 
Weener is entitled to demand cash payment before delivery of the products or a warranty for timely 
payment, for any other delivery to be made. Furthermore, Weener is entitled to terminate the agreement 
with immediate effect, without prejudice to Weener’s right to claim a compensation.  

3. W przypadku opóźnienia w płatności, Kupujący zostanie obciążony ustawowymi odsetkami za opóźnienie 
w transakcjach handlowych zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2018 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych, naliczanymi od należnej kwoty faktury. Kupujący ma również 
obowiązek pokryć wszelkie koszty pozaprawne i prawne (windykacji) poniesione przez Weener w celu 
(zgodnego z prawem) dochodzenia zaspokojenia, rozwiązania lub odszkodowania od Kupującego. Koszty 
pozaprawne szacuje się na 15% kwoty głównej (w tym podatku od towarów i usług), co nie wyłącza prawa 
do żądania wyższych kosztów pozaprawnych. 

 3. In case of late payment the Buyer will be charged with a  statutory interest for delay in commercial 
transactions pursuant to the Act on Preventing Excessive Delays in Commercial Transactions dated 13 
December 2018, calculated on the due invoice amount. The Buyer must also pay for all extra-legal and 
legal (collection) costs that Weener makes in order to (legally) claim fulfilment, termination or 
compensation from the Buyer. The extra-legal expenses are estimated at 15% of the main sum 
(including VAT), without prejudice to the right to claim higher extra-legal costs. 

Ponadto, wszelkie inne konsekwencje spowodowane opóźnieniami w płatnościach, takie jak ujemne 
różnice kursowe, są zaliczane na rachunek i będą obciążały Kupującego.  

 Furthermore, all other consequences due to late payment, such as exchange loss, are to the account 
of the Buyer.  

4. Strony wyłączają stosowanie postanowień art. 451 k.c., i postanawiają, że płatności od Kupującego zostaną 
w pierwszej kolejności zaliczone na poczet kosztów wskazanych w ust. 3, a następnie na poczet odsetek i 
ostatecznie na poczet kwoty głównej.  

 4. Deviating from the article 451 of the Polish Civil Code, the parties agree that payments from the Buyer 
will first credited against the costs indicated in paragraph 3, and then against the interest, and finally 
against the main sum.  

5. Jeżeli sytuacja finansowa Kupującego po zawarciu umowy, lecz przed dostawą produktów, ulegnie 
znacznemu pogorszeniu, Weener ma prawo wstrzymać się od dalszego wykonywania umowy lub żądać 
zmiany warunków płatności.  

 5. If the Buyer’s financial situation after the conclusion of the contract, yet before the delivery of the 
products, significantly deteriorates, Weener is entitled to refrain from further performance of the 
agreement, or to demand a modification of the payment terms.  

6. Kupujący nie ma prawa zawiesić swojego obowiązku dokonania zapłaty, chyba że istnieją bezsporne 
roszczenia wzajemne lub zasądzone roszczenia prawnie. 

 6. The Buyer is not allowed to suspend his/her payment obligation, unless there is an undisputed 
counterclaim or claim legally awarded. 

§ 11 - Siła wyższa  Article 11 - Force majeure 

Siła wyższa to każda okoliczność pozostająca poza kontrolą Weener, która ze względu na swój charakter 
uniemożliwia praktyczne wykonanie umowy przez Weener (bez zarzucenia uchybień w zakresie realizacji 
umowy). W szczególności, siła wyższa obejmuje wojnę, zamieszki i działania wojenne wszelkiego rodzaju, 
utrudnienia, bojkot, klęski żywiołowe, epidemie, niedobory surowców, utrudnienia i przerwy w transporcie, 
awarie w firmie Weener, ograniczenia lub zakazy w imporcie i eksporcie, ograniczenia wynikające ze środków, 
przepisów i zarządzeń władz międzynarodowych, krajowych lub regionalnych (samorządowych). Jeżeli z 
powodu działania siły wyższej, Weener nie będzie w stanie wywiązywać się ze swojego obowiązku 
zrealizowania dostawy w sposób prawidłowy lub terminowy, Weener ma prawo (częściowo) rozwiązać umowę 
ze skutkiem natychmiastowym lub zawiesić dostawy na czas określony lub nieokreślony, według wyboru 
Weener. W przypadku wystąpienia zdarzenia siły wyższej, Kupujący nie ma prawa zaciągania zobowiązań 
wobec Weener. 

 Force majeure is any circumstance beyond Weener’s control, that by its nature makes Weener’s fulfilment 
of the contract reasonably impractical (not imputable shortcoming in the fulfilment). In particular, force 
majeure includes: war, riots and hostilities of any kind, obstructions, boy-cot, natural disasters, epidemics, 
shortage of raw materials, hindrance and interruption of transport possibilities, malfunction at Weener’s, 
import and export limitations or bans, restrictions caused by measures, laws and decrees of international, 
national or regional (governmental) authorities. If due to force majeure, Weener is not able to fulfil its delivery 
duty in a correct or timely way, Weener is entitled to (partially) terminate the agreement with immediate effect, 
or to suspend deliveries for a definite or indefinite period of time, by choice of Weener. In case of force 
majeure, the Buyer cannot incur a liability towards Weener. 

§ 12 - Prawa własności intelektualnej  Article 12 - Intellectual property rights 
1. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności intelektualnej osób 

trzecich, oznaczeń i podobnych praw osób trzecich – w tym wzorów projektowych produkowanych przez 
Weener na podstawie informacji i specyfikacji Kupującego. Kupujący ponosi odpowiedzialność za skutki 

 1. The Buyer is solely liable for the observance of intellectual property rights of third parties, markings and 
similar rights of third parties – including the design models manufactured by Weener based on the 
information and specifications of the Buyer. The Buyer is liable for the consequences of any infringement 
of such rights of third parties, and indemnifies Weener for any claims from third parties.  
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naruszenia wszelkich takich praw osób trzecich i zwalnia firmę Weener z odpowiedzialności i pokryje 
szkody Weener z tytułu roszczeń osób trzecich.  

2. Każda ze stron niezwłocznie poinformuje drugą stronę na piśmie w przypadku, gdy osoby trzecie pociągną 
jedną ze stron do odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej.  

 2. Each party will inform the other party at once in writing in case third parties hold one of the parties liable 
for infringement of intellectual property rights.  

3. Wszelkie dokumenty dostarczone Kupującemu przez Weener w celu realizacji umowy, takie jak obliczenia, 
projekty, rysunki, modele itp., pozostają własnością (intelektualną) Weener. Kupującemu nie wolno 
przekazywać tych dokumentów osobom trzecim bez uprzedniej wyraźnej, pisemnej zgody Weener. 

 3. All documents provided to the Buyer by Weener for the implementation of the agreement, such as 
calculations, designs, drawings, models, etc. remain the (intellectual) property of Weener. The Buyer is 
not allowed to provide these documents to third parties without the prior explicit and written consent of 
Weener. 

§ 13 - Rozwiązanie Umowy  Article 13 - Termination 
Weener ma prawo rozwiązać umowę z Kupującym ze skutkiem natychmiastowym w przypadku opóźnienia 
jakiejkolwiek płatności należnej od Kupującego o okres ponad 14 dni, lub w przypadku gdy Kupującemu grozi 
niewypłacalność lub Kupujący stanie się niewypłacalny. Po rozwiązaniu Umowy zgodnie z poprzednim zdaniem, 
wszelkie roszczenia firmy Weener wobec Kupującego stają się płatne natychmiastowo w pełni wymagalne.  

 Weener is entitled to terminate the agreement with the Buyer with immediate effect in case of delay of any 
payment due from the Buyer exceeding 14 days, or in case of the Buyer is threatened by insolvency or 
becomes insolvent. After termination made in accordance with the previous sentence, all claims by Weener 
against the Buyer shall be immediately and fully payable.  

§ 14  - Prawo właściwe  Article 14  - Applicable Law 
Wszystkie oferty cenowe, oferty, Potwierdzenia zamówień i umowy, do których mają zastosowanie niniejsze 
Ogólne warunki, podlegają prawu polskiemu, z wyraźnym wyłączeniem stosowania Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG) oraz Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów.  

 All quotes, offers, Order Confirmations and agreements to which these General Terms apply are governed 
by the law of Poland, with explicit exclusion of the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG) 
and the UN Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods.  

§ 15 - Rozstrzyganie sporów  Article 15 - Dispute settlement 
Wszelkie spory o dowolnym charakterze, dotyczące lub wynikające z ofert, wycen, Potwierdzeń zamówień lub 
umów, do których mają zastosowanie niniejsze Ogólne warunki oraz wynikające z dostaw zrealizowanych przez 
Weener, będą rozstrzygane wyłącznie przez polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby Weener. 

 Any dispute of whatever nature, relating to, or resulting from the offers, quotes, Order Confirmations or 
agreements to which these General Terms apply, and the deliveries made by Weener, will be exclusively 
resolved by the Polish common courts having jurisdiction for the registered office of Weener. 
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Ogólne warunki zakupu  General Terms and Conditions of Purchase 
§ 1 - Zastosowanie i postanowienia ogólne  Clause 1 - Applicability and General Provisions 
1. Niniejsze Ogólne warunki zakupu („Ogólne warunki”) mają zastosowanie i stanowią integralną część 

wszystkich (przyszłych) wycen, procesu sporządzania i treści umów oraz zgodności z jakąkolwiek 
umową, bez względu na nazwę takiej umowy, zawartą z Weener Plastics OPE sp. z o.o., polską 
spółką z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do polskiego rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000025334 („Weener”) w zakresie zamawiania i nabywania 
towarów, usług lub innych robót od jej dostawców.  

 1. These General Terms and Conditions of Purchase (“General Terms”) apply to, and form an integral 
part of, all (future) requests for quotations, the formation, the content and the compliance with any 
agreement, however named, of and entered into with Weener Plastics OPE sp. z o.o., a Polish limited 
liability company entered into the Polish register of entrepreneurs of the National Court Register 
under KRS number 000025334 (“Weener”) to order and buy goods or services or other work from 
its suppliers.  

2. W niniejszych Ogólnych warunkach termin „dostawca” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną 
będącą przedsiębiorcą będący w stosunku umownym z Weener na podstawie umowy sprzedaży lub 
innej umowy zawartej z Weener, jak również każdą osobę fizyczną lub prawną będącą 
przedsiębiorcą, która zamierza zawrzeć umowę sprzedaży lub inną umowę z Weener. Termin 
„dostawca” obejmuje w szczególności podmioty, które dostarczają towary do firmy Weener.  

 2. Where these General Terms refer to ‘supplier’, this means every natural or legal person being an 
entrepreneur in a contractual relationship with Weener pursuant to a purchase or other agreement 
entered into with Weener as well as every natural or legal person being an entrepreneur wishing to 
enter into a purchase or other agreement with Weener. The term ‘supplier’ in particular includes 
those who deliver goods to Weener.  

3. Wszelkie odstępstwa od postanowień niniejszych Ogólnych warunków są dopuszczalne wyłącznie w 
zakresie, w jakim zostało to wyraźnie uzgodnione przez firmę Weener i dostawcę na piśmie.  

 3. The provisions in these General Terms may exclusively and only be departed from if and insofar as 
this has been expressly agreed upon by Weener and the supplier in writing.  

4. Wyłącza się wprost stosowanie innych warunków ogólnych umów. Nawet jeżeli dostawca odwołuje 
się do innych (swoich) ogólnych warunków, ogólne warunki dostawcy nie mają zastosowania i ich 
stosowanie do niniejszych Ogólnych warunków zostaje wprost wyłączone (klauzula obrony). 
Ewentualne odstępstwa od powyższej zasady są dopuszczalne wyłącznie w zakresie, w jakim 
zastosowanie ogólnych warunków dostawcy zostało wyraźnie zaakceptowane przez firmę Weener 
na piśmie i tylko w zakresie, w jakim ogólne warunki dostawcy nie są sprzeczne z postanowieniami 
niniejszych Ogólnych warunków. Jakiekolwiek postanowienia o odmiennej treści zawarte w ogólnych 
warunkach dostawcy nie będą ograniczały ani wyłączały stosowania powyższych postanowień.  

 4. The applicability of other general terms and conditions is expressly excluded. Even if the supplier 
refers to (its) general terms and conditions, the general terms and conditions of the supplier do not 
apply and are explicitly excluded by these General Terms (defence clause). This is only different if 
and insofar as the applicability of the general terms and conditions of the supplier is expressly 
accepted by Weener in writing and insofar as the general terms and conditions of the supplier are 
not in conflict with the provisions in these General Terms. Any stipulation to the contrary in the 
general terms and conditions of the supplier does not affect the foregoing.  

5. W przypadku gdy niniejsze Ogólne warunki odnoszą się do „dostawy (towarów)”, obejmuje to 
również świadczenie usług i wykonywanie prac o jakimkolwiek charakterze.  

 5. Where these General Terms refer to the ‘supply (of goods)’, this also includes the rendering of 
services and work of whatever nature.  

6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych warunków zostanie uznane za nieważne, 
zostanie unieważnione lub zostanie uznane za niemające zastosowania w jakikolwiek inny sposób, 
pozostałe postanowienia niniejszych Ogólnych warunków pozostają w mocy, a strony uzgodnią 
zastąpienie nieważnego, unieważnionego lub niemającego zastosowania postanowienia, z 
uwzględnieniem, w miarę możliwości, celu i zamierzenia postanowienia nieważnego, 
unieważnionego lub niemającego zastosowania. 

 6. If any provision in these General Terms is void, is voided or is declared not applicable in any other 
way, the remaining provisions of these General Terms  shall remain in full force and the parties shall 
agree a replacement for the void, voided or inapplicable declared provision whereby the objective 
and purport of the void, voided or inapplicable-declared provision(s) shall be taken into account as 
far as possible. 

§ 2 - Zawarcie umowy  Clause 2 - Conclusion of Contract  
1. Z zachowaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego odnoszących się do 

wymogów dotyczących formy dla określonych rodzajów czynności prawnych, zamówienia Weener 
nie wymagają dla swej ważności zachowania określonej formy, przy czym zamówienia składane 
ustnie lub telefonicznie przez Weener wymagają następczego pisemnego potwierdzenia złożonego 
przez Weener dostawcy, pod rygorem nieważności. Ustne umowy dodatkowe oraz zmiany umowy 
również wymagają pisemnego potwierdzenia u dostawcy przez Weener, pod rygorem nieważności.  

 1. Without prejudice to mandatory provisions of Polish law relating to form requirements for specific 
types of legal transactions, orders of Weener do not require a specific form to be valid, but orders 
placed verbally or by phone by Weener shall require a subsequent confirmation by confirmation in 
writing made by Weener to the supplier in order to be valid. Verbal subsidiary agreements and 
amendments of the agreement also require confirmation in writing made by Weener to the supplier 
in order to be valid.  

2. Umowa zostaje zawarta po przekazaniu przez dostawcę Weener pisemnego przyjęcia zamówienia. 
Do momentu pisemnej akceptacji zamówienia przez dostawcę, Weener przysługuje prawo 
anulowania zamówienia poprzez złożenie dostawcy zawiadomienia o anulowaniu zamówienia. 

 2. The agreement is concluded once the supplier provides to Weener a written acceptance of the order. 
Prior to the written acceptance of the order by the supplier, Weener shall have the right to cancel 
any order by giving notice on cancellation of the order to the supplier. 

3. W każdej chwili, firma Weener ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, do czasu 
dostarczenia wszystkich produktów za pisemnym zawiadomieniem dostawcy i podaniem przyczyny, 
gdy nie będzie już w stanie korzystać z zamówionych produktów w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej w wyniku okoliczności powstałych po zawarciu umowy. W takim przypadku, Weener 
zapłaci dostawcy wynagrodzenie za towary już dostarczone do firmy Weener i pokryje poniesione 
koszty.  

 3. Furthermore, Weener shall have the right to terminate the agreement with immediate effect at any 
time until all products are delivered by giving notice in writing to the supplier and stating the reason, 
when it is no longer in a position to use the ordered products in its business operation as a result of 
circumstances intervening after conclusion of the agreement. In such an event, Weener shall 
remunerate the supplier for the goods already delivered to Weener and incurred costs.  

4. W zakresie ilości, jakości i projektu towarów, dostawca zobowiązany jest w swoich ofertach do 
przestrzegania postanowień  zawartych w zamówieniach, zaproszeniach do składania ofert oraz 
rysunkach  przekazanych lub zaakceptowanych przez Weener. Dostawca jest zobowiązany 
zawiadomić Weener na piśmie o wszelkich planowanych lub istniejących odstępstwach.  

 4. In terms of quantity, quality and design of the goods, the supplier shall comply in its offers with the 
orders, invitations to tender and potential drawings specified or approved by Weener. Weener shall 
be explicitly notified in writing by the supplier of any planned or existing deviations.  

5. Wszelkie odstępstwa dotyczące ilości, jakości i projektu towarów wymagają pisemnej zgody Weener. 
W odniesieniu do dostaw granulatu, odchylenie ilościowe do 10% uznaje się za zaakceptowane przez 
Weener jako należyte wykonanie umowy przez dostawcę. 

 5. Any deviations in relation to quantity, quality and design of the goods require the written approval of 
Weener. With respect to granule deliveries, a quantitative deviation of up to 10% shall be deemed 
to have been accepted by Weener as a proper performance by the supplier of the agreement. 

§ 3 - Ceny, wysyłka, pakowanie  Clause 3 - Prices, Shipment, Packaging 
1. Uzgodnione ceny są cenami stałymi i wyłączają wszelkie późniejsze roszczenia dostawcy 

jakiegokolwiek rodzaju wobec firmy Weener, w szczególności żądania podwyżki cen. O ile wyraźnie 
nie uzgodniono inaczej, w cenach tych uwzględnia się wszystkie koszty pakowania, transportu, 
podatków i ceł, w tym koszty wszelkich formalności celnych.  

 1. The agreed prices are fixed prices and exclude any subsequent claims of the supplier of any kind 
against Weener, in particular relating to demand of increase of prices. Unless explicitly agreed 
otherwise, all costs of packaging, transport, taxes and customs, including all customs formalities 
shall be included in these prices.  

2. W zakresie, w jakim koszty ponoszone przez dostawcę przy produkcji towarów zamówionych przez 
Weener zmienią się o ponad 10%, bez możliwości przewidzenia tego faktu przez strony, każda ze 
stron ma prawo żądać renegocjacji cen. Weener nie jest jednak zobowiązana do akceptacji 
zmienionych, a w szczególności wyższych cen, chyba że spełnione zostaną przesłanki do 
zastosowania postanowień art. 3571 lub art. 3581 § 3 polskiego kodeksu cywilnego.  

 2. In so far as the production costs of the supplier of goods ordered by Weener change by more than 
10% without this fact being foreseeable for the parties, each party shall have the right to demand the 
renegotiation of prices. Weener shall not be obligated, however, to accept modified and especially 
higher prices, unless the prerequisites for the application of Art. 3571 or Art. 3581 § 3 of the Polish 
Civil Code are fulfilled.  

3. Dokumentacja wysyłki, listy przewozowe, faktury oraz wszelka korespondencja musi zawierać numer 
zamówienia Weener. Dostawca zobowiązuje się zamieszczać na listach przewozowych i fakturach 
imię i nazwisko zamawiającego oraz, o ile jest on znany, podmiot zamawiający. 

 3. Shipment notes, consignment notes, invoices and all correspondence shall contain the order number 
of Weener. The supplier shall quote the name of the ordering person and, if known, the requisitioning 
party on consignment notes and invoices. 

4. O ile strony nie postanowią inaczej, wysyłka zostanie dokonana na koszt i ryzyko dostawcy do 
swobodnie uzgodnionego miejsca dostawy (na warunkach DDP - dostarczone, cło opłacone).  

 4. Unless agreed otherwise by the parties, shipment shall be made at the expense and risk of the 
supplier to the freely agreed place of delivery (Delivered Duty Paid).  

§ 4 - Faktury i płatności  Clause 4 - Invoices and Payments 

1. Dostawca przedłoży firmie Weener fakturę wraz ze wszystkimi uzgodnionymi danymi i dokumentami 
po zrealizowanej dostawie lub, w przypadku braku jakiejkolwiek umowy w tym zakresie, z 
dokumentami zwyczajowo przedkładanymi. Faktury, które nie zostały prawidłowo wystawione, uznaje 
się za otrzymane przez Weener wyłącznie po ich prawidłowym skorygowaniu na żądanie Weener.  

 1. Invoices shall be submitted by supplier to Weener with all agreed data and documents following the 
completed delivery or, in the absence of any agreement in this respect, with the customary 
documents. Invoices which have not been properly drawn up shall be deemed to have been received 
by Weener only when properly corrected as requested by Weener.  

2. Płatności będą dokonywane przez Weener przy użyciu zwykłych metod handlowych z rabatem 
gotówkowym w wysokości 3% (chyba że uzgodniono inny rabat gotówkowy) w terminie 14 dni od 
daty dostawy/wykonania usługi lub w terminie 60 dni od otrzymania faktury. Terminem płatności 
wiążącym dla Weener jest późniejszy z tych terminów.  

 2. Payments shall be made by Weener by normal commercial methods with a cash discount of 3% 
(unless a different cash discount is agreed) within 14 days following the delivery/service or within 60 
days from the receipt of the invoice. The date of determining the due payment term by Weener shall 
be the later of these dates.  

3. W przypadku opóźnienia w płatności, Weener ureguluje na rzecz dostawcy odsetki ustawowe za 
opóźnienie w transakcjach handlowych zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2018 r. o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.  

 3. In case of a delay in payment by Weener, Weener shall pay the supplier statutory interest rate for 
delay in commercial transactions pursuant to the Act on Preventing Excessive Delays in Commercial 
Transactions dated 13 December 2018.  

4. Uregulowanie faktury na rzecz dostawcy przez Weener nie będzie nigdy interpretowane jako 
potwierdzenie przez Weener prawidłowego wykonania zobowiązań dostawcy wynikających z umowy 
z Weener. 

 4. Payment of the invoice of the supplier by Weener shall never be interpreted as a confirmation by 
Weener of the correct performance of the supplier of its obligations under an agreement with 
Weener. 

5. Weener ma prawo dokonać wzajemnego potrącania wszelkich wierzytelności należnych firmie 
Weener, powstałych pod jakimkolwiek tytułem i w jakimkolwiek terminie, z płatnościami należnymi 
dostawcy.  

 5. Weener is entitled to set off against payments due to the supplier any and all payments of supplier 
due to Weener however and whenever arising.  

§ 5 - Terminy dostawy, opóźnienia, siła wyższa  Clause 5 - Delivery dates, Delays, Force majeure 
1. Uzgodnione terminy dostaw są wiążące dla dostawcy i będą należycie przestrzegane przez 

dostawcę. Odbiór towaru w uzgodnionym miejscu dostawy wpływa na stwierdzenie zgodności z 
wymogami.  

 1. Agreed delivery dates are binding for the supplier and shall be correctly adhered to by the supplier. 
The receipt of goods at the agreed place of delivery shall determine compliance.  

2. W przypadku, gdy spodziewane jest przekroczenie terminu dostawy, dostawca niezwłocznie 
zawiadomi Weener na piśmie o przyczynie i przewidywanym czasie dostawy. Niezależnie od takiego 
zawiadomienia, przekroczenie terminu pociąga za sobą ustawowe konsekwencje wynikające z 
opóźnienia. W nagłych przypadkach, zwłaszcza w celu uniknięcia utraty produkcji lub z uwagi na 
własne zobowiązania w zakresie dostawy, Weener ma prawo do zapewnienia towarów w inny sposób 
na koszt dostawcy i bez podejmowania żadnych dalszych działań pośrednich.  

 2. When it is foreseeable that a delivery date shall be exceeded, the supplier shall immediately notify 
Weener in writing of the reason and the expected duration. Irrespective of such notification, 
exceeding a deadline shall trigger the statutory consequences of delay. In urgent cases, especially 
to avoid loss of production or in view of its own delivery obligations, Weener shall have the right to 
otherwise procure the goods at the supplier‘s expense and without further intermediate steps.  

3. W przypadku opóźnienia w dostawie, Weener przysługuje nieograniczone prawo do wnoszenia 
roszczeń wynikających z uprawnień ustawowych, w tym prawo do odstąpienia od umowy oraz prawo 
do żądania odszkodowania za świadczenie po bezskutecznym upływie odpowiedniego okresu 
karencji.  

 3. In case of a delay in delivery, Weener shall have the unrestricted right to its statutory claims including 
the right of rescission of the contract and the right to damages in lieu of performance upon fruitless 
expiration of an appropriate period of grace.  

4. W przypadku opóźnienia dostawcy w dostawie, Weener ma prawo, niezależnie od  wszelkich innych 
dostępnych jej środków prawnych określonych w niniejszych warunkach, po uprzednim pisemnym 
zawiadomieniu dostawcy, obciążyć dostawcę karą umowną w wysokości 0,5% wartości danego 
zamówienia za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia w dostawie. Łączna wysokość kar umownych 
naliczanych przez Weener za opóźnienie w dostawie nie może przekroczyć 5% wartości danego 
zamówienia. Kara umowna zostanie rozliczona z odszkodowaniem za niewykonanie zobowiązania, 
które zostanie uregulowane przez dostawcę. Zapłata kary umownej nie ogranicza prawa Weener do 
dochodzenia odszkodowania za szkodę przekraczającą wysokość kary umownej. 

 4. In case of a supplier’s delay in delivery, Weener shall have the right, in addition to all other remedies 
herein, after prior written notification of the supplier, to charge the supplier with a contractual penalty 
amounting to 0.5% of the respective value of the order for every commenced week of the delay in 
delivery. The total amount of contractual penalties charged by Weener for delay in delivery may not 
exceed 5% of the respective value of the order. The contractual penalty shall be offset against the 
default damages to be compensated by the supplier. The payment of contractual penalty shall be 
without prejudice to Weener’s right to seek compensation for loss exceeding the value of the 
contractual penalty. 

5. W przypadku dostawy przed uzgodnionym terminem dostawy, firma Weener zastrzega sobie prawo 
do zwrotu dostawy na koszt i ryzyko dostawcy. Jeżeli firma Weener zaakceptuje towar, firma będzie 
przechowywać go do uzgodnionego terminu dostawy w lokalu Weener, na koszt i ryzyko dostawcy. 
W takim przypadku, w kwestii płatności obowiązuje tylko uzgodniony termin dostawy.  

 5. In case of delivery before the agreed date of delivery, Weener reserves the right to return the delivery 
at the supplier‘s expense and risk. If Weener accepts the goods, it shall store them until the agreed 
date of delivery on the premises of Weener at the supplier‘s expense and risk. In such event only 
the agreed date of delivery shall be valid in terms of payment.  

6. Dostawy częściowe będą odbierane wyłącznie za wyraźnym porozumieniem stron.   6. Partial deliveries shall only be accepted following an explicit agreement of the parties.  
7. Ryzyko przechodzi na Weener w momencie przekazania towaru firmie Weener w uzgodnionym 

miejscu docelowym, nawet w przypadku uzgodnienia przez strony wysyłki . 
 7. Even when the shipment has been agreed by the parties, the risk shall be transferred to Weener 

when the goods have been handed over to Weener at their agreed destination. 
8. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie swoich zobowiązań 

wynikających z umowy (w tym za opóźnienie w odbiorze dostawy) w zakresie, w jakim takie 
opóźnienie lub niewykonanie spowodowane jest, bez winy lub zaniedbania strony, Zdarzeniem siły 

 8. Neither party will be liable for any delay or failure in performing its obligations under the agreement 
(including delay in delivery acceptance) to the extent that such delay or failure is caused, without 
such party’s fault or negligence, by a Force Majeure Event. For purposes of these terms, a “Force 
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wyższej. Dla celów niniejszych warunków, „Zdarzenie siły wyższej” odnosi się do wystąpienia 
nieprzewidywalnych i/lub nieuniknionych okoliczności pozostających poza kontrolą strony, które ze 
względu na swój charakter powodują, że wykonanie obowiązków przez taką stronę staje się 
niepraktyczne z handlowego punktu widzenia, i obejmuje zdarzenia takie jak pożary, powodzie, 
działania wojenne, zamieszki, rozruchy, trzęsienia ziemi, lokauty, strajki, embarga lub zdarzenia 
wynikające z uregulowań prawnych lub sporów pracowniczych. Dostawca dołoży wszelkich starań w 
celu usunięcia niewykonania lub opóźnienia w wykonaniu umowy i zapewni minimalizację skutków 
jakiegokolwiek Zdarzenia siły wyższej oraz wznowi realizację umowy. Jeżeli Zdarzenie siły wyższej 
uniemożliwi dostawcy wykonywanie jego obowiązków wynikających z umowy przez ciągły okres 
dłuższy niż 14 (czternaście) dni, Weener może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, za 
wypowiedzeniem na piśmie , bez ponoszenia odpowiedzialności wobec dostawcy.  

Majeure Event” refers to the occurrence of unforeseeable and/or unavoidable circumstances beyond 
a party’s control that, by their nature, make such party’s performance commercially impractical, 
including, but not limited to, fires, floods, acts of war, riots, mobs, earthquakes, lockouts, strikes, 
embargoes, or due to regulation or industrial disputes. The supplier will use all diligent efforts to 
remedy the failure or delay of its performance, ensure that the effects of any Force Majeure Event 
are minimized and resume performance under the agreement. If a Force Majeure Event prevents 
the supplier from carrying out its obligations under the agreement for a continuous period of more 
than fourteen (14) days, Weener may terminate the agreement with immediate effect by giving 
written notice to the supplier and without incurring a liability towards the supplier.  

§ 6 - Gwarancja  Clause 6 - Warranty 
1. Firma Weener zobowiązuje się zgłaszać oczywiste wady dostarczonego towaru, a w szczególności 

niezgodności ilościowe przekraczające kwotę określoną w ust. 2 powyżej, niezwłocznie po ich 
stwierdzeniu przez Weener w toku normalnie prowadzonej działalności gospodarczej. Zgłoszenie 
wady uznaje się za terminowe, gdy zostanie dokonane w terminie siedmiu dni roboczych od daty 
otrzymania dostawy przez firmę Weener. Pozostałe wady będą zgłaszane przez firmę Weener w 
terminie siedmiu dni roboczych od ich wykrycia.  

 1. Obvious defects of the delivered goods and especially deviating quantities exceeding the amount 
specified under Clause 2 above as well as obvious transportation defects shall be notified by Weener 
as soon as they have been detected by Weener in the circumstances of its normal course of 
business. The defect notification shall be deemed to be on time, when it is made within seven working 
days following the receipt of the delivery by Weener. Other defects shall be notified by Weener within 
seven working days following their detection.  

2. Dostawca gwarantuje firmie Weener, że dostarczane towary będą (i) mogły być przedmiotem obrotu 
handlowego, (ii) wolne od wad produkcyjnych, materiałowych i projektowych, (iii) zostaną 
wyprodukowane, zapakowane, oznakowane, obsługiwane, wysyłane i przechowywane przez 
dostawcę lub jego agenta w należyty i solidny sposób, z zachowaniem poziomów jakości 
stosowanych w branży i zgodnie ze standardami branżowymi i wszystkimi obowiązującymi 
specyfikacjami, rysunkami, projektami, próbkami i innymi wymaganiami określonymi przez Weener, 
(iv) odpowiednie, bezpieczne i skuteczne w zakresie ich przeznaczenia użytkowego i celu oraz będą 
działać zgodnie z ich przeznaczeniem, (v) zgodne z wszelkimi krajowymi, międzynarodowymi i 
ponadnarodowymi przepisami prawa, zasadami, uregulowaniami, dyrektywami i innymi przepisami 
rządowymi, (vi) wolne od wszelkich zastawów, zabezpieczeń lub innych obciążeń; oraz (vii) wolne od 
wszelkich praw (w tym między innymi praw własności intelektualnej), zastawów lub roszczeń osób 
trzecich. 

 2. Supplier warrants to Weener that the goods delivered will (i) be merchantable, (ii) free from any 
defects in workmanship, materials and design, (iii) be manufactured, packaged, labelled, handled, 
shipped and stored by the supplier or its agent in a good and workman-like manner at quality levels 
consistent with industry standards and in accordance with all applicable specifications, drawings, 
designs, samples and other requirements specified by Weener, (iv) be fit, safe and effective for their 
intended uses and purposes, and operate as intended, (v) comply with any national, international 
and supranational laws, legal rules, regulations, directives and other governmental provisions, (vi) 
be free and clear of all liens, security interests or other encumbrances; and (vii) are free from any 
right (including but not limited to intellectual property rights), lien or claim of third party. 

3. Gwarancja udzielana na podstawie postanowień niniejszych Ogólnych warunkach pozostają w mocy 
przez okres trzech (3) lat od daty odbioru towarów przez Weener i nie będą uważane za wyłączone 
lub wygasłe z powodu przyjęcia, dokonania kontroli lub odbioru towarów przez Weener lub dokonania 
zapłaty za nie. Gwarancje udzielane na podstawie postanowień niniejszych Ogólnych warunkach 
będzie miały charakter dodatkowy do i nie będzie wyłączać ani ograniczać i jakichkolwiek innych 
roszczeń z gwarancji lub rękojmi dostępnych, w tym przysługujących wprost lub w sposób 
dorozumiany z przepisów prawa. 

 3. All warranties set forth in these General Terms will remain in effect for a period of three (3) years 
from the date of acceptance of the goods by Weener, and will not be deemed waived by reason of 
Weener’s receipt, inspection, or acceptance of, or by payment for, the goods. The warranties 
expressed in these General Terms will be in addition to and construed as consistent and cumulative 
with each other and with all warranties provided, express or implied, by law. 

4. Wszystkie gwarancje są udzielane Weener, jej klientom i kolejnym właścicielom towarów których 
dotyczą. Nie przewiduje się żadnych wyjątków, ograniczeń ani wyłączeń gwarancji innych niż te, które 
zostaną wskazane wprost w niniejszych Ogólnych warunkach. 

 4. All warranties will relate to Weener, its customers and subsequent owners of the goods to which 
they relate. There are no exclusions, limitations, or disclaimers of warranty other than those that may 
be expressly recited in these General Terms. 

5. Weener przysługuje pełne ustawowe prawo do wnoszenia roszczeń z tytułu wad, w tym prawo do 
żądania odszkodowania i zwrotu kosztów poniesionych przez Weener. 

 5. Weener shall be entitled to its full statutory claims with respect to defects including the right to 
damages and expenses incurred by Weener. 

6. W przypadku niezastosowania się przez dostawcę do żądania Weener o usunięcie wad lub 
zrealizowanie dostawy zastępczej w terminie 10 dni roboczych lub niezwłocznie w przypadku dostaw 
granulatu i barwników, późniejsze zastosowanie się przez dostawcę do takiego żądania uznaje się 
za bezskuteczne; w takim wypadku Weener jest uprawniona do odstąpienia od umowy i może żądać 
odszkodowania zamiast wykonania obowiązku. Weener przysługuje pełne ustawowe prawo do 
wnoszenia roszczeń z tytułu wad, w tym prawo do żądania odszkodowania i zwrotu kosztów. 

 6. When the supplier does not comply with Weener’s demand for a correction of defects or replacement 
delivery within 10 working days, or immediately in case of deliveries of granules and dyes, the 
subsequent improvement shall be deemed to have failed; in this case Weener is entitled to a 
rescission of the agreement, and may demand compensation for damages in lieu of performance. 
Weener shall be entitled to its full statutory claims with respect to defects including the right to 
damages and expenses. 

§ 7 - Odpowiedzialność za produkt (ubezpieczenie), Zwolnienie z odpowiedzialności  Clause 7 - Product liability (insurance), Indemnity 
1. Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu obrażeń ciała lub 

szkód materialnych, jeśli wynikają one z dostarczonego wadliwego produktu. Dostawca zobowiązuje 
się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności oraz wynagrodzić szkody  Weener za wszelkie 
bezpośrednie i pośrednie odszkodowania wynikające lub powstałe w jakikolwiek sposób w wyniku 
stosowania wadliwego produktu dostarczonego Weener na mocy umowy z dostawcą. W przypadku 
gdy Weener będzie zobowiązana do wycofania (odebrania) produktów od osób trzecich z powodu 
wady produktu dostarczonego przez dostawcę, dostawca poniesie i zwróci wszelkie koszty Weener 
związane z wycofaniem produktu.  

 1. The supplier shall be responsible for all claims brought by third parties for personal injury or property 
damage, when they are attributable to a defective product supplied and shall be obligated to 
indemnify and hold Weener harmless from and against all direct and indirect damages arising out of 
or resulting in any way from the defective product supplied to Weener under the agreement with the 
supplier. When Weener shall be obligated to recall products from third parties due to a defect of a 
product delivered by the supplier, the supplier shall bear and refund all costs of Weener associated 
with the product recall.  

2. Weener i dostawca będą się wzajemnie informować i wspierać w prowadzeniu obrony prawnej 
dotyczącej roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt. Dostawca zobowiązuje się wykupić i 
utrzymywać odpowiednią polisę ubezpieczeniową w odniesieniu do takich roszczeń. Dostawca jest 
zobowiązany przedstawić dowód zawarcia takiego ubezpieczenia na pierwsze żądanie Weener.  

 2. Weener and the supplier shall mutually inform and support each other in their legal defence relating 
to product liability claims. The supplier shall conclude and maintain adequate insurance cover 
against such liability claims. The supplier is obliged to provide evidence of this insurance upon 
Weener’s first request.  

3. Dostawca zabezpieczy i zwolni z odpowiedzialności oraz wynagrodzi szkody Weener i podmioty 
powiązane Weener oraz jej pracowników, członków zarządu, właścicieli, upoważnionych 
przedstawicieli, klientów i podwykonawców, z tytułu wszelkich roszczeń, odszkodowań, kosztów, 
żądań sądowych i orzeczeń jakkolwiek powstałych, spowodowanych, dotyczących, wynikających lub 
powiązanych z niedbałością, winą umyślną, błędami lub zaniechaniami dostawcy, jego 
podwykonawców lub ich odpowiednich pracowników dotyczącymi, wynikającymi lub związanymi z 
wykonaniem lub niewykonaniem umowy z Weener. 

 3. The supplier shall indemnify and hold harmless Weener and Weener’s affiliates and its employees, 
directors, owners, authorized representatives, customers and subcontractors from any and all 
claims, damages, costs, demands suits and judgments whatsoever arising out of, caused by, relating 
to, resulting from, or in connection with the negligence, wilful misconduct, errors, or omissions of 
supplier, its subcontractors, or their respective employees relating to, resulting from, or in connection 
with the performance or non-performance of the agreement with Weener. 

§ 8 - Ochrona własności  Clause 8 - Protection of ownership 
1. Firma Weener zachowuje autorskie prawa majątkowe lub prawa własności intelektualnej w 

odniesieniu do zamówień, zleceń oraz rysunków, obrazów, obliczeń, opisów i innych dokumentów 
udostępnionych dostawcy. Dostawca zobowiązuje się nie udostępniać powyższych materiałów 
osobom trzecim bez wyraźnej zgody Weener ani nie wykorzystywać ich do własnych celów, ani nie 
zezwalać osobom trzecim na ich wykorzystywanie ani ich powielać. Na żądanie Weener, dostawca 
zwróci Weener takie dokumenty w całości, gdy nie będą one już wykorzystywane w toku normalnej 
działalności gospodarczej lub gdy negocjacje nie doprowadzą do zawarcia umowy. W takim 
przypadku, kopie tych dokumentów sporządzone przez dostawcę zostaną zniszczone przez 
dostawcę; jedynym dopuszczalnym wyjątkiem jest ich przechowywanie wynikające z realizowania 
ustawowych obowiązków dotyczących przechowywania dokumentów, a także przechowywanie 
danych w celach archiwizacyjnych w ramach tworzonych kopii zapasowych danych.  

 1. Weener shall retain its proprietary right or intellectual property rights with respect to the purchase 
orders, orders as well as drawings, images, calculations, descriptions and other documents made 
available to the supplier. The supplier shall neither make them available to third parties without 
Weener’s explicit consent nor use them for its own purposes or grant their use to third parties or 
replicate them. Upon request of Weener, the supplier shall return to Weener such documents in their 
entirety, when they are no longer used in the normal course of business, or when negotiations do 
not lead to the conclusion of an agreement. In this case, copies made of such documents by the 
supplier shall be destroyed by the supplier; the only exception being a storage pursuant to statutory 
record-keeping obligations as well as the storage of data for backup purposes in the course of 
customary data backups.  

2. Narzędzia, urządzenia i modele wzorów udostępnione dostawcy przez Weener lub wyprodukowane 
na potrzeby umowy zawartej z Weener i odrębnie zafakturowane przez dostawcę, pozostają 
własnością Weener lub zostają na jej rzecz przeniesione. Materiały takie zostaną należycie 
oznaczone przez dostawcę jako mienie Weener, będą starannie przechowywane, zostaną 
zabezpieczone przed uszkodzeniem jakiegokolwiek rodzaju i będą wykorzystywane wyłącznie na 
potrzeby realizacji umowy zawartej z Weener. W przypadku braku uzgodnienia postanowień 
przeciwnych, koszty ich konserwacji i napraw będą ponoszone przez strony w równym stopniu. W 
zakresie, w jakim koszty te są związane z wadami przedmiotów wytwarzanych przez dostawcę lub 
ich niewłaściwym wykorzystaniem przez dostawcę, jego pracowników lub innych przedstawicieli, 
koszty takie będą ponoszone wyłącznie przez dostawcę. Dostawca niezwłocznie powiadomi Weener 
o wszelkich uszkodzeniach tych przedmiotów, z wyjątkiem drobnych uszkodzeń. Na żądanie, 
dostawca będzie zobowiązany do przekazania takich przedmiotów Weener w należytym stanie, gdy 
nie będzie już wykorzystywać ich do realizacji umów zawartych z Weener.  

 2. Tools, devices and design models made available to the supplier by Weener or manufactured for 
contractual purposes with Weener and separately invoiced by the supplier, shall remain or be 
transferred to the property of Weener. They shall be duly marked by the supplier as a property of 
Weener, stored carefully, secured against damage of any kind, and they shall be used only for 
contractual purposes with Weener. The cost of their maintenance and repair shall be borne equally 
by the parties - in the absence of an agreement to the contrary. In so far as such costs shall be 
attributable to defects of objects manufactured by the supplier or their improper use by the supplier, 
its employees or other agents, they shall be borne exclusively by the supplier. The supplier shall 
notify Weener immediately of all damage to such objects with the exception of insignificant damage. 
Upon request, the supplier shall be obligated to hand over such objects to Weener in proper 
condition, when it no longer uses them to perform the agreements concluded with Weener.  

3. O ile strony nie uzgodnią wprost, że dostawca zachowuje prawo własności produktów do czasu 
zapłaty ceny przez firmę Weener, dostawca nie będzie posiadał żadnych praw majątkowych do 
produktów zamówionych przez Weener. 

 3. Unless the parties explicitly agreed that the supplier retains ownership of products until the price is 
paid by Weener, the supplier does not have any property rights to products ordered by Weener. 

§ 9 - Poufność  Clause 9 - Nondisclosure 
1. Strony zobowiązują się do zachowania poufności wszelkich informacji poufnych, o których powzięły 

wiadomość w trakcie zawieranych transakcji. W szczególności, strony zobowiązują się do 
zachowania ścisłej poufności w odniesieniu do wszystkich obrazów, rysunków, obliczeń, szkiców 
projektowych, wzorów projektowych, danych CAD oraz innych dokumentów i informacji. Ich treść 
może być ujawniana osobom trzecim tylko wówczas, gdy jest to wyraźnie dozwolone na piśmie lub 
gdy treść ujawniana jest organom administracji publicznej, jeżeli takie ujawnienie wynika z 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

 1. The parties agree to maintain confidentiality regarding all confidential information they become 
aware of in the course of their transactions. They agree in particular to maintain strict confidentiality 
regarding all images, drawings, calculations, design sketches, design models, CAD data and other 
documents and information. Their content may only be disclosed to third parties, when this has been 
explicitly permitted in writing or to public authorities if such disclosure results from mandatory 
provisions of law. 

2. Niniejszy obowiązek zachowania poufności pozostaje w mocy bezterminowo po wykonaniu umowy, 
a także w przypadku, gdy umowa nie zostanie zawarta. Otrzymane dokumenty podlegają zwrotowi 
drugiej stronie w całości wraz z wszelkimi kopiami, bez konieczności wyrażania żądania zwrotu; 
dokumentacja zostanie zwrócona lub w inny sposób trwale zniszczona, chyba że przepisy ustawowe 
przewidują obowiązek przechowywania informacji. 

 2. This nondisclosure obligation shall continue to apply indefinitely after the fulfilment of the agreement 
and also in the event that the agreement shall not be concluded. Documents received shall be 
returned unsolicited to the other party in their entirety and including all copies; files shall be returned 
or otherwise permanently destroyed, unless statutory provisions stipulate an obligation to store 
records. 

§ 10 - Postanowienia końcowe (cesja, rozwiązanie umowy, podwykonawstwo, prywatność, kodeks 
postępowania, prawo właściwe, właściwość sądów itp.) 

 Clause 10 - Closing provisions (assignment, termination, sub-contracting, privacy, code of conduct, 
governing law, jurisdiction, etc.) 

1. Dostawca nie ma prawa dokonywać cesji, podzlecać ani w inny sposób nie przenosić całości lub 
dowolnej części swoich praw lub zobowiązań wynikających z umowy z Weener na rzecz osoby 
trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Weener.  

 1. The supplier shall not assign, subcontract or otherwise transfer all or any part of its rights and/or 
obligations under the agreement with Weener to any third party without the prior written consent of 
Weener.  

2. W przypadku, gdy dostawca zaprzestanie dostawy towarów do Weener lub zaprzestanie 
dokonywania płatności na rzecz swoich dostawców lub gdy dostawca będzie zagrożony 
niewypłacalnością lub stanie się niewypłacalny lub w przypadku wszczęcia pozasądowej procedury 
uregulowania zadłużenia wobec majątku dostawcy, Weener ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem 
natychmiastowym, za wypowiedzeniem na piśmie przekazanym dostawcy.  

 2. When the supplier ceases to supply goods to Weener or ceases to make payments to its suppliers, 
or the supplier is threatened by insolvency or becomes insolvent, or when an out-of-court debt 
settlement procedure is initiated against the supplier‘s assets, Weener shall have the right to 
terminate the agreement with immediate effect by presenting written notice to the supplier.  
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3. W zakresie, w jakim potwierdzenie zamówienia nie stanowi inaczej, miejscem świadczenia/dostawy 
jest siedziba Weener.  

 3. In so far as the confirmation of the order does not provide otherwise, the registered office of Weener 
shall be the place of performance/delivery.  

4. Dostawca zapewni wdrożenie odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych 
osobowych Weener oraz zapewni korzystanie z danych osobowych Weener zgodnie z 
Rozporządzeniem (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz odpowiednimi 
krajowymi przepisami o ochronie danych. Dostawca będzie korzystać z danych osobowych 
przekazywanych przez Weener wyłącznie w zakresie absolutnie niezbędnym do dostawy towarów i 
nie będzie przekazywał danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy bez uprzedniej 
pisemnej zgody firmy Weener.  

 4. The supplier shall ensure that it has in place appropriate measures to ensure the security of 
Weener’s personal data and shall ensure to use Weener’s personal data in compliance with the 
Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation) and relevant national data 
protection legislation. The supplier shall use personal data provided by Weener only as strictly 
necessary to deliver the goods and shall not transfer personal data outside the European Economic 
Area without the prior written consent of Weener.  

5. Dostawca potwierdza, że zapoznał się z Kodeksem postępowania dla partnerów biznesowych WP 
(http://www.wppg.com/downloads/#code-of-conduct) i potwierdza, że wszystkie podmioty powiązane 
dostawcy oraz jego podwykonawcy, pełnomocnicy lub inne osoby trzecie znajdujące się pod jego 
kontrolą lub działające na jego polecenie będą przestrzegać postanowień takiego Kodeksu 
postępowania.  

 5. The supplier acknowledges that it has read the Code of Conduct for WP Business Partners 
(http://www.wppg.com/downloads/#code-of-conduct) and agrees that all affiliated entities of the 
supplier will comply with the mentioned Code of Conduct as well as its subcontractors, agents or 
other third parties, subject to its control or determining influence.  

6. Wszelkie umowy pomiędzy Weener a dostawcą do których mają zastosowanie niniejsze Ogólne 
warunki podlegają wyłącznie prawu polskiemu. Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) oraz Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów.  

 6. All agreements between Weener and the supplier to which these General Terms apply will be 
exclusively governed by Polish law. The application of the UN Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods (CISG) and the UN Convention on the Limitation Period in the 
International Sale of Goods is explicitly excluded.  

7. Wszelkie spory, niezależnie od ich charakteru, dotyczące lub wynikające z jakiejkolwiek umowy 
między Weener a dostawcą, do której mają zastosowanie niniejsze Ogólne warunki, będą 
rozstrzygane wyłącznie przez polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby Weener.  

 7. All disputes, of whatever nature, relating to/arising from any agreement between Weener and the 
supplier to which these General Terms apply will be exclusively resolved by the Polish common 
courts having jurisdiction for the registered office of Weener.  

 

 

http://www.wppg.com/downloads/#code-of-conduct
http://www.wppg.com/downloads/#code-of-conduct

	1. These General Terms and Conditions of Sale and Delivery (“General Terms”) apply to, and form an integral part of, all (future) quotes, offers and agreements, or named otherwise, from and entered into with Weener Plastics OPE sp. z o.o., Polish limited liability company entered into the Polish register of entrepreneurs of the National Court Register under KRS number 0000253343 (“Weener”).
	1. Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży i dostaw („Ogólne warunki”) mają zastosowanie i stanowią integralną część wszystkich (przyszłych) wycen, ofert i umów lub innych dokumentów składanych lub zawieranych z Weener Plastics OPE sp. z o.o., polską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do polskiego rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253343 („Weener”).
	2. In these General Terms any “Buyer” is a natural person or legal entity, being an entrepreneur, who has assigned a task to Weener in any form, and who enters into an agreement or any other legal relationship, or wishes to do so, in the broadest sense.
	2. W niniejszych Ogólnych warunkach, „Kupujący” oznacza osobą fizyczną lub osobą prawną, będącą przedsiębiorcą, która w dowolnej postaci powierzyła firmie Weener wykonanie zadania, i która zawarła umowę lub nawiązała inny stosunek prawny lub zamierza to zrobić, w najszerszym rozumieniu.
	3. The stipulations of these General Terms may only be deviated from provided this was explicitly agreed upon by Weener and Buyer in writing.
	3. Wszelkie odstępstwa od postanowień niniejszych Ogólnych warunków wymagają wyraźnego uzgodnienia przez Weener i Kupującego na piśmie.
	4. The applicability of other general terms and conditions is explicitly excluded. If the Buyer also refers to (his/her) general terms and conditions, the latter shall not apply and are explicitly excluded by these General Terms (defence clause). This can only be deviated from if and to the extent that the applicability of the general terms and conditions of the Buyer have been explicitly accepted by Weener in writing, and only insofar as the general terms and conditions of the Buyer are not in conflict with the stipulations of these General Terms. Any other provision in the general terms and conditions of the Buyer shall not infringe on the above-mentioned.
	4. Wyłącza się wprost stosowanie innych warunków ogólnych umów. Jeżeli Kupujący odwołuje się do innych (swoich) ogólnych warunków, warunki takie nie mają zastosowania i ich stosowanie do  niniejszych Ogólnych warunków zostaje wprost wyłączone (klauzula obrony). Ewentualne odstępstwa od powyższej zasady są dopuszczalne wyłącznie w zakresie, w jakim zastosowanie ogólnych warunków Kupującego zostało wyraźnie zaakceptowane przez Weener na piśmie i tylko w zakresie, w jakim ogólne warunki Kupującego nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszych Ogólnych warunków. Żadne postanowienia zawarte w ogólnych warunkach Kupującego nie będą ograniczały ani wyłączały stosowania powyższych postanowień.
	5. In these General Terms the “delivery (of goods)” refers also to the provision of services and the performance of activities of any type.
	5. W niniejszych Ogólnych warunkach, „dostawa (towarów)” odnosi się również do świadczenia usług i wykonywania działalności jakiegokolwiek rodzaju.
	6. If any stipulation of these General Terms is void, is to be annulled or is declared to be inapplicable in any other way, the remaining provisions of these  General Terms will fully remain in force, and the parties will agree on a stipulation to replace the void, annulled or inapplicable stipulation, whereby the objective and the meaning of the void, annulled or inapplicable stipulation(s) is to be considered to fullest possible extent.
	6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych warunków okaże się nieważne, zostanie unieważnione lub zostanie uznane za niemające zastosowania w jakikolwiek inny sposób, pozostałe postanowienia niniejszych Ogólnych warunków pozostaną w mocy, a strony uzgodnią postanowienie zastępujące postanowienie nieważne, unieważnione lub niemające zastosowana, z uwzględnieniem, w najszerszym możliwym zakresie, celu i znaczenia postanowienia nieważnego, unieważnionego lub niemającego zastosowania.
	7. Weener is authorised to involve third parties for the performance of the agreement with the Buyer. Also in that context, these General Terms shall apply. If in order to perform the agreement with the Buyer it appears necessary to provide individual data to these third parties whereof the Buyer has admittance in his/her capacity of controller, or if a legal obligation exists therefore or if there is a justified interest, Weener will enter into an order processing agreement with this third party within the framework of the Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation) and relevant national legislation, save this is not required based on a legal arrangement.
	7. Weener ma prawo angażować osoby trzecie w realizację umowy z Kupującym. W tym zakresie zastosowanie mają również niniejsze Ogólne warunki. Jeżeli w celu wykonania umowy z Kupującym okaże się konieczne przekazanie osobom trzecim danych, w stosunku do których Kupujący pełni rolę administratora danych lub jeżeli istnieje taki obowiązek prawny lub zachodzi uzasadniony interes, Weener zawrze z taką osobą trzecią umowę o powierzeniu przetwarzania danych zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i odpowiednich przepisów krajowych, chyba że nie jest to wymagane na podstawie porozumienia prawnego.
	8. Even if Weener does not always demand a strict observance of these General Terms, it shall not imply the non-applicability of these General Terms, nor that Weener loses the right to whatever extent to demand strict observance of these General Terms in other cases.
	8. Nawet jeśli Weener nie zawsze zażąda wprost ścisłego przestrzegania niniejszych Ogólnych warunków, nie oznacza to wyłączenia stosowania niniejszych Ogólnych warunków ani utraty przez Weener prawa w jakimkolwiek zakresie do żądania ścisłego przestrzegania niniejszych Ogólnych warunków w pozostałych przypadkach.
	1. All quotes made by Weener are deemed not as offers, but as invitations to the potential Buyer to start negotiations, make an offer or to conclude agreement, and are based on the designs, drawings, models, data, etc. that were possibly provided with the application and/or assignment. Weener shall not be bound in whatever way by these quotes, unless explicitly and unambiguously (and in writing) stated differently in the quote itself. 
	1. Wszelkie wyceny składane przez Weener nie stanowią ofert, lecz wyłącznie zaproszenia dla potencjalnego Kupującego do rozpoczęcia negocjacji, złożenia oferty lub zawarcia umowy i opierają się na projektach, rysunkach, modelach, danych itp., które mogły zostać przekazane wraz z wnioskiem lub zleceniem. Firma Weener nie będzie w żaden sposób związana takimi wycenami, chyba że wycena będzie stanowić wprost inaczej na piśmie. 
	2. The quotes made by Weener include – in particular regarding the provisions of the paragraph 1 above: designs, drawings, models, samples, descriptions, illustrations, measurements and equivalent, as well as possible attachments and documents that relate to the quotes. All of this remains the property of Weener and must be returned by the Buyer upon Weener’s request, and cannot be copied and/or be revealed and/or given to third parties. Weener also reserves any and all intellectual and industrial property rights to the above.
	2. Wyceny składane przez Weener obejmują w szczególności, zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej: projekty, rysunki, wzory, próbki, opisy, ilustracje, pomiary i tym podobne, a także ewentualne załączniki i dokumenty dotyczące ofert cenowych. Wszystkie te materiały pozostają własnością firmy Weener i muszą zostać zwrócone przez Kupującego na żądanie firmy Weener. Zabrania się kopiowania lub udostępniania takich materiałów osobom trzecim. Firma Weener zastrzega również wszelkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej do powyższych materiałów.
	3. The Buyer is responsible for all designs, drawings, models, data, etc. given to Weener by him/her or on his/her behalf. Weener is not obliged to verify their accuracy. If products are manufactured in accordance with the designs given to Weener by the Buyer or on behalf of the latter, the Buyer guarantees that by the production and/or the supply of the products no rights of third parties shall be infringed. The Buyer indemnifies Weener against all related claims by third parties.
	(a) Jeśli strona trzecia wystąpi z roszczeniem i w związku z tym, wyrazi sprzeciw wobec produkcji lub dostawy produktów, Weener ma prawo zaprzestać produkcji lub dostawy oraz żądać od Kupującego odszkodowania za poniesione już koszty, zachowując przy tym prawo do żądania zwrotu innych wydatków, odszkodowania lub kosztów zachowania zgodności.
	(a) If a third party claims any right and, based upon that, objects to the production and/or supply of the products, Weener is entitled to discontinue the production and/or supply, and to demand compensation from the Buyer for the costs already incurred, without prejudice to the right to claim other expenses, compensation or compliance.
	(b) Weener ma prawo sprzedawać i dostarczać produkty osobom trzecim, jeżeli produkty te zostały wyprodukowane na podstawie projektów, rysunków, modeli itp. (w całości lub w części) wykonanych lub opracowanych przez Weener, niezależnie od tego, czy odbywa się to we współpracy z Kupującym. Formy, narzędzia i podobne elementy wyprodukowane przez Weener lub w jej imieniu lub w całości lub w części na podstawie instrukcji Weener, za które Kupujący zapłacił uzgodnione koszty, stają się własnością Kupującego w momencie dokonania faktycznej dostawy przez Weener, jak określono poniżej.
	(b) Weener is entitled to sell and deliver products to third parties if these products were manufactured based on designs, drawings, models, etc. (fully or partially) made or developed by Weener; regardless if this is done in cooperation with the Buyer. Moulds, forms, tools and such, manufactured by or on behalf of Weener, and/or fully or partially based on Weener’s instructions, for which the Buyer has paid for the agreed costs, shall become property of the Buyer at the moment of actual delivery by Weener, as stated below.
	(c) Formy, narzędzia i podobne elementy zostaną przekazane Kupującemu przez Weener, jeżeli nie będą już wykorzystywane przez Weener do produkcji na rzecz Kupującego produktów, które zostały wykonane z takich form, narzędzi itp. , oraz jeżeli od ostatniego zamówienia złożonego Weener przez Kupującego minęły co najmniej 2 lata, oraz jeżeli Kupujący wywiązał się ze swoich zobowiązań wobec Weener, a Kupujący zażądał na piśmie dostarczenia ww. narzędzi.
	(c) These moulds, forms, tools and such are to be supplied to the Buyer by Weener when no longer used by Weener for the production for the Buyer, and when at least 2 years have expired after supply of the last order from Weener by the Buyer; of products that were made with these moulds, forms, tools, etc. and if the Buyer has fulfilled all of his obligations towards Weener, and the Buyer requests in writing delivery of the above-mentioned tools.
	(d) Jeżeli Kupujący nie zażąda na piśmie dostarczenia form lub narzędzi w terminie 3 lat od złożenia ostatniego zamówienia przez Weener, obowiązek Weener do dostarczenia tych produktów wygasa, a Weener ma prawo zniszczyć te produkty w terminie miesiąca od powiadomienia Kupującego o tym fakcie, bez obowiązku zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub zwrotu jakichkolwiek kosztów.
	(d) If the Buyer has not requested in writing for delivery of the moulds, forms and/or tools within 3 years of supply of the latest order by Weener, the obligation of Weener to deliver these products expires and Weener is entitled to destroy these products one month after notification thereof to the Buyer, without owing any damages or compensation to the Buyer.
	(e) W przypadku gdy Weener odpowiada za produkcję form, narzędzi itp., Weener jest zobowiązana do ich produkcji tylko w przypadku i w zakresie, w jakim Kupujący zapłacił uzgodnione koszty (produkcji) oraz po zrealizowaniu przez niego innego wynagrodzenia na rzecz Weener. Ponadto Weener jest zobowiązana do wprowadzenia zmian, ulepszeń lub naprawy form, narzędzi itp., o ile i w takim zakresie, w jakim koszty należne (a w razie konieczności - oszacowane)  po stronie Weener zostały wcześniej pokryte przez Kupującego.
	(e) If Weener is responsible for the production of moulds, forms, tools, etc., Weener is only obliged to carry out the production thereof when and insofar the Buyer has paid the agreed (production) costs and when he/she has fulfilled any other compensation towards Weener. Furthermore, Weener is only obliged to implement amendments, improvements or repairs to moulds, forms, tools etc., if and to the extent that the due (if necessary estimated) costs have been paid to Weener by the Buyer.
	(f) W przypadku nieuzgodnienia ceny za omawiane prace, Kupujący jest zobowiązany zapłacić Weener na jej pierwsze żądanie odpowiednią kwotę wskazaną przez Weener zgodnie ze standardowymi cenami rynkowymi, odpowiadającą wykonanym pracom i kosztom poniesionym przez Weener.
	(f) If no price was explicitly agreed upon for the discussed work, the Buyer is obliged to pay Weener upon the latter’s first request a reasonable sum indicated by Weener in accordance with standard market prices, corresponding for the work performed and expenses made by Weener.
	(g) Firma Weener może zostać pociągnięta do odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia form, narzędzi itp. tylko wówczas, gdy strata lub szkoda wynika z działania umyślnego lub rażącej niedbałości. W takich przypadkach, Weener jest uprawniona do samodzielnego wyboru przeprowadzenia naprawy albo wymiany ww. produktów. Weener nie jest zobowiązana do zaciągania dalszych zobowiązań ani do wypłaty Kupującemu zwrotu kosztów. Formy, narzędzia itp. będące w posiadaniu Weener zostaną ubezpieczone przez Weener od ryzyka uszkodzenia.
	(g) For loss of, or damage to moulds, forms, tools, etc. Weener can only be held liable if the loss or damage is the result of intentional act or gross negligence. In those cases, Weener is authorised to independently choose repair or replacement of the above-mentioned products. Weener is not obliged to further commitments, nor to payment of a compensation to the Buyer. The moulds, form, tools, etc. in the possession of Weener are insured by Weener against damage.

	3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie projekty, rysunki, modele, dane itp. przekazane Weener przez Kupującego lub w jego imieniu. Weener nie jest zobowiązana do weryfikacji poprawności takich materiałów. Jeżeli produkty są wytwarzane zgodnie z projektami przekazanymi do Weener przez Kupującego lub w jego imieniu, Kupujący gwarantuje, że w wyniku produkcji lub dostawy produktów nie zostaną naruszone żadne prawa osób trzecich. Kupujący zwalnia Weener z odpowiedzialności z tytułu wszelkich związanych z tym roszczeń osób trzecich.
	4. If the quote by Weener, made upon request of the Buyer, is not accepted within 3 months after the quote date, Weener is entitled to charge the Buyer with the reasonable expenses made for the quote, unless the price for the quote was explicitly agreed between the parties. In this case, the Buyer is obliged to return the quote along with the related designs, drawing, models, etc. upon the first request of Weener to do so.
	4. Jeżeli wycena złożona przez Weener na żądanie Kupującego nie zostanie zaakceptowana w terminie 3 miesięcy od daty jej złożenia, Weener ma prawo obciążyć Kupującego uzasadnionymi kosztami poniesionymi z tytułu takiej wyceny, chyba że cena za wycenę została uzgodniona wprost pomiędzy stronami. W takim przypadku Kupujący jest zobowiązany do zwrotu wyceny wraz z powiązanymi z nią projektami, rysunkami, wzorami itp. na pierwsze żądanie Weener.
	1. An agreement is concluded between Weener and the Buyer when Weener has accepted an order from the Buyer in writing (“Order Confirmation”).
	1. Umowa pomiędzy Weener a Kupującym zostaje zawarta z chwilą przyjęcia zamówienia przez Weener od Kupującego na piśmie („Potwierdzenie zamówienia”).
	2. The Buyer is bound by his/her order, presented to Weener in any type, during a term of 7 days after the receipt of the order by Weener. The Buyer stating that he/she wishes to annul or modify his/her order, during this term of 7 days, can therefore not prevent the conclusion of the agreement based on the (original)order, if Weener does accept/confirm the order within this term of 7 days.
	2. Kupujący jest związany swoim zamówieniem złożonym Weener w dowolnej postaci przez okres 7 dni od daty otrzymania zamówienia przez Weener.  Jeżeli Weener zaakceptuje/potwierdzi zamówienie w takim terminie 7 dni, oświadczenie Kupującego złożone w takim okresie 7 dni odwołujące lub zmieniające  pierwotne zamówienie nie wstrzymuje zawarcia umowy na podstawie pierwotnego zamówienia.
	3. The Order Confirmation sent to the Buyer by Weener is regarded to completely and correctly present the contents of the concluded contract. The Buyer is deemed to accept the contents of the Order Confirmation, unless he/she informs Weener in writing of the fact that he/she cannot accept the contents of the Order Confirmation, within 7 days after the date of the Order Confirmation.
	3. Potwierdzenie zamówienia wysłane Kupującemu przez Weener uznaje się za w pełni i prawidłowo określające treść zawartej umowy. Uznaje się, że Kupujący akceptuje treść Potwierdzenia zamówienia, chyba że poinformuje on  Weener na piśmie o tym, że nie może zaakceptować treści Potwierdzenia zamówienia w terminie 7 dni od daty Potwierdzenia zamówienia.
	4. Any additional agreement and/or promise made and/or done by employees of Weener, or made and/or done by other people acting as representatives on behalf of Weener, shall not be binding for Weener and shall not constitute part of the agreement, unless said agreements and/or promises have been confirmed in writing by members of the management board or commercial proxies of Weener who are qualified as representatives in accordance with Weener’s rules of representation.
	4. Wszelkie dodatkowe umowy lub obietnice złożone lub wyrażone przez pracowników Weener lub złożone lub wyrażone przez inne osoby działające w imieniu Weener nie będą wiążące wobec Weener i nie stanowią części umowy, chyba że wspomniane umowy lub obietnice zostaną potwierdzone na piśmie przez członków zarządu lub prokurentów Weener, którzy są przedstawicielami spółki zgodnie z zasadami reprezentacji Weener.
	1. All prices are net prices, excluding any taxes and – unless agreed differently in writing – excluding packaging and excluding shipment expenses.
	1. Wszystkie ceny są cenami netto, z wyłączeniem wszelkich podatków i – o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie – z wyłączeniem kosztów opakowań i kosztów wysyłki.
	2. All prices in the quotes, agreement and Order Confirmations are based on the cost factors valid at the time of conclusion of the agreement, such as exchange rates, manufacturer’s prices, prices for raw material and materials, expenses for wages and transport, insurance premiums, taxes, import duties and other governmental taxes.
	2. Wszystkie ceny podane w wycenach, umowach i Potwierdzeniach zamówień opierają się na czynnikach kosztowych obowiązujących w momencie zawierania umowy, takich jak kursy wymiany walut, ceny producenta, ceny surowców i materiałów, koszty wynagrodzeń i transportu, składki ubezpieczeniowe, podatki, cła importowe i inne podatki nakładane przez państwo.
	3. For the period of 3 months after conclusion of the agreement, but before the date of  the delivery, Weener reserves the right, if after the date of the conclusion of the agreement, but before the date of delivery, one or more of the cost factors have increased, to charge these increases to the Buyer by presenting related notification to the Buyer. Moreover, in such case, for the period of 3 months after conclusion of the agreement, but before the date of delivery, Weener is entitled to fully or partially terminate the agreement with immediate effect by presenting related notification to the Buyer. If and to the extent that Weener implements a price increase in accordance with the procedure above the Buyer is entitled to terminate the contract with immediate effect by registered letter sent within 5 days after receipt of the related notification by Weener.
	3. Jeżeli po dniu zawarcia umowy, ale przed dniem dostawy, nastąpi wzrost jednego lub kilku czynników kosztowych, Weener zastrzega sobie prawo, w okresie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy, ale przed dniem dostawy, do obciążenia Kupującego takimi podwyżkami, za stosownym zawiadomieniem Kupującego. Ponadto, w takim przypadku, przez okres 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, ale przed dniem dostawy, Weener ma prawo do całkowitego lub częściowego rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, za stosownym zawiadomieniem Kupującego. W zakresie, w jakim firma Weener dokona podwyżki ceny zgodnie z powyższą procedurą, o ile Weener dokona takiej podwyżki, Kupujący ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, listem poleconym wysłanym w terminie 5 dni od otrzymania stosownego zawiadomienia od Weener.
	1. Weener is entitled to outsource the agreement (or parts thereof), or to have it carried out by third parties that are not employed by it.
	1. Weener ma prawo podzlecić wykonanie umowy (lub jej części) lub zlecić jej wykonanie osobom trzecim, które nie są przez nią zatrudnione.
	2. The agreement between Weener and Buyer is entered into for an undetermined term, unless it results otherwise by the type of the agreement, or in case the parties made explicit different agreements in writing.
	2. Umowa pomiędzy Weener a Kupującym zostaje zawarta na czas nieokreślony, chyba że z rodzaju umowy wynika inaczej lub jeśli strony wyraźnie zawarły inne porozumienie na piśmie.
	3. The delivery times specified by Weener shall commence on the day on which the agreement is concluded or from the moment that Weener is in possession of all the information it requires for the performance of the agreement.
	3. Termin dostawy określony przez Weener rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy lub od momentu otrzymania przez Weener wszystkich informacji niezbędnych do wykonania umowy.
	4. The delivery times by Weener can never be considered as firm dates, but as approximate delivery times and shall constitute only statements of expectation and shall not be binding, unless explicitly agreed upon otherwise in the agreement. The Buyer hereby confirms that Weener’s delay (regardless of its cause) in delivery which does not exceed 7 days in relation to the date specified in the agreement is deemed a proper performance of the contract, and, accordingly, Weener shall not be liable for any loss or damage of whatsoever kind suffered by the Buyer as a result of such delay.
	4. Terminy dostaw podane przez Weener nie mogą być traktowane jako terminy w ścisłym rozumieniu, lecz jako przybliżone daty dostaw, stanowią wyłącznie oświadczenia co do oczekiwań i nie mają charakteru wiążącego, chyba że umowa wyraźnie stanowi inaczej. Kupujący niniejszym potwierdza, że opóźnienie w dostawie po stronie firmy Weener (niezależnie od jego przyczyny) nieprzekraczające 7 dni w stosunku do terminu dostawy określonego w umowie uznaje się za należyte wykonanie umowy, w związku z czym Weener nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Kupującego w wyniku takiego opóźnienia.
	5. In case – in deviation from the above-mentioned – a contractual penalty for exceeding the delivery term has been agreed upon by the parties, it shall not be payable if the delay of the delivery results from the cases described in paragraph 6 below.
	5. W przypadku, gdy wbrew powyższym postanowieniom strony uzgodnią karę umowną za niedotrzymanie terminu dostawy, kara taka nie będzie płatna, jeżeli opóźnienie w dostawie wynika z przypadków opisanych w ust. 6 poniżej.
	6. Weener is not liable towards the Buyer in case it is impossible for Weener to fulfil its delivery obligations due to force majeure (Article 11) or because of other events that were not foreseeable at the time of conclusion of the contract, and for which Weener cannot be held liable. If Weener therefore is temporarily unable to fulfil its delivery obligations, both parties shall agree on an extension of the initial delivery term, with the term of the period in which Weener is unable to deliver, to be increased with a reasonable start-up time. If and to the extent that the above-mentioned events result in the permanent incapability of Weener to deliver, the Buyer will be entitled to terminate the agreement with immediate effect by presenting written notice to Weener.
	6. Weener nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego w przypadku, gdy wykonanie zobowiązań w zakresie dostawy przez Weener jest niemożliwe w wyniku działania siły wyższej (art. 11) lub z powodu innych zdarzeń, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy, za które Weener nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli zatem firma Weener nie jest tymczasowo w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań w zakresie dostaw, obie strony uzgodnią przedłużenie początkowego terminu dostawy, z zachowaniem okresu, w którym Weener nie jest w stanie zrealizować swoich zobowiązań, który zostanie przedłużony z odpowiednim terminem rozpoczęcia. W zakresie, w jakim powyższe zdarzenia prowadzą do trwałej niezdolności firmy Weener do zrealizowania dostawy, o ile mają one miejsce, Kupujący będzie uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym za wypowiedzeniem przedłożonym Weener na piśmie.
	7. The 2010 Incoterms provisions apply to the delivery and the transfer of risk. Weener has fulfilled its delivery obligation as soon as the products ordered by the Buyer have left Weener’s production plant, or when Weener has informed the Buyer that the ordered products are ready for shipment.
	7. Do dostaw i przeniesienia ryzyka stosuje się postanowienia Incoterms 2010. Uznaje się, że firma Weener wykonała swoje zobowiązanie do zrealizowania dostawy w chwili, gdy produkty zamówione przez Kupującego opuszczą zakład produkcyjny Weener lub w chwili poinformowaniu Kupującego przez Weener, że zamówione produkty są gotowe do wysyłki.
	8. If in deviation of the provisions in paragraph 7 above – it was agreed that the shipment of the products must be carried out by Weener, the products will be shipped by carriers chosen by Weener according to its best professional estimate.
	8. Jeżeli wbrew postanowieniom ust. 7 powyżej ustalono, że wysyłka produktów musi być przeprowadzona przez Weener, produkty zostaną wysłane przez przewoźników wybranych przez Weener, zgodnie z najlepszymi profesjonalnymi szacunkami firmy.
	9. In case the Buyer requests delivery of products in another way, Weener is entitled to charge the Buyer with the related costs.
	9. W przypadku gdy Kupujący zażąda dostawy produktów w inny sposób, Weener ma prawo obciążyć Kupującego stosownymi kosztami.
	10. As soon as the products have left Weener’s production plant, the risk of those products is transferred to the Buyer. In case the delivery is done in accordance with the stipulations in paragraph 8 above the risk of these products is transferred to the Buyer as soon as the products have arrived at their destination.
	10. Z chwilą, gdy produkty opuszczą zakład produkcyjny Weener, ryzyko dotyczące tych produktów przechodzi na Kupującego. W przypadku, gdy dostawa odbywa się zgodnie z postanowieniami ust. 8 powyżej, ryzyko dotyczące tych produktów przechodzi na Kupującego z chwilą przybycia produktów do miejsca ich przeznaczenia.
	11. If the delivery is done by partial deliveries, Weener is entitled to treat every such delivery as a separate transaction.
	11. Jeśli dostawa realizowana jest w ramach dostaw częściowych, Weener ma prawo traktować każdą taką dostawę jako odrębną transakcję.
	12. The Buyer is obliged to accept the ordered products within the agreed term.
	12. Kupujący jest zobowiązany odebrać zamówione produkty w uzgodnionym terminie.
	13. If the Buyer does not accept ordered products within agreed term without having reasonable cause, Weener is entitled to demand compensation for incurred loss, or place the products in court deposit.
	13. Jeżeli Kupujący nie odbierze zamówionych produktów w uzgodnionym terminie bez uzasadnionej przyczyny, Weener ma prawo żądać odszkodowania z tytułu poniesionej szkody lub złożyć produkty do depozytu sądowego.
	14. Weener may set the Buyer additional term for acceptance of the ordered products, and if the Buyer does not accept the products in the indicated additional term without having reasonable cause, Weener may claim payment of the purchase sum, the products are considered as delivered, and Weener will store the products on behalf of and at the risk of the Buyer, against compensation of all resulting costs or may terminate the agreement with immediate effect.
	14. Weener może wyznaczyć Kupującemu dodatkowy termin odbioru zamówionych produktów, a w przypadku gdy Kupujący nie odbierze produktów we wskazanym dodatkowym terminie bez uzasadnionej przyczyny, Weener może żądać zapłaty ceny zakupu, produkty uznaje się za dostarczone, a Weener będzie przechowywać produkty w imieniu i na ryzyko Kupującego, za zwrotem wszelkich wynikających z tego kosztów oraz może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
	15. If no term for acceptance of the products was agreed upon, Weener is authorized to implement the measures mentioned in this article, in case the products have not been accepted by the Buyer within one month after invitation by Weener to do so.
	15. Jeżeli nie uzgodniono terminu odbioru produktów, Weener ma prawo zastosowania środków prawnych wymienionych w niniejszym artykule w przypadku gdy produkty nie zostały odebrane przez Kupującego w terminie jednego miesiąca od wezwania ze strony Weener.
	1. The Buyer must take into account the usual tolerances and minor modifications of the products to be supplied, in particular for data, measurements, colour, weighs, etc. included by Weener in its quotes, as determined in article 2 paragraph 2 of the General Terms, and in its Order Confirmation. More in particular, the above applies for deviations of the contractual quality. Such modifications and deviations do not constitute improper performance of the agreement by Weener.
	1. Kupujący akceptuje standardowe rozbieżności i drobne modyfikacje dostarczanych produktów, w szczególności w zakresie danych, pomiarów, koloru, wagi itd. ujętych przez Weener w ofertach cenowych, zgodnie z art. 2 ust. 2 Ogólnych warunków oraz w Potwierdzeniu zamówienia. W szczególności dotyczy to odstępstw od jakości umownej. Wszelkie takie modyfikacje i odstępstwa nie stanowią nienależytego wykonania umowy przez Weener.
	2. The products supplied by Weener can therefore deviate from the description in the quote and in the Order Confirmation if and to the extent that it regards small differences in size and quality, and minor modifications. Such deviations do not constitute improper performance of the agreement by Weener.
	2. Produkty dostarczane przez Weener mogą zatem odbiegać od opisu zawartego w wycenie i Potwierdzeniu zamówienia, jeżeli dotyczy to niewielkich różnic wielkości i jakości oraz drobnych modyfikacji. Wszelkie takie odstępstwa nie stanowią nienależytego wykonania umowy przez Weener.
	3. Complaints by the Buyer relating to visible product defects, must be communicated to Weener by the Buyer within 7 days after the date of delivery. This must be done by registered letter with a clear and accurate description of the complaint, and indication of the number of the invoice(s) relating to the ordered products. If the Buyer has no yet received the invoice, the notification must indicate the number of the Order Confirmation.
	3. Reklamacje Kupującego dotyczące widocznych wad produktów muszą być zgłaszane firmie Weener przez Kupującego w terminie 7 dni od daty dostawy. Reklamacje będą składane listem poleconym, z jasnym i dokładnym opisem reklamacji oraz wskazaniem numeru lub numerów faktur dotyczących zamówionych produktów. Jeżeli Kupujący nie otrzymał jeszcze faktury, powiadomienie musi wskazywać numer Potwierdzenia zamówienia.
	4. The Buyer is obliged to check and verify the products supplied by Weener in an adequate and timely way, upon delivery of the products. 
	4. Kupujący jest zobowiązany sprawdzać i weryfikować produkty dostarczane przez Weener w odpowiedni i terminowy sposób po dostawie produktów. 
	5. Defects that upon delivery, or upon adequate and timely verification, were not visible, must be communicated as determined in paragraph 3 to Weener by the Buyer within 7 days after he/she was aware of the defects, or should/could have become aware.
	5. Wady, które w momencie dostawy lub odpowiedniej i terminowej weryfikacji nie były widoczne, muszą być zgłaszane firmie Weener przez Kupującego w sposób określony w ust. 3 w terminie 7 dni od powzięcia informacji o wadach lub od momentu, w którym należało powziąć o tym informację.
	6. Any right of the Buyer against Weener relating to defects of the products supplied by Weener, shall expire in case:
	(a) Weener nie została zawiadomiona lub nie została należycie zawiadomiona o wadach zgodnie z warunkami określonymi w ust. 3 i 5 lub nie została zawiadomiona w odpowiedni sposób;
	(a) Weener was not, or not properly notified of the defects within the terms set in paragraphs 3 and 5 and/or not in the adequate way;
	(b) Kupujący niewystarczająco współpracował z firmą Weener w celu umożliwienia Weener przeprowadzenia kontroli odrzuconych produktów i weryfikacji reklamacji;
	(b) the Buyer has insufficiently cooperated with Weener in order to allow Weener to inspect the rejected products and verify the complaint;
	(c) wady wynikają z nieprawidłowej konfiguracji, obróbki, użytkowania, przechowywania lub konserwacji produktów dostarczonych przez Weener Kupującemu lub Kupujący używał lub traktował te produkty w sposób inny, niż przewidziany przez Weener;
	(c) the defects result from incorrect set-up, treatment, use, storage or maintenance of the products supplied by Weener to the Buyer, or the Buyer has used or treated these products in a different way or for other purposes than foreseen by Weener;
	(d) nastąpił upływ terminu gwarancji, o którym mowa w umowie lub, jeżeli strony nie uzgodniły okresu gwarancji, upłynął okres 12 miesięcy od dnia dostawy przez Weener na rzecz Kupującego ;
	(d) the warranty term mentioned in the agreement has expired or, if the parties did not agree upon a warranty term, a period of 12 months has expired after the date of delivery to the Buyer by Weener;
	(e) produkty odrzucone nie są przechowywane przez Kupującego do czasu ich odbioru przez Weener lub do czasu wezwania Kupującego do zniszczenia produktów. 
	(e) the rejected products are not stored(kept) by the Buyer until Weener takes them back, or until the Buyer has been requested  to destruct the products. 

	6. Wszelkie prawa Kupującego wobec Weener dotyczące wad produktów dostarczanych przez Weener wygasają jeśli:
	7. The warranty term is 12 (twelve) months from the date of delivery or, if and to the extent that acceptance was agreed, from the moment of acceptance, unless the parties explicitly agreed other term of warranty.
	7. Okres gwarancji wynosi 12 (dwanaście) miesięcy od daty dostawy lub  od momentu odbioru w zakresie w jakim taki odbiór został uzgodniony, chyba że strony wyraźnie uzgodnią inny okres gwarancji.
	8. The products which have been processed, are deemed as accepted by the Buyer. 
	8. Przetworzone produkty uznaje się za odebrane przez Kupującego. 
	9. Information on the suitability of the use of the products supplied by Weener, are not binding and shall not hold the Buyer harmless for carrying out own tests and research on the suitability.
	9. Informacje o przydatności produktów dostarczonych przez Weener do użytku nie są wiążące i nie zwalniają Kupującego z przeprowadzenia własnych prób i badań nad ich przydatnością.
	10. The Buyer is not entitled to terminate the agreement in case of a neglectable shortcoming by Weener in the observance of its obligations. A neglectable shortcoming exists when 0.3% of all supplied products is to be rejected because of caps and closures, and 0.5% in case of other plastic parts. 
	10. Kupujący nie ma prawa do rozwiązania umowy w przypadku zaniedbania ze strony firmy Weener w wywiązywaniu się z jej obowiązków. Zaniedbanie ma miejsce w przypadku, gdy 0,3% dostarczonych produktów zostanie odrzucone z przyczyn dotyczących zakrętek i zamknięć, a 0,5% w zakresie pozostałych części z tworzyw sztucznych. 
	11. If there are visually perceptible defects, the Buyer is entitled to terminate the agreement if the defective products constitute 4% of the total amount of ordered products.
	11. W przypadku wad stwierdzonych wizualnie, Kupujący ma prawo wypowiedzieć umowę, jeżeli wadliwe produkty stanowią 4% całkowitej ilości zamówionych produktów.
	12. Defects in a minor partial delivery shall not result in the Buyer being entitled to terminate the agreement for the remaining deliveries.
	12. Wady w niewielkiej dostawie częściowej nie uprawniają Kupującego do rozwiązania umowy w zakresie dotyczącym pozostałych dostaw.
	13. Weener takes efforts to manufacture specific colours. If reasonably possible, Weener will comply with requests for wall thickness and weight. Due to technical reasons, Weener cannot guarantee full compliance.
	13. Weener dokłada starań, aby wyprodukować produkty w określonych kolorach. W miarę możliwości, Weener będzie spełniać wymagania w zakresie grubości ścianek i wagi. Ze względów technicznych, firma Weener nie może zagwarantować pełnej zgodności.
	1. Only if the warranty obligations relating to the products supplied by Weener were not taken on by third parties (such as manufacturers), the Buyer is entitled to make (warranty) claims. In that case, Weener’s liability is limited to defects that result from production and material errors, unless the defect is a result of intentional act or gross negligence.
	1. Kupującemu przysługuje prawo do zgłaszania roszczeń (gwarancyjnych) wyłącznie w przypadku, gdy zobowiązania gwarancyjne dotyczące produktów dostarczanych przez Weener nie zostały przejęte przez osoby trzecie (takie jak producenci). W takim wypadku, odpowiedzialność Weener ogranicza się do wad wynikających z błędów produkcyjnych i materiałowych, chyba że wada wynika z umyślnego działania lub rażącego zaniedbania.
	2. If and to the extent that there are defects resulting from production and material errors, Weener is exclusively obliged to:
	(a) zapewnienia (bezpłatnej) naprawy wad;
	(a) (free) repair of the defects;
	(b) dostarczenia produktów lub części zamiennych, po zwrocie wadliwych produktów lub części;
	(b) delivery of replacement products or parts, after return of the defective products or parts;
	(c) zwrotu otrzymanej płatności lub zaliczenia płatności na inne zobowiązania, na fakturze przesłanej Kupującemu;
	(c) refund of the received payment/crediting on the invoice sent to the Buyer;
	(d) odszkodowania wypłacanego w porozumieniu z Kupującym, w formie innej niż określona powyżej. 
	(d) a compensation to be paid in consultation with the Buyer, in any other form than mentioned above. 

	2. W przypadku wystąpienia wad wynikających z błędów produkcyjnych i materiałowych i w zakresie występowania takich wad, firma Weener jest zobowiązana wyłącznie do:
	3. If without prior written consent from Weener, the Buyer has had repairs and/or changes done to the products, Weener cannot be held liable, not even for production and material errors. 
	3. Jeżeli bez uprzedniej pisemnej zgody Weener Kupujący dokonał napraw lub wprowadził zmiany do produktów, Weener nie będzie ponosić odpowiedzialności, nawet w przypadku błędów produkcyjnych i materiałowych. 
	4. Besides all specific limitations of the liability mentioned in these General Terms, Weener can never be held liable for any damage suffered by the Buyer or a third party, save in case of intentional act or gross negligence.
	4. Niezależnie od wszelkich pozostałych ograniczeń odpowiedzialności, o których mowa w niniejszych Ogólnych warunkach, Weener w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Kupującego lub osobę trzecią, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub rażącej niedbałości.
	5. The Buyer is not entitled to return the products supplied by Weener if the latter is not liable. If this is nevertheless done without valid reasons, all return expenses will be borne by the Buyer. In that case, Weener is entitled to place or destroy the products in a third party’s storage at the Buyer’s expenses and risk.
	5. Kupujący nie jest uprawniony do zwrotu produktów dostarczonych przez Weener, jeżeli Weener nie ponosi za nie odpowiedzialności. Jeżeli mimo to zwrot nastąpi bez uzasadnionej przyczyny, wszystkie koszty zwrotu ponosi Kupujący. W takim wypadku, Weener ma prawo umieścić produkty w magazynie osoby trzeciej lub zniszczyć produkty na koszt i ryzyko Kupującego.
	6. The Buyer will indemnify Weener for all claims from third parties regarding the performance of the agreement.
	6. Kupujący zwolni Weener z odpowiedzialności i wynagrodzi szkody z tytułu wszelkich roszczeń osób trzecich dotyczących wykonania umowy.
	7. The statutory warranty for defects under the Polish Civil Code (rękojmia) is excluded and replaced by the above provisions.
	7. Niniejszym wyłącza się rękojmię na mocy postanowień Kodeksu cywilnego i zastępuje powyższymi postanowieniami.
	1. Products supplied by Weener remain its property till full payment of all the payments due by the Buyer under the agreement or otherwise payable. If Weener regards it is necessary, it has the right to claim security from the Buyer regarding the observance of his/her obligations.
	1. Produkty dostarczane przez Weener pozostają własnością Weener do czasu pełnego uregulowania wszystkich płatności należnych od Kupującego na mocy umowy lub wymagalnych w inny sposób. Wedle uznania Weener, Weener ma prawo dochodzić od Kupującego zabezpieczenia przestrzegania jego zobowiązań.
	2. The Buyer is not entitled to pledge non-paid products, nor to establish any limited property right or any other encumbrance or right for the benefit of third parties relating to non-paid products. 
	2. Kupujący nie jest uprawniony do zastawiania produktów nieopłaconych ani do ustanawiania ograniczonego prawa rzeczowego lub jakiegokolwiek innego obciążenia lub prawa na rzecz osób trzecich w odniesieniu do produktów nieopłaconych. 
	3. Without prejudice to the above, the Buyer is permitted to sell the products to third parties on behalf of Weener, yet only within the frame of his ordinary business. The Buyer is obliged to pay the obtained money immediately to Weener, or, if not paid in cash, immediately transfer the obtained claims to Weener.
	3. Bez uszczerbku dla powyższego, Kupujący może sprzedać produkty osobom trzecim w imieniu Weener, wyłącznie w toku normalnie prowadzonej działalności gospodarczej. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie uiścić uzyskane środki na rzecz Weener lub, jeżeli nie wypłacono gotówki, niezwłocznie przekazać uzyskane roszczenia na rzecz firmy Weener.
	4. If due to processing or operation by the Buyer, Weener’s property rights on its supplied products are lost, the Buyer is immediately obliged to establish appropriate property right or other security for the benefit of Weener, on the products created after the processing or operation.
	4. Jeśli w wyniku przetwarzania lub czynności wykonywanych przez Kupującego nastąpi utrata praw majątkowych firmy Weener do dostarczanych produktów, Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego ustanowienia odpowiedniego prawa majątkowego lub innego zabezpieczenia na rzecz firmy Weener na produktach powstałych po przetwarzaniu lub wykonaniu czynności.
	5. Weener shall at all times be entitled to take possession of the goods that are in the possession of the Buyer (or third parties), but are the property of Weener, as soon as it can reasonably assume that there is a threat that the Buyer will not fulfil its obligations. The foregoing is without prejudice to the rights of the Weener under the law, in particular Weener reserves the right to claim damages from the Buyer.
	5. W każdej chwili, firma Weener ma prawo przejąć w posiadanie towary będące w posiadaniu Kupującego (lub osób trzecich), lecz będące własnością firmy Weener, z chwilą gdy Weener w uzasadniony sposób uzna, że istnieje zagrożenie, że Kupujący nie wypełni swoich obowiązków. Powyższe uprawnienie nie ogranicza praw Weener wynikających z przepisów prawa, w szczególności Weener zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od Kupującego.
	6. The Buyer is obliged to insure the risk of fire and theft of unpaid products, and to present this insurance upon Weener’s request.
	6. Kupujący jest zobowiązany do ubezpieczenia od ryzyka pożaru i kradzieży nieopłaconych produktów oraz do przedstawienia dowodu ubezpieczenia na żądanie Weener.
	1. The payment must be done in Euro or PLN currency, at Weener’s choice, without any deduction or discount,  by bank transfer to an account number identified by Weener, in any case immediately after delivery of the products concerned, at the latest within 30 days after invoice date, unless explicitly agreed otherwise in writing. Upon bank payment the date of crediting from the bank account shall be considered as the date of payment. 
	1. Płatność zostanie dokonana w walucie euro lub PLN, według wyboru firmy Weener, bez żadnych potrąceń lub rabatów, przelewem na numer rachunku wskazany przez Weener, w każdym przypadku niezwłocznie po dostawie danych dotyczących produktów, najpóźniej w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie. Z chwilą dokonania przelewu, datą płatności jest data uznania rachunku bankowego. 
	2. If the Buyer does not (fully) pay timely, he/she is in default without a notification or any other formality being required. In that case Weener is entitled to suspend the fulfilment of its obligations towards the Buyer, without prejudice to Weener’s right to establish other claims against the Buyer. Moreover, Weener is entitled to demand cash payment before delivery of the products or a warranty for timely payment, for any other delivery to be made. Furthermore, Weener is entitled to terminate the agreement with immediate effect, without prejudice to Weener’s right to claim a compensation. 
	2. Jeżeli Kupujący nie ureguluje (w pełni) płatności w terminie, uznaje się, że Kupujący zalega z płatnością, bez konieczności zawiadamiania lub dochowania innych formalności. W takim przypadku, Weener ma prawo wstrzymać wykonywanie swoich obowiązków wobec Kupującego, co nie ogranicza prawa Weener do dochodzenia innych roszczeń wobec Kupującego. Ponadto, Weener ma prawo żądać zapłaty gotówkowej przed dostawą produktów lub gwarancji terminowej zapłaty dla każdej innej dostawy. Dodatkowo, Weener ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, co nie ogranicza prawa Weener do dochodzenia odszkodowania. 
	3. In case of late payment the Buyer will be charged with a  statutory interest for delay in commercial transactions pursuant to the Act on Preventing Excessive Delays in Commercial Transactions dated 13 December 2018, calculated on the due invoice amount. The Buyer must also pay for all extra-legal and legal (collection) costs that Weener makes in order to (legally) claim fulfilment, termination or compensation from the Buyer. The extra-legal expenses are estimated at 15% of the main sum (including VAT), without prejudice to the right to claim higher extra-legal costs.
	3. W przypadku opóźnienia w płatności, Kupujący zostanie obciążony ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2018 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, naliczanymi od należnej kwoty faktury. Kupujący ma również obowiązek pokryć wszelkie koszty pozaprawne i prawne (windykacji) poniesione przez Weener w celu (zgodnego z prawem) dochodzenia zaspokojenia, rozwiązania lub odszkodowania od Kupującego. Koszty pozaprawne szacuje się na 15% kwoty głównej (w tym podatku od towarów i usług), co nie wyłącza prawa do żądania wyższych kosztów pozaprawnych.
	4. Deviating from the article 451 of the Polish Civil Code, the parties agree that payments from the Buyer will first credited against the costs indicated in paragraph 3, and then against the interest, and finally against the main sum. 
	4. Strony wyłączają stosowanie postanowień art. 451 k.c., i postanawiają, że płatności od Kupującego zostaną w pierwszej kolejności zaliczone na poczet kosztów wskazanych w ust. 3, a następnie na poczet odsetek i ostatecznie na poczet kwoty głównej. 
	5. If the Buyer’s financial situation after the conclusion of the contract, yet before the delivery of the products, significantly deteriorates, Weener is entitled to refrain from further performance of the agreement, or to demand a modification of the payment terms. 
	5. Jeżeli sytuacja finansowa Kupującego po zawarciu umowy, lecz przed dostawą produktów, ulegnie znacznemu pogorszeniu, Weener ma prawo wstrzymać się od dalszego wykonywania umowy lub żądać zmiany warunków płatności. 
	6. The Buyer is not allowed to suspend his/her payment obligation, unless there is an undisputed counterclaim or claim legally awarded.
	6. Kupujący nie ma prawa zawiesić swojego obowiązku dokonania zapłaty, chyba że istnieją bezsporne roszczenia wzajemne lub zasądzone roszczenia prawnie.
	1. The Buyer is solely liable for the observance of intellectual property rights of third parties, markings and similar rights of third parties – including the design models manufactured by Weener based on the information and specifications of the Buyer. The Buyer is liable for the consequences of any infringement of such rights of third parties, and indemnifies Weener for any claims from third parties. 
	1. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności intelektualnej osób trzecich, oznaczeń i podobnych praw osób trzecich – w tym wzorów projektowych produkowanych przez Weener na podstawie informacji i specyfikacji Kupującego. Kupujący ponosi odpowiedzialność za skutki naruszenia wszelkich takich praw osób trzecich i zwalnia firmę Weener z odpowiedzialności i pokryje szkody Weener z tytułu roszczeń osób trzecich. 
	2. Each party will inform the other party at once in writing in case third parties hold one of the parties liable for infringement of intellectual property rights. 
	2. Każda ze stron niezwłocznie poinformuje drugą stronę na piśmie w przypadku, gdy osoby trzecie pociągną jedną ze stron do odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej. 
	3. All documents provided to the Buyer by Weener for the implementation of the agreement, such as calculations, designs, drawings, models, etc. remain the (intellectual) property of Weener. The Buyer is not allowed to provide these documents to third parties without the prior explicit and written consent of Weener.
	3. Wszelkie dokumenty dostarczone Kupującemu przez Weener w celu realizacji umowy, takie jak obliczenia, projekty, rysunki, modele itp., pozostają własnością (intelektualną) Weener. Kupującemu nie wolno przekazywać tych dokumentów osobom trzecim bez uprzedniej wyraźnej, pisemnej zgody Weener.
	1. These General Terms and Conditions of Purchase (“General Terms”) apply to, and form an integral part of, all (future) requests for quotations, the formation, the content and the compliance with any agreement, however named, of and entered into with Weener Plastics OPE sp. z o.o., a Polish limited liability company entered into the Polish register of entrepreneurs of the National Court Register under KRS number 000025334 (“Weener”) to order and buy goods or services or other work from its suppliers. 
	1. Niniejsze Ogólne warunki zakupu („Ogólne warunki”) mają zastosowanie i stanowią integralną część wszystkich (przyszłych) wycen, procesu sporządzania i treści umów oraz zgodności z jakąkolwiek umową, bez względu na nazwę takiej umowy, zawartą z Weener Plastics OPE sp. z o.o., polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do polskiego rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000025334 („Weener”) w zakresie zamawiania i nabywania towarów, usług lub innych robót od jej dostawców. 
	2. Where these General Terms refer to ‘supplier’, this means every natural or legal person being an entrepreneur in a contractual relationship with Weener pursuant to a purchase or other agreement entered into with Weener as well as every natural or legal person being an entrepreneur wishing to enter into a purchase or other agreement with Weener. The term ‘supplier’ in particular includes those who deliver goods to Weener. 
	2. W niniejszych Ogólnych warunkach termin „dostawca” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną będącą przedsiębiorcą będący w stosunku umownym z Weener na podstawie umowy sprzedaży lub innej umowy zawartej z Weener, jak również każdą osobę fizyczną lub prawną będącą przedsiębiorcą, która zamierza zawrzeć umowę sprzedaży lub inną umowę z Weener. Termin „dostawca” obejmuje w szczególności podmioty, które dostarczają towary do firmy Weener. 
	3. The provisions in these General Terms may exclusively and only be departed from if and insofar as this has been expressly agreed upon by Weener and the supplier in writing. 
	3. Wszelkie odstępstwa od postanowień niniejszych Ogólnych warunków są dopuszczalne wyłącznie w zakresie, w jakim zostało to wyraźnie uzgodnione przez firmę Weener i dostawcę na piśmie. 
	4. The applicability of other general terms and conditions is expressly excluded. Even if the supplier refers to (its) general terms and conditions, the general terms and conditions of the supplier do not apply and are explicitly excluded by these General Terms (defence clause). This is only different if and insofar as the applicability of the general terms and conditions of the supplier is expressly accepted by Weener in writing and insofar as the general terms and conditions of the supplier are not in conflict with the provisions in these General Terms. Any stipulation to the contrary in the general terms and conditions of the supplier does not affect the foregoing. 
	4. Wyłącza się wprost stosowanie innych warunków ogólnych umów. Nawet jeżeli dostawca odwołuje się do innych (swoich) ogólnych warunków, ogólne warunki dostawcy nie mają zastosowania i ich stosowanie do niniejszych Ogólnych warunków zostaje wprost wyłączone (klauzula obrony). Ewentualne odstępstwa od powyższej zasady są dopuszczalne wyłącznie w zakresie, w jakim zastosowanie ogólnych warunków dostawcy zostało wyraźnie zaakceptowane przez firmę Weener na piśmie i tylko w zakresie, w jakim ogólne warunki dostawcy nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszych Ogólnych warunków. Jakiekolwiek postanowienia o odmiennej treści zawarte w ogólnych warunkach dostawcy nie będą ograniczały ani wyłączały stosowania powyższych postanowień. 
	5. Where these General Terms refer to the ‘supply (of goods)’, this also includes the rendering of services and work of whatever nature. 
	5. W przypadku gdy niniejsze Ogólne warunki odnoszą się do „dostawy (towarów)”, obejmuje to również świadczenie usług i wykonywanie prac o jakimkolwiek charakterze. 
	6. If any provision in these General Terms is void, is voided or is declared not applicable in any other way, the remaining provisions of these General Terms  shall remain in full force and the parties shall agree a replacement for the void, voided or inapplicable declared provision whereby the objective and purport of the void, voided or inapplicable-declared provision(s) shall be taken into account as far as possible.
	6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych warunków zostanie uznane za nieważne, zostanie unieważnione lub zostanie uznane za niemające zastosowania w jakikolwiek inny sposób, pozostałe postanowienia niniejszych Ogólnych warunków pozostają w mocy, a strony uzgodnią zastąpienie nieważnego, unieważnionego lub niemającego zastosowania postanowienia, z uwzględnieniem, w miarę możliwości, celu i zamierzenia postanowienia nieważnego, unieważnionego lub niemającego zastosowania.
	1. Without prejudice to mandatory provisions of Polish law relating to form requirements for specific types of legal transactions, orders of Weener do not require a specific form to be valid, but orders placed verbally or by phone by Weener shall require a subsequent confirmation by confirmation in writing made by Weener to the supplier in order to be valid. Verbal subsidiary agreements and amendments of the agreement also require confirmation in writing made by Weener to the supplier in order to be valid. 
	1. Z zachowaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego odnoszących się do wymogów dotyczących formy dla określonych rodzajów czynności prawnych, zamówienia Weener nie wymagają dla swej ważności zachowania określonej formy, przy czym zamówienia składane ustnie lub telefonicznie przez Weener wymagają następczego pisemnego potwierdzenia złożonego przez Weener dostawcy, pod rygorem nieważności. Ustne umowy dodatkowe oraz zmiany umowy również wymagają pisemnego potwierdzenia u dostawcy przez Weener, pod rygorem nieważności. 
	2. The agreement is concluded once the supplier provides to Weener a written acceptance of the order. Prior to the written acceptance of the order by the supplier, Weener shall have the right to cancel any order by giving notice on cancellation of the order to the supplier.
	2. Umowa zostaje zawarta po przekazaniu przez dostawcę Weener pisemnego przyjęcia zamówienia. Do momentu pisemnej akceptacji zamówienia przez dostawcę, Weener przysługuje prawo anulowania zamówienia poprzez złożenie dostawcy zawiadomienia o anulowaniu zamówienia.
	3. Furthermore, Weener shall have the right to terminate the agreement with immediate effect at any time until all products are delivered by giving notice in writing to the supplier and stating the reason, when it is no longer in a position to use the ordered products in its business operation as a result of circumstances intervening after conclusion of the agreement. In such an event, Weener shall remunerate the supplier for the goods already delivered to Weener and incurred costs. 
	3. W każdej chwili, firma Weener ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, do czasu dostarczenia wszystkich produktów za pisemnym zawiadomieniem dostawcy i podaniem przyczyny, gdy nie będzie już w stanie korzystać z zamówionych produktów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w wyniku okoliczności powstałych po zawarciu umowy. W takim przypadku, Weener zapłaci dostawcy wynagrodzenie za towary już dostarczone do firmy Weener i pokryje poniesione koszty. 
	4. In terms of quantity, quality and design of the goods, the supplier shall comply in its offers with the orders, invitations to tender and potential drawings specified or approved by Weener. Weener shall be explicitly notified in writing by the supplier of any planned or existing deviations. 
	4. W zakresie ilości, jakości i projektu towarów, dostawca zobowiązany jest w swoich ofertach do przestrzegania postanowień  zawartych w zamówieniach, zaproszeniach do składania ofert oraz rysunkach  przekazanych lub zaakceptowanych przez Weener. Dostawca jest zobowiązany zawiadomić Weener na piśmie o wszelkich planowanych lub istniejących odstępstwach. 
	5. Any deviations in relation to quantity, quality and design of the goods require the written approval of Weener. With respect to granule deliveries, a quantitative deviation of up to 10% shall be deemed to have been accepted by Weener as a proper performance by the supplier of the agreement.
	5. Wszelkie odstępstwa dotyczące ilości, jakości i projektu towarów wymagają pisemnej zgody Weener. W odniesieniu do dostaw granulatu, odchylenie ilościowe do 10% uznaje się za zaakceptowane przez Weener jako należyte wykonanie umowy przez dostawcę.
	1. The agreed prices are fixed prices and exclude any subsequent claims of the supplier of any kind against Weener, in particular relating to demand of increase of prices. Unless explicitly agreed otherwise, all costs of packaging, transport, taxes and customs, including all customs formalities shall be included in these prices. 
	1. Uzgodnione ceny są cenami stałymi i wyłączają wszelkie późniejsze roszczenia dostawcy jakiegokolwiek rodzaju wobec firmy Weener, w szczególności żądania podwyżki cen. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, w cenach tych uwzględnia się wszystkie koszty pakowania, transportu, podatków i ceł, w tym koszty wszelkich formalności celnych. 
	2. In so far as the production costs of the supplier of goods ordered by Weener change by more than 10% without this fact being foreseeable for the parties, each party shall have the right to demand the renegotiation of prices. Weener shall not be obligated, however, to accept modified and especially higher prices, unless the prerequisites for the application of Art. 3571 or Art. 3581 § 3 of the Polish Civil Code are fulfilled. 
	2. W zakresie, w jakim koszty ponoszone przez dostawcę przy produkcji towarów zamówionych przez Weener zmienią się o ponad 10%, bez możliwości przewidzenia tego faktu przez strony, każda ze stron ma prawo żądać renegocjacji cen. Weener nie jest jednak zobowiązana do akceptacji zmienionych, a w szczególności wyższych cen, chyba że spełnione zostaną przesłanki do zastosowania postanowień art. 3571 lub art. 3581 § 3 polskiego kodeksu cywilnego. 
	3. Shipment notes, consignment notes, invoices and all correspondence shall contain the order number of Weener. The supplier shall quote the name of the ordering person and, if known, the requisitioning party on consignment notes and invoices.
	3. Dokumentacja wysyłki, listy przewozowe, faktury oraz wszelka korespondencja musi zawierać numer zamówienia Weener. Dostawca zobowiązuje się zamieszczać na listach przewozowych i fakturach imię i nazwisko zamawiającego oraz, o ile jest on znany, podmiot zamawiający.
	4. Unless agreed otherwise by the parties, shipment shall be made at the expense and risk of the supplier to the freely agreed place of delivery (Delivered Duty Paid). 
	4. O ile strony nie postanowią inaczej, wysyłka zostanie dokonana na koszt i ryzyko dostawcy do swobodnie uzgodnionego miejsca dostawy (na warunkach DDP - dostarczone, cło opłacone). 
	1. Invoices shall be submitted by supplier to Weener with all agreed data and documents following the completed delivery or, in the absence of any agreement in this respect, with the customary documents. Invoices which have not been properly drawn up shall be deemed to have been received by Weener only when properly corrected as requested by Weener. 
	1. Dostawca przedłoży firmie Weener fakturę wraz ze wszystkimi uzgodnionymi danymi i dokumentami po zrealizowanej dostawie lub, w przypadku braku jakiejkolwiek umowy w tym zakresie, z dokumentami zwyczajowo przedkładanymi. Faktury, które nie zostały prawidłowo wystawione, uznaje się za otrzymane przez Weener wyłącznie po ich prawidłowym skorygowaniu na żądanie Weener. 
	2. Payments shall be made by Weener by normal commercial methods with a cash discount of 3% (unless a different cash discount is agreed) within 14 days following the delivery/service or within 60 days from the receipt of the invoice. The date of determining the due payment term by Weener shall be the later of these dates. 
	2. Płatności będą dokonywane przez Weener przy użyciu zwykłych metod handlowych z rabatem gotówkowym w wysokości 3% (chyba że uzgodniono inny rabat gotówkowy) w terminie 14 dni od daty dostawy/wykonania usługi lub w terminie 60 dni od otrzymania faktury. Terminem płatności wiążącym dla Weener jest późniejszy z tych terminów. 
	3. In case of a delay in payment by Weener, Weener shall pay the supplier statutory interest rate for delay in commercial transactions pursuant to the Act on Preventing Excessive Delays in Commercial Transactions dated 13 December 2018. 
	3. W przypadku opóźnienia w płatności, Weener ureguluje na rzecz dostawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2018 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 
	4. Payment of the invoice of the supplier by Weener shall never be interpreted as a confirmation by Weener of the correct performance of the supplier of its obligations under an agreement with Weener.
	4. Uregulowanie faktury na rzecz dostawcy przez Weener nie będzie nigdy interpretowane jako potwierdzenie przez Weener prawidłowego wykonania zobowiązań dostawcy wynikających z umowy z Weener.
	5. Weener is entitled to set off against payments due to the supplier any and all payments of supplier due to Weener however and whenever arising. 
	5. Weener ma prawo dokonać wzajemnego potrącania wszelkich wierzytelności należnych firmie Weener, powstałych pod jakimkolwiek tytułem i w jakimkolwiek terminie, z płatnościami należnymi dostawcy. 
	1. Agreed delivery dates are binding for the supplier and shall be correctly adhered to by the supplier. The receipt of goods at the agreed place of delivery shall determine compliance. 
	1. Uzgodnione terminy dostaw są wiążące dla dostawcy i będą należycie przestrzegane przez dostawcę. Odbiór towaru w uzgodnionym miejscu dostawy wpływa na stwierdzenie zgodności z wymogami. 
	2. When it is foreseeable that a delivery date shall be exceeded, the supplier shall immediately notify Weener in writing of the reason and the expected duration. Irrespective of such notification, exceeding a deadline shall trigger the statutory consequences of delay. In urgent cases, especially to avoid loss of production or in view of its own delivery obligations, Weener shall have the right to otherwise procure the goods at the supplier‘s expense and without further intermediate steps. 
	2. W przypadku, gdy spodziewane jest przekroczenie terminu dostawy, dostawca niezwłocznie zawiadomi Weener na piśmie o przyczynie i przewidywanym czasie dostawy. Niezależnie od takiego zawiadomienia, przekroczenie terminu pociąga za sobą ustawowe konsekwencje wynikające z opóźnienia. W nagłych przypadkach, zwłaszcza w celu uniknięcia utraty produkcji lub z uwagi na własne zobowiązania w zakresie dostawy, Weener ma prawo do zapewnienia towarów w inny sposób na koszt dostawcy i bez podejmowania żadnych dalszych działań pośrednich. 
	3. In case of a delay in delivery, Weener shall have the unrestricted right to its statutory claims including the right of rescission of the contract and the right to damages in lieu of performance upon fruitless expiration of an appropriate period of grace. 
	3. W przypadku opóźnienia w dostawie, Weener przysługuje nieograniczone prawo do wnoszenia roszczeń wynikających z uprawnień ustawowych, w tym prawo do odstąpienia od umowy oraz prawo do żądania odszkodowania za świadczenie po bezskutecznym upływie odpowiedniego okresu karencji. 
	4. In case of a supplier’s delay in delivery, Weener shall have the right, in addition to all other remedies herein, after prior written notification of the supplier, to charge the supplier with a contractual penalty amounting to 0.5% of the respective value of the order for every commenced week of the delay in delivery. The total amount of contractual penalties charged by Weener for delay in delivery may not exceed 5% of the respective value of the order. The contractual penalty shall be offset against the default damages to be compensated by the supplier. The payment of contractual penalty shall be without prejudice to Weener’s right to seek compensation for loss exceeding the value of the contractual penalty.
	4. W przypadku opóźnienia dostawcy w dostawie, Weener ma prawo, niezależnie od  wszelkich innych dostępnych jej środków prawnych określonych w niniejszych warunkach, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu dostawcy, obciążyć dostawcę karą umowną w wysokości 0,5% wartości danego zamówienia za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia w dostawie. Łączna wysokość kar umownych naliczanych przez Weener za opóźnienie w dostawie nie może przekroczyć 5% wartości danego zamówienia. Kara umowna zostanie rozliczona z odszkodowaniem za niewykonanie zobowiązania, które zostanie uregulowane przez dostawcę. Zapłata kary umownej nie ogranicza prawa Weener do dochodzenia odszkodowania za szkodę przekraczającą wysokość kary umownej.
	5. In case of delivery before the agreed date of delivery, Weener reserves the right to return the delivery at the supplier‘s expense and risk. If Weener accepts the goods, it shall store them until the agreed date of delivery on the premises of Weener at the supplier‘s expense and risk. In such event only the agreed date of delivery shall be valid in terms of payment. 
	5. W przypadku dostawy przed uzgodnionym terminem dostawy, firma Weener zastrzega sobie prawo do zwrotu dostawy na koszt i ryzyko dostawcy. Jeżeli firma Weener zaakceptuje towar, firma będzie przechowywać go do uzgodnionego terminu dostawy w lokalu Weener, na koszt i ryzyko dostawcy. W takim przypadku, w kwestii płatności obowiązuje tylko uzgodniony termin dostawy. 
	6. Partial deliveries shall only be accepted following an explicit agreement of the parties. 
	6. Dostawy częściowe będą odbierane wyłącznie za wyraźnym porozumieniem stron. 
	7. Even when the shipment has been agreed by the parties, the risk shall be transferred to Weener when the goods have been handed over to Weener at their agreed destination.
	7. Ryzyko przechodzi na Weener w momencie przekazania towaru firmie Weener w uzgodnionym miejscu docelowym, nawet w przypadku uzgodnienia przez strony wysyłki .
	8. Neither party will be liable for any delay or failure in performing its obligations under the agreement (including delay in delivery acceptance) to the extent that such delay or failure is caused, without such party’s fault or negligence, by a Force Majeure Event. For purposes of these terms, a “Force Majeure Event” refers to the occurrence of unforeseeable and/or unavoidable circumstances beyond a party’s control that, by their nature, make such party’s performance commercially impractical, including, but not limited to, fires, floods, acts of war, riots, mobs, earthquakes, lockouts, strikes, embargoes, or due to regulation or industrial disputes. The supplier will use all diligent efforts to remedy the failure or delay of its performance, ensure that the effects of any Force Majeure Event are minimized and resume performance under the agreement. If a Force Majeure Event prevents the supplier from carrying out its obligations under the agreement for a continuous period of more than fourteen (14) days, Weener may terminate the agreement with immediate effect by giving written notice to the supplier and without incurring a liability towards the supplier. 
	8. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z umowy (w tym za opóźnienie w odbiorze dostawy) w zakresie, w jakim takie opóźnienie lub niewykonanie spowodowane jest, bez winy lub zaniedbania strony, Zdarzeniem siły wyższej. Dla celów niniejszych warunków, „Zdarzenie siły wyższej” odnosi się do wystąpienia nieprzewidywalnych i/lub nieuniknionych okoliczności pozostających poza kontrolą strony, które ze względu na swój charakter powodują, że wykonanie obowiązków przez taką stronę staje się niepraktyczne z handlowego punktu widzenia, i obejmuje zdarzenia takie jak pożary, powodzie, działania wojenne, zamieszki, rozruchy, trzęsienia ziemi, lokauty, strajki, embarga lub zdarzenia wynikające z uregulowań prawnych lub sporów pracowniczych. Dostawca dołoży wszelkich starań w celu usunięcia niewykonania lub opóźnienia w wykonaniu umowy i zapewni minimalizację skutków jakiegokolwiek Zdarzenia siły wyższej oraz wznowi realizację umowy. Jeżeli Zdarzenie siły wyższej uniemożliwi dostawcy wykonywanie jego obowiązków wynikających z umowy przez ciągły okres dłuższy niż 14 (czternaście) dni, Weener może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, za wypowiedzeniem na piśmie , bez ponoszenia odpowiedzialności wobec dostawcy. 
	1. Obvious defects of the delivered goods and especially deviating quantities exceeding the amount specified under Clause 2 above as well as obvious transportation defects shall be notified by Weener as soon as they have been detected by Weener in the circumstances of its normal course of business. The defect notification shall be deemed to be on time, when it is made within seven working days following the receipt of the delivery by Weener. Other defects shall be notified by Weener within seven working days following their detection. 
	1. Firma Weener zobowiązuje się zgłaszać oczywiste wady dostarczonego towaru, a w szczególności niezgodności ilościowe przekraczające kwotę określoną w ust. 2 powyżej, niezwłocznie po ich stwierdzeniu przez Weener w toku normalnie prowadzonej działalności gospodarczej. Zgłoszenie wady uznaje się za terminowe, gdy zostanie dokonane w terminie siedmiu dni roboczych od daty otrzymania dostawy przez firmę Weener. Pozostałe wady będą zgłaszane przez firmę Weener w terminie siedmiu dni roboczych od ich wykrycia. 
	2. Supplier warrants to Weener that the goods delivered will (i) be merchantable, (ii) free from any defects in workmanship, materials and design, (iii) be manufactured, packaged, labelled, handled, shipped and stored by the supplier or its agent in a good and workman-like manner at quality levels consistent with industry standards and in accordance with all applicable specifications, drawings, designs, samples and other requirements specified by Weener, (iv) be fit, safe and effective for their intended uses and purposes, and operate as intended, (v) comply with any national, international and supranational laws, legal rules, regulations, directives and other governmental provisions, (vi) be free and clear of all liens, security interests or other encumbrances; and (vii) are free from any right (including but not limited to intellectual property rights), lien or claim of third party.
	2. Dostawca gwarantuje firmie Weener, że dostarczane towary będą (i) mogły być przedmiotem obrotu handlowego, (ii) wolne od wad produkcyjnych, materiałowych i projektowych, (iii) zostaną wyprodukowane, zapakowane, oznakowane, obsługiwane, wysyłane i przechowywane przez dostawcę lub jego agenta w należyty i solidny sposób, z zachowaniem poziomów jakości stosowanych w branży i zgodnie ze standardami branżowymi i wszystkimi obowiązującymi specyfikacjami, rysunkami, projektami, próbkami i innymi wymaganiami określonymi przez Weener, (iv) odpowiednie, bezpieczne i skuteczne w zakresie ich przeznaczenia użytkowego i celu oraz będą działać zgodnie z ich przeznaczeniem, (v) zgodne z wszelkimi krajowymi, międzynarodowymi i ponadnarodowymi przepisami prawa, zasadami, uregulowaniami, dyrektywami i innymi przepisami rządowymi, (vi) wolne od wszelkich zastawów, zabezpieczeń lub innych obciążeń; oraz (vii) wolne od wszelkich praw (w tym między innymi praw własności intelektualnej), zastawów lub roszczeń osób trzecich.
	3. All warranties set forth in these General Terms will remain in effect for a period of three (3) years from the date of acceptance of the goods by Weener, and will not be deemed waived by reason of Weener’s receipt, inspection, or acceptance of, or by payment for, the goods. The warranties expressed in these General Terms will be in addition to and construed as consistent and cumulative with each other and with all warranties provided, express or implied, by law.
	3. Gwarancja udzielana na podstawie postanowień niniejszych Ogólnych warunkach pozostają w mocy przez okres trzech (3) lat od daty odbioru towarów przez Weener i nie będą uważane za wyłączone lub wygasłe z powodu przyjęcia, dokonania kontroli lub odbioru towarów przez Weener lub dokonania zapłaty za nie. Gwarancje udzielane na podstawie postanowień niniejszych Ogólnych warunkach będzie miały charakter dodatkowy do i nie będzie wyłączać ani ograniczać i jakichkolwiek innych roszczeń z gwarancji lub rękojmi dostępnych, w tym przysługujących wprost lub w sposób dorozumiany z przepisów prawa.
	4. All warranties will relate to Weener, its customers and subsequent owners of the goods to which they relate. There are no exclusions, limitations, or disclaimers of warranty other than those that may be expressly recited in these General Terms.
	4. Wszystkie gwarancje są udzielane Weener, jej klientom i kolejnym właścicielom towarów których dotyczą. Nie przewiduje się żadnych wyjątków, ograniczeń ani wyłączeń gwarancji innych niż te, które zostaną wskazane wprost w niniejszych Ogólnych warunkach.
	5. Weener shall be entitled to its full statutory claims with respect to defects including the right to damages and expenses incurred by Weener.
	5. Weener przysługuje pełne ustawowe prawo do wnoszenia roszczeń z tytułu wad, w tym prawo do żądania odszkodowania i zwrotu kosztów poniesionych przez Weener.
	6. When the supplier does not comply with Weener’s demand for a correction of defects or replacement delivery within 10 working days, or immediately in case of deliveries of granules and dyes, the subsequent improvement shall be deemed to have failed; in this case Weener is entitled to a rescission of the agreement, and may demand compensation for damages in lieu of performance. Weener shall be entitled to its full statutory claims with respect to defects including the right to damages and expenses.
	6. W przypadku niezastosowania się przez dostawcę do żądania Weener o usunięcie wad lub zrealizowanie dostawy zastępczej w terminie 10 dni roboczych lub niezwłocznie w przypadku dostaw granulatu i barwników, późniejsze zastosowanie się przez dostawcę do takiego żądania uznaje się za bezskuteczne; w takim wypadku Weener jest uprawniona do odstąpienia od umowy i może żądać odszkodowania zamiast wykonania obowiązku. Weener przysługuje pełne ustawowe prawo do wnoszenia roszczeń z tytułu wad, w tym prawo do żądania odszkodowania i zwrotu kosztów.
	1. The supplier shall be responsible for all claims brought by third parties for personal injury or property damage, when they are attributable to a defective product supplied and shall be obligated to indemnify and hold Weener harmless from and against all direct and indirect damages arising out of or resulting in any way from the defective product supplied to Weener under the agreement with the supplier. When Weener shall be obligated to recall products from third parties due to a defect of a product delivered by the supplier, the supplier shall bear and refund all costs of Weener associated with the product recall. 
	1. Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu obrażeń ciała lub szkód materialnych, jeśli wynikają one z dostarczonego wadliwego produktu. Dostawca zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności oraz wynagrodzić szkody  Weener za wszelkie bezpośrednie i pośrednie odszkodowania wynikające lub powstałe w jakikolwiek sposób w wyniku stosowania wadliwego produktu dostarczonego Weener na mocy umowy z dostawcą. W przypadku gdy Weener będzie zobowiązana do wycofania (odebrania) produktów od osób trzecich z powodu wady produktu dostarczonego przez dostawcę, dostawca poniesie i zwróci wszelkie koszty Weener związane z wycofaniem produktu. 
	2. Weener and the supplier shall mutually inform and support each other in their legal defence relating to product liability claims. The supplier shall conclude and maintain adequate insurance cover against such liability claims. The supplier is obliged to provide evidence of this insurance upon Weener’s first request. 
	2. Weener i dostawca będą się wzajemnie informować i wspierać w prowadzeniu obrony prawnej dotyczącej roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt. Dostawca zobowiązuje się wykupić i utrzymywać odpowiednią polisę ubezpieczeniową w odniesieniu do takich roszczeń. Dostawca jest zobowiązany przedstawić dowód zawarcia takiego ubezpieczenia na pierwsze żądanie Weener. 
	3. The supplier shall indemnify and hold harmless Weener and Weener’s affiliates and its employees, directors, owners, authorized representatives, customers and subcontractors from any and all claims, damages, costs, demands suits and judgments whatsoever arising out of, caused by, relating to, resulting from, or in connection with the negligence, wilful misconduct, errors, or omissions of supplier, its subcontractors, or their respective employees relating to, resulting from, or in connection with the performance or non-performance of the agreement with Weener.
	3. Dostawca zabezpieczy i zwolni z odpowiedzialności oraz wynagrodzi szkody Weener i podmioty powiązane Weener oraz jej pracowników, członków zarządu, właścicieli, upoważnionych przedstawicieli, klientów i podwykonawców, z tytułu wszelkich roszczeń, odszkodowań, kosztów, żądań sądowych i orzeczeń jakkolwiek powstałych, spowodowanych, dotyczących, wynikających lub powiązanych z niedbałością, winą umyślną, błędami lub zaniechaniami dostawcy, jego podwykonawców lub ich odpowiednich pracowników dotyczącymi, wynikającymi lub związanymi z wykonaniem lub niewykonaniem umowy z Weener.
	1. Weener shall retain its proprietary right or intellectual property rights with respect to the purchase orders, orders as well as drawings, images, calculations, descriptions and other documents made available to the supplier. The supplier shall neither make them available to third parties without Weener’s explicit consent nor use them for its own purposes or grant their use to third parties or replicate them. Upon request of Weener, the supplier shall return to Weener such documents in their entirety, when they are no longer used in the normal course of business, or when negotiations do not lead to the conclusion of an agreement. In this case, copies made of such documents by the supplier shall be destroyed by the supplier; the only exception being a storage pursuant to statutory record-keeping obligations as well as the storage of data for backup purposes in the course of customary data backups. 
	1. Firma Weener zachowuje autorskie prawa majątkowe lub prawa własności intelektualnej w odniesieniu do zamówień, zleceń oraz rysunków, obrazów, obliczeń, opisów i innych dokumentów udostępnionych dostawcy. Dostawca zobowiązuje się nie udostępniać powyższych materiałów osobom trzecim bez wyraźnej zgody Weener ani nie wykorzystywać ich do własnych celów, ani nie zezwalać osobom trzecim na ich wykorzystywanie ani ich powielać. Na żądanie Weener, dostawca zwróci Weener takie dokumenty w całości, gdy nie będą one już wykorzystywane w toku normalnej działalności gospodarczej lub gdy negocjacje nie doprowadzą do zawarcia umowy. W takim przypadku, kopie tych dokumentów sporządzone przez dostawcę zostaną zniszczone przez dostawcę; jedynym dopuszczalnym wyjątkiem jest ich przechowywanie wynikające z realizowania ustawowych obowiązków dotyczących przechowywania dokumentów, a także przechowywanie danych w celach archiwizacyjnych w ramach tworzonych kopii zapasowych danych. 
	2. Tools, devices and design models made available to the supplier by Weener or manufactured for contractual purposes with Weener and separately invoiced by the supplier, shall remain or be transferred to the property of Weener. They shall be duly marked by the supplier as a property of Weener, stored carefully, secured against damage of any kind, and they shall be used only for contractual purposes with Weener. The cost of their maintenance and repair shall be borne equally by the parties - in the absence of an agreement to the contrary. In so far as such costs shall be attributable to defects of objects manufactured by the supplier or their improper use by the supplier, its employees or other agents, they shall be borne exclusively by the supplier. The supplier shall notify Weener immediately of all damage to such objects with the exception of insignificant damage. Upon request, the supplier shall be obligated to hand over such objects to Weener in proper condition, when it no longer uses them to perform the agreements concluded with Weener. 
	2. Narzędzia, urządzenia i modele wzorów udostępnione dostawcy przez Weener lub wyprodukowane na potrzeby umowy zawartej z Weener i odrębnie zafakturowane przez dostawcę, pozostają własnością Weener lub zostają na jej rzecz przeniesione. Materiały takie zostaną należycie oznaczone przez dostawcę jako mienie Weener, będą starannie przechowywane, zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniem jakiegokolwiek rodzaju i będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby realizacji umowy zawartej z Weener. W przypadku braku uzgodnienia postanowień przeciwnych, koszty ich konserwacji i napraw będą ponoszone przez strony w równym stopniu. W zakresie, w jakim koszty te są związane z wadami przedmiotów wytwarzanych przez dostawcę lub ich niewłaściwym wykorzystaniem przez dostawcę, jego pracowników lub innych przedstawicieli, koszty takie będą ponoszone wyłącznie przez dostawcę. Dostawca niezwłocznie powiadomi Weener o wszelkich uszkodzeniach tych przedmiotów, z wyjątkiem drobnych uszkodzeń. Na żądanie, dostawca będzie zobowiązany do przekazania takich przedmiotów Weener w należytym stanie, gdy nie będzie już wykorzystywać ich do realizacji umów zawartych z Weener. 
	3. Unless the parties explicitly agreed that the supplier retains ownership of products until the price is paid by Weener, the supplier does not have any property rights to products ordered by Weener.
	3. O ile strony nie uzgodnią wprost, że dostawca zachowuje prawo własności produktów do czasu zapłaty ceny przez firmę Weener, dostawca nie będzie posiadał żadnych praw majątkowych do produktów zamówionych przez Weener.
	1. The parties agree to maintain confidentiality regarding all confidential information they become aware of in the course of their transactions. They agree in particular to maintain strict confidentiality regarding all images, drawings, calculations, design sketches, design models, CAD data and other documents and information. Their content may only be disclosed to third parties, when this has been explicitly permitted in writing or to public authorities if such disclosure results from mandatory provisions of law.
	1. Strony zobowiązują się do zachowania poufności wszelkich informacji poufnych, o których powzięły wiadomość w trakcie zawieranych transakcji. W szczególności, strony zobowiązują się do zachowania ścisłej poufności w odniesieniu do wszystkich obrazów, rysunków, obliczeń, szkiców projektowych, wzorów projektowych, danych CAD oraz innych dokumentów i informacji. Ich treść może być ujawniana osobom trzecim tylko wówczas, gdy jest to wyraźnie dozwolone na piśmie lub gdy treść ujawniana jest organom administracji publicznej, jeżeli takie ujawnienie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
	2. This nondisclosure obligation shall continue to apply indefinitely after the fulfilment of the agreement and also in the event that the agreement shall not be concluded. Documents received shall be returned unsolicited to the other party in their entirety and including all copies; files shall be returned or otherwise permanently destroyed, unless statutory provisions stipulate an obligation to store records.
	2. Niniejszy obowiązek zachowania poufności pozostaje w mocy bezterminowo po wykonaniu umowy, a także w przypadku, gdy umowa nie zostanie zawarta. Otrzymane dokumenty podlegają zwrotowi drugiej stronie w całości wraz z wszelkimi kopiami, bez konieczności wyrażania żądania zwrotu; dokumentacja zostanie zwrócona lub w inny sposób trwale zniszczona, chyba że przepisy ustawowe przewidują obowiązek przechowywania informacji.
	1. The supplier shall not assign, subcontract or otherwise transfer all or any part of its rights and/or obligations under the agreement with Weener to any third party without the prior written consent of Weener. 
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