STANDARDOWE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG API
1.
DEFINICJE I INTERPRETACJA
1.1
W niniejszych standardowych warunkach obowiązują następujące definicje:
„API” oznacza API Folie Polska Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Al. Wojska Polskiego 11, 01-524 Warszawa, spółkę wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000415171, której główne miejsce prowadzenia działalności mieści się przy ul. Raszyńskiej 13, 05-500 Piaseczno, Polska;
„Obowiązujące przepisy prawa” oznaczają każdą ustawę, przepis ustawowy, regulamin, zarządzenie, dyrektywę, traktat, dekret, przepis, regułę,
politykę, wytyczną lub zalecenie wydane przez jakikolwiek organ rządowy, ustawowy lub regulacyjny i/lub prawnie wiążący branżowy kodeks
postępowania lub wskazówki dotyczące Umowy i/lub Towarów i/lub Usług;
„Dzień roboczy” oznacza dzień inny niż sobota lub niedziela bądź dzień ustawowo wolny od pracy w Polsce;
„Nabywca” oznacza podmiot, którego zamówienie na Towary i/lub Usługi zostało przyjęte przez API zgodnie z Warunkiem 2.2;
„Informacje poufne” oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do działalności Strony, takie jak tajemnice handlowe, know-how oraz inne
kwestie związane z Towarami lub Usługami, informacje dotyczące relacji Strony z obecnymi lub potencjalnymi klientami lub dostawcami, a także
potrzeb i wymagań takiej Strony i takich osób oraz wszelkie inne informacje, których ujawnienie może wyrządzić krzywdę takiej Stronie;
„Umowa” oznacza umowę zawartą przez API i Nabywcę dotyczącą sprzedaży i nabycia Towarów i/lub świadczenia Usług zgodnie z Warunkiem
2;
„Miejsce dostawy” oznacza miejsce, w które mają zostać dostarczone Towary zgodnie z Warunkiem 6.1;
„Towary” oznaczają towary (lub ich dowolną część) wskazane w Potwierdzeniu zamówienia;
„Siła wyższa” oznacza klęskę żywiołową, uderzenie pioruna, trzęsienie ziemi, pożar, powódź, burzę lub ekstremalne warunki pogodowe bądź
powstanie, rozruchy, zamieszki, akty terroru lub zagrożenie terroryzmem bądź strajk, lokaut, spór zbiorowy (dotyczący pracowników API i/lub
jakiejkolwiek innej osoby) bądź ograniczenie ilości lub niedostępność surowców z dotychczasowych źródeł zaopatrzenia lub zmianę
Obowiązujących przepisów prawa bądź każde zdarzenie lub okoliczność poza kontrolą API;
„Niewypłacalny” odnosi się do Nabywcy, w przypadku, gdy (i) podejmuje on uchwałę o likwidacji lub (ii) wystąpiono z wnioskiem lub wydano
orzeczenie sądu dotyczące likwidacji lub wykreślenia spółki z rejestru; lub (iii) przedstawia, składa wniosek do sądu właściwego o uzyskanie
ochrony przed wierzycielami (postępowanie naprawcze), lub (iv) zaprzestaje prowadzenia działalności lub według uzasadnionej opinii API
zaprzestanie przez niego działalności wydaje się prawdopodobne; lub (v) nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań w rozumieniu art. 11
ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. lub (vi) w stosunku do jakiegokolwiek składnika majątkowego Nabywcy
dokonano zajęcia, prowadzona jest egzekucja lub zostało wszczęte innego rodzaju postępowanie i w ciągu dziesięciu (10) Dni roboczych nie
została dokonana spłata, zamknięcie lub uregulowanie; lub vii) w stosunku do Nabywcy prowadzone jest postępowanie upadłościowe lub
ogłoszono jego upadłość zgodnie z przepisami prawa właściwego mającymi zastosowanie w przypadku działalności Nabywcy; lub viii) wszczęto
wobec niego podobne postępowanie zgodnie z przepisami prawa właściwego mającymi zastosowanie w przypadku działalności Nabywcy;
„Prawa własności intelektualnej” oznaczają patenty, prawa do wynalazków, prawa autorskie i powiązane prawa, znaki towarowe, nazwy
działalności i nazwy domen, prawa do innych oznaczeń handlowych, wartości firmy oraz prawo wystąpienia na drogę sądową z roszczeniem z
tytułu czynu nieuczciwej konkurencji, prawa do projektów, prawa do baz danych, prawa do korzystania z Informacji poufnych i ochrony ich
poufności, a także wszelkie inne prawa własności intelektualnej (zarejestrowane lub niezarejestrowane) w tym wszelkie wnioski oraz prawa do
ubiegania się i otrzymania, przedłużenia lub odnowienia takich praw i prawa do zastrzeżenia pierwszeństwa takich praw lub podobnych bądź
równorzędnych praw lub form ochrony, które istnieją obecnie lub zaistnieją w przyszłości w dowolnej części świata;
„Potwierdzenie zamówienia” oznacza pisemne potwierdzenie zamówienia złożonego przez Nabywcę, wydane przez API zgodnie z Warunkiem
2.2;
„Strona” oznacza jedną ze stron niniejszej Umowy;
„Usługi” oznaczają wszelkie usługi świadczone przez API na rzecz Nabywcy, obejmujące Usługi wsparcia, a także wszelkie usługi, które mają
zostać wykonane przez API zgodnie z Potwierdzeniem zamówienia;
„Specyfikacja” ma poniższe znaczenia, zgodnie z Potwierdzeniem zamówienia: w odniesieniu do Towarów i/lub Usług oznacza specyfikacje
techniczne takich Towarów i/lub dokumenty określające wymogi dotyczące Usług; wszystkie materiały dotyczące przygotowań, projektowania i
opracowania, które odnoszą się do Towarów i/lub Usług; wszystkie informacje dotyczące opisu wyjaśniającego strukturę, projekt, działanie i
funkcjonalność Towarów lub sposób świadczenia Usług; a także wszystkie informacje dotyczące opisu odnoszącego się do utrzymania i/lub
wsparcia Towarów i/lub Usług;
„Usługi wsparcia” oznaczają wszelkie usługi wsparcia świadczone przez API w odniesieniu do dostarczenia Towarów; oraz
„Warunki” oznaczają niniejsze standardowe Warunki sprzedaży z wszystkimi warunkami w Potwierdzeniu zamówienia wydanym przez API.
1.2
Wszystkie nagłówki mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mają wpływu na interpretację niniejszych Warunków.
1.3
O ile z kontekstu nie wynika inaczej, odniesienia do liczby pojedynczej dotyczą również liczby mnogiej (i vice versa), słowa wskazujące na
płeć odnoszą się do obu płci; a odniesienia do „podmiotu” obejmują przedsiębiorcę zdefiniowanego art. 43 (1) Kodeksu cywilnego; art. 4
par. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, rząd lub agencję rządową, organ władzy lokalnej bądź inny podmiot.
1.4
Odniesienia do dowolnej ustawy lub przepisu ustawowego obejmują wszelkie odpowiednie przepisy niższego rzędu (wykonawcze) i należy
je interpretować jako odniesienia do takiej ustawy, przepisu ustawowego i/lub przepisów niższego rzędu (wykonawczych) z każdoczesnymi
modyfikacjami, zmianami, po ich rozszerzeniu, ujednoliceniu i/lub zastąpieniu lub w ich nowo przyjętym brzmieniu.
2.
ZAWARCIE I REJESTRACJA
2.1
Z zastrzeżeniem zmian na podstawie Warunku 2.6 Umowa będzie oparta na niniejszych Warunkach z wyłączeniem wszystkich innych
warunków, w tym warunków, które w mniemaniu Nabywcy mają zastosowanie na mocy zlecenia zakupu, potwierdzenia zamówienia lub
podobnego dokumentu, niezależnie od tego, czy taki dokument został wskazany w Umowie, czy też jest w inny sposób dorozumiany na
podstawie zwyczajów, praktyki lub trybu postępowania. Te Warunki w obowiązującej wersji i w odpowiednim czasie mają zastosowanie do
każdego przyszłego zamówienia bez konieczności wystawiania przez API kopii do każdego zamówienia. API powiadomi Nabywcę o
wszystkich zmianach w niniejszych Warunkach.
2.2
Każde zamówienie lub zatwierdzenie oferty dotyczącej Towarów i/lub Usług zostanie uznane za złożoną przez Nabywcę ofertę zakupu
Towarów i/lub Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami. Umowa zostaje zawarta, gdy złożone przez Nabywcę zamówienie lub potwierdzenie
oferty zostanie zaakceptowane przez API poprzez Potwierdzenie zamówienia. Każde Potwierdzenie zamówienia będzie zawierać numer
zlecenia zakupu, który będzie podawany w całej korespondencji.
2.3
Każda oferta przedstawiona przez API jest ważna tylko przez okres trzydziestu (30) dni od daty złożenia, jeżeli taka oferta nie została
wcześniej wycofana przez API.
2.4
Nabywca musi zadbać o to, aby warunki zamówienia lub potwierdzenia oferty oraz wszelkie odpowiednie Specyfikacje były kompletne i
dokładne i zostały odzwierciedlone w Potwierdzeniu zamówienia.
2.5
Z zastrzeżeniem Warunku 7.4, Nabywca nie może odstąpić od Umowy, chyba że uzyska pisemną zgodę API.
2.6
Żadna zmiana Warunków nie zacznie obowiązywać, jeśli nie zostanie sporządzona na piśmie i podpisana przez upoważnionego
przedstawiciela API.
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TOWARY
Ilość i opis Towarów i/lub Usług będzie zgodny z Potwierdzeniem zamówienia.
Wszystkie rysunki, opisy, specyfikacje oraz materiały reklamowe wydane przez API (lub producenta Towarów) oraz wszelkie opisy lub
ilustracje zawarte w katalogach API są wydawane lub publikowane wyłącznie dla celów przybliżenia Towarów i/lub Usług przedstawionych
lub opisanych w takich materiałach. Nie będą one stanowić części Umowy ani nie będą mieć mocy umownej i nie jest to sprzedaż na
podstawie próbki.
API może wprowadzić dowolne zmiany w Specyfikacji, projekcie, materiałach lub wykończeniu Towarów i/lub świadczeniu Usług, które
muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i nie mogą mieć istotnego wpływu na ich jakość lub wydajność.
API może dostarczyć Nabywcy Towary w ilości o dziesięć procent (10%) większej lub dziesięć procent (10%) mniejszej od zamówionej
ilości bez żadnego dostosowania ceny, a taka dostarczona ilość zostanie uznana za ilość zamówioną.
W przypadku gdy Towary będą wykorzystywane z innymi produktami (lub zostaną do nich włączone), Nabywca musi upewnić się, że
Towary nie wpłyną niekorzystnie na takie produkty, a produkty nie będą miały niekorzystnego wpływu na Towary. Nabywca musi upewnić
się, że zamówione Towary są odpowiednie do każdego procesu produkcji lub pakowania, do którego mogą zostać wykorzystane.
Jeśli Nabywca przesyła firmie API własne materiały w celu ich przetworzenia, musi zadbać, aby takie materiały były odpowiednie do takiego
przetwarzania. API nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Nabywcę w związku z faktem, że jego materiały okazały
się nieodpowiednie do takiego określonego przetwarzania.
API może (według własnego uznania) świadczyć Usługi wsparcia, których charakter, zakres, czas trwania i koszt zostanie uzgodniony z
Nabywcą osobno dla każdego zamówienia.
Z zastrzeżeniem Warunku 8.6 w przypadku świadczenia Usług wsparcia i w zakresie ich świadczenia (niezależnie od tego, czy wskazano je
w Potwierdzeniu zamówienia, czy nie), są one świadczone na ryzyko Nabywcy, a firma API nie poniesie żadnej odpowiedzialności w
związku z wykonywaniem Usług wsparcia.
CENA
Cena Towarów i/lub Usług będzie ceną wskazaną w Potwierdzeniu zamówienia lub (jeśli nie wskazano jej w Potwierdzeniu zamówienia) w
opublikowanym przez API cenniku obowiązującym w dniu dostawy. O ile nie uzgodniono inaczej, cena obejmuje wszelkie koszty pakowania
i dostawy towarów i nie zawiera podatku VAT ani innego obowiązującego podatku od sprzedaży. W przypadku cła uznaje się, że na
potrzeby Umowy mają zastosowanie reguły Incoterms 2010 (z każdoczesnymi zmianami).
API ma prawo do podniesienia ceny Towarów w związku z wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w Specyfikacji na życzenie Nabywcy i
uzgodnionych z API lub poniesieniem dodatkowych kosztów w wyniku zaleceń Nabywcy (lub braku zaleceń), bądź spełnieniem wymogów
Warunku 3.3.
PŁATNOŚĆ
API może wystawić Nabywcy fakturę na Towary (w dniu dostawy lub w późniejszym czasie) i na Usługi (w dniu rozpoczęcia świadczenia
lub w późniejszym czasie) i z zastrzeżeniem Warunku 5.3 płatność musi zostać dokonana w PLN lub EUR trzydzieści (30) dni od daty
wystawienia takiej faktury.
Terminy płatności podane w Warunku 5.1 oraz wszelkie terminy, które mogą je zastąpić na podstawie uzgodnień dokonanych przez Strony
na piśmie, mają charakter ostateczny.
Wszystkie sumy płatne na rzecz API na podstawie Umowy stają się wymagalne z chwilą rozwiązania Umowy.
Wszystkie płatności, których musi dokonać Nabywca na postawie Umowy, zostaną dokonane w całości bez żadnych potrąceń, ograniczeń
lub warunków i bez żadnych odliczeń, chyba że Nabywca jest prawnie zobowiązany do dokonania takiego potrącenia lub odliczenia.
API może alokować dowolną płatność dokonywaną przez Nabywcę na rzecz API do faktur na Towary i/lub Usługi, które API uzna za
właściwe.
Jeśli dowolna kwota należna na podstawie Umowy nie zostanie opłacona w terminie, bez uszczerbku dla innych praw API wynikających z
Umowy, od kwoty tej będą naliczane odsetki ustawowe, poczynając od terminu płatności, aż do pełnego uiszczenia płatności (zarówno
przed, jak i po uzyskaniu wyroku), a firma API będzie uprawniona do wstrzymania dostaw Towarów i/lub świadczenia Usług aż do
otrzymania takiej zaległej kwoty (w rozliczonych środkach) przez API od Nabywcy.
DOSTAWA
Dostawa Towarów i ewentualne świadczenie Usług będzie realizowane przez API w miejscu określonym w Potwierdzeniu zamówienia lub
w innym miejscu uzgodnionym później na piśmie przez Strony.
O ile nie uzgodniono inaczej, Nabywca będzie odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich pozwoleń na przywóz i na wywóz oraz upoważnień
dotyczących Towarów, a także za opłacenie wszystkich ceł i podatków akcyzowych, obciążeń i opłat obejmujących koszty rozliczeniowe i
opłaty za pośrednictwo, płatnych lub należnych w odniesieniu do eksportu oraz importu Towarów. Nabywca będzie odpowiedzialny (i zwolni
firmę API z odpowiedzialności) za wszelkie roszczenia, zobowiązania, koszty i wydatki o dowolnym charakterze poniesione przez API w
wyniku lub z powodu takiego importu lub eksportu.
W Miejscu dostawy Nabywca zapewni (na własny koszt) odpowiednie i właściwe urządzenia oraz pracowników fizycznych w celu
rozładunku Towarów.
API dołoży odpowiednich starań w celu realizacji lub wykonania każdego z zamówień Nabywcy na Towary i Usługi w dniu dostawy
określonym w Potwierdzeniu zamówienia lub - jeśli nie uzgodniono terminu - w uzasadnionym terminie, przy czym w każdym wypadku
termin dostawy lub realizacji jest przybliżony i nie ma charakteru ostatecznego.
Jeśli Nabywca nie przyjmie dostawy jakiejkolwiek ilości Towarów lub nie zapewni na czas zaleceń, dokumentów, pozwoleń lub upoważnień
wymaganych do umożliwienia dostawy Towarów i/lub realizacji Usług (z wyjątkiem sytuacji, w których wynika to wyłącznie z niedotrzymania
umowy przez API), Towary i/lub Usługi zostaną uznane za dostarczone lub zrealizowane w wyznaczonym terminie, a firma API może (bez
uszczerbku dla innych praw) przechować Towary (lub zadbać o ich przechowanie) do czasu rzeczywistej sprzedaży lub dostawy zgodnie z
niniejszym Warunkiem 6.5 i obciążyć Nabywcę wszystkimi powiązanymi kosztami i wydatkami (w tym kosztami magazynowania i
ubezpieczenia) i/lub po przekazaniu Nabywcy pisemnego powiadomienia, sprzedać dowolną część Towarów za najwyższą możliwą do
uzyskania cenę i obciążyć Nabywcę za wszelkie straty wynikające z uzyskania ceny niższej od ceny podanej w Umowie lub wypłacić
Nabywcy uzyskaną nadwyżkę (powyżej ceny podanej w Umowie) - w obu przypadkach po uwzględnieniu wszelkich opłat związanych ze
sprzedażą.
RYZYKO / WŁASNOŚĆ
Ryzyko uszkodzenia lub utraty Towarów zostanie przeniesione na Nabywcę zgodnie z dowolną z reguł Incoterms 2010, które uzgodniły
Strony, lub - w przypadku braku Incoterms 2010 - w Miejscu dostawy.
Z zastrzeżeniem poniższego Warunku 7.5 oraz Warunku 7.8 prawo własności Towarów nie przejdzie na Nabywcę do czasu otrzymania
przez API wszystkich należnych kwot w formie postawienia środków do dyspozycji API na rachunku bankowym wskazanym przez API w
odniesieniu do Towarów oraz wszystkich pozostałych kwot, które są lub staną się należne na rzecz API od Nabywcy z jakiegokolwiek tytułu.
Do czasu przejścia prawa własności do Towarów na Nabywcę, Nabywca musi przechowywać Towary w charakterze powiernika jako
depozytariusz API, magazynować Towary (bez ponoszenia przez API żadnych kosztów) oddzielnie od innych Towarów Nabywcy lub innej
strony trzeciej w taki sposób, by można je było łatwo zidentyfikować jako własność API; Nabywca nie może niszczyć, zamazywać ani
zakrywać żadnych znaków identyfikacyjnych lub opakowania Towarów i musi utrzymywać Towary w dobrym stanie i ubezpieczyć je w
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imieniu API do pełnej wartości od wszystkich rodzajów ryzyka w sposób zadowalający dla API; na każde żądanie API Nabywca musi
przedstawić kopię polisy ubezpieczeniowej.
Przysługujące Nabywcy prawo do posiadania Towarów i korzystania z nich w normalnym toku działalności w okolicznościach opisanych w
powyższym punkcie 7.3 wygasa ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Nabywca staje się Niewypłacalny lub - bez ograniczenia żadnych
innych praw lub środków prawnych API - jeśli API dokona wypowiedzenia Umowy.
API może - przez pisemne zawiadomienie Nabywcy (takie zawiadomienie ma skutek natychmiastowy) - przenieść prawo własności
Towarów (lub dowolnej ich części) na Nabywcę w dowolnej chwili, zanim takie prawo własności zostałoby w inny sposób przeniesione na
Nabywcę.
Nabywca przyznaje firmie API, jej podwykonawcom, pośrednikom i pracownikom nieodwołalne prawo do wejścia do pomieszczeń, w
których Towary są lub mogą być przechowywane, w celu przeprowadzenia kontroli lub - w przypadku, gdy przysługujące Nabywcy prawo
posiadania wygasło - odzyskania Towarów.
W przypadku, gdy API nie jest w stanie ustalić, czy towary są Towarami, w odniesieniu do których prawo Nabywcy do posiadania oraz do
korzystania wygasło, uznaje się, że Nabywca użył lub włączył Towary do innych produktów lub sprzedał wszystkie Towary tego samego
rodzaju co Towary sprzedane Nabywcy przez API, w kolejności, w której zostały wskazane na fakturze wystawionej Nabywcy.
W przypadku, gdy Nabywca odsprzedaje Towary w normalnym toku prowadzonej działalności, prawo własności Towarów zostanie
przeniesione na Nabywcę bezpośrednio przed zawarciem przez Nabywcę wiążącej umowy na sprzedaż tych Towarów.
Po rozwiązaniu Umowy (niezależnie od powodu) prawa API (ale nie prawa Nabywcy) określone w niniejszym Warunku 7 pozostaną w
mocy.
GWARANCJA, WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ ZABEZPIECZENIE PRZED ROSZCZENIAMI
API, w okresie trzech (3) miesięcy od daty dostawy Towarów, które, jak wykazano w sposób satysfakcjonujący dla API, nie są zgodne ze
Specyfikacją lub (w przypadku braku Specyfikacji) zgodnie z postanowieniami dotyczącymi gwarancji jakości określonymi w art. 577 i
kolejnych artykułach Kodeksu cywilnego - w obu przypadkach w wyniku wad dotyczących materiałów lub wykonania bądź projektu (innego
niż projekt wykonany, dostarczony lub określony przez Nabywcę) - bezpłatnie wymieni lub, według własnego uznania, zwróci koszt takich
Towarów. To zobowiązanie nie będzie obowiązywać w przypadku, gdy Nabywca używał Towarów w sposób niewłaściwy lub zmienił je w
jakikolwiek sposób, nie przestrzegał instrukcji dotyczących przechowywania lub używania Towarów lub Nabywca nie powiadomił API o
jakiejkolwiek wadzie (stwierdzonej lub podejrzewanej) w ciągu czternastu (14) dni od dostawy, w przypadku, gdy wada powinna być
widoczna podczas należytej kontroli, lub w ciągu czternastu (14) dni od chwili, gdy Nabywca dowiedział się o istnieniu wady - w przypadku
gdy wada nie była wadą, która powinna być widoczna podczas należytej kontroli - i w żadnym przypadku nie później niż trzy (3) miesiące od
daty dostawy Towarów.
W odniesieniu do Towarów, które, jak wykazano w sposób satysfakcjonujący dla API, zostały dostarczone Nabywcy w stanie uszkodzonym,
API bezpłatnie wymieni lub, według własnego uznania, zwróci cenę zapłaconą za takie Towary. To zobowiązanie będzie miało
zastosowanie tylko w przypadku, gdy Nabywca powiadomił API o każdym rzekomym uszkodzeniu Towarów w ciągu dwudziestu czterech
(24) godzin od dostawy, określając szczegółowo charakter wady w celu umożliwienia firmie API wystąpienia z ewentualnym koniecznym
roszczeniem wzajemnym wobec przewoźnika Towarów.
API zwróci Nabywcy koszty przewozu wszelkich Towarów, w przypadku, gdy firmie API przedstawiono przekonujące dowody, że takie
Towary są wadliwe i/lub uszkodzone, i dostarczy Nabywcy wszelkie Towary zastępcze na koszt API. Wszystkie Towary, które zostały
zastąpione, będą własnością firmy API i zostaną jej zwrócone.
API w okresie trzech (3) miesięcy od daty wykonania Usług, które, jak wykazano w sposób satysfakcjonujący dla API, nie zostały wykonane
w sposób umiejętny i z należytą starannością zgodnie z art. 355 Kodeksu cywilnego ponownie wykona takie Usługi lub - według własnego
uznania - zwróci cenę zapłaconą za takie Usługi. To zobowiązanie nie będzie dotyczyć Usług wsparcia i nie będzie miało zastosowania w
przypadku, gdy wady dotyczące wykonanych Usług wynikają z faktu, że firma API opierała się na niedokładnych lub niekompletnych
informacjach dostarczonych przez Nabywcę, bądź są skutkiem niewykonania (bądź opóźnionego wykonania) przez Nabywcę
któregokolwiek z zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, bądź niewykonania czynności niezbędnej do właściwej realizacji Usług; lub
zamierzone użycie lub cel korzystania z Towarów i/lub Usług, o którym Nabywca wcześniej powiadomił API w odniesieniu do Usług, zostało
zmienione przez Nabywcę.
Bez uszczerbku dla Warunku 8.7, w przypadku naruszenia przez API któregokolwiek z wyraźnych zobowiązań zawartych w niniejszych
Warunkach, środki prawne przysługujące Nabywcy będą ograniczone do naprawienia rzeczywistej szkody (damnum emergens).
API nie wyłącza swojej ewentualnej odpowiedzialności wobec Nabywcy za obrażenia ciała lub śmierć wynikające z niedbalstwa API lub za
szkody spowodowane przez wadliwe Towary bądź za wszelkie kwestie, w przypadku których wyłączenie lub próba wyłączenia
odpowiedzialności byłaby sprzeczna z prawem, bądź za oszustwa lub podanie świadome wprowadzenie w błąd.
Z wyjątkiem przypadków określonych w Warunkach od 8.1 do 8.6, API nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Nabywcy (niezależnie
od tego, czy odpowiedzialność ma charakter kontraktowy, deliktowy (obejmuje to niedbalstwo), dotyczy naruszenia obowiązku ustawowego
lub przywrócenia do stanu poprzedniego lub jest oparta na innej podstawie) za żadne szkody pośrednie lub wtórne (oba te terminy
obejmują szkodę ekonomiczną, utratę zysków, utratę przedsiębiorstwa, pogorszenia reputacji i podobne straty), niezależnie od ich
przyczyny, powstałe w wyniku lub w związku z jakimikolwiek Towarami i/lub Usługami, lub wytwarzaniem Towarów lub sprzedażą bądź
dostarczaniem (lub niedostarczeniem bądź opóźnieniem dostarczenia) Towarów i/lub Usług przez API; lub w wyniku lub w związku z
naruszeniem przez API któregokolwiek z wyraźnych lub dorozumianych warunków Umowy bądź wykorzystaniem lub odsprzedażą przez
Nabywcę dowolnej części Towarów lub jakiegokolwiek produktu wykorzystującego lub zawierającego którykolwiek z Towarów lub ze
złożeniem (lub niezłożeniem) jakiegokolwiek oświadczenia bądź udzieleniem (lub nieudzieleniem) porady przez lub w imieniu API.
Z zastrzeżeniem Warunku 8.5, wszystkie gwarancje, warunki oraz inne warunki wymagane przez prawo (na mocy ustawy, prawa
zwyczajowego lub na innej podstawie) są wyłączone z Umowy.
Z zastrzeżeniem Warunku 8.6, całkowita odpowiedzialność API wobec Nabywcy w odniesieniu do wszystkich strat wynikających z Umowy
(lub z nią związanych) - niezależnie od tego, czy odpowiedzialność ma charakter kontraktowy, deliktowy (obejmuje to niedbalstwo), dotyczy
naruszenia obowiązku ustawowego lub jest oparta na innej podstawie) - w żadnych okolicznościach nie będzie przekraczać ceny należnej
za Towary i/lub usługi będące przedmiotem domniemanej straty.
Nabywca przyjmuje do wiadomości, że powyższe postanowienia niniejszego Warunku 8 są uzasadnione i zostały odzwierciedlone w cenie
Towarów i/lub Usług, która byłaby wyższa bez tych postanowień, a Nabywca akceptuje takie ryzyko i/lub wykupi odpowiednie
ubezpieczenie.
Zgodnie z art. 392 Kodeksu cywilnego, Nabywca zobowiązuje się do zabezpieczenia API przed wszelkimi kosztami (obejmującymi koszty
ochrony prawnej na zasadzie gwarancji pełnej rekompensaty), wydatkami, zobowiązaniami, szkodami pośrednimi i wtórnymi (wszystkie trzy
terminy obejmują szkodę ekonomiczną, utratę zysków, utratę przedsiębiorstwa, pogorszenia reputacji i podobne straty), szkodami,
roszczeniami, żądaniami i postępowaniem i orzeczeniami, poniesionymi przez API w związku ze zgłoszonym lub grożącym roszczeniem ze
strony osoby trzeciej w wyniku działania lub zaniechania Nabywcy, bądź w wyniku naruszenia lub umyślnego niewykonania warunków
Umowy, niedbałego wykonania postanowień Umowy bądź ich niewykonania przez Nabywcę.
Warunek 8 będzie obowiązywać również po rozwiązaniu niniejszej Umowy.
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SIŁA WYŻSZA
Uznaje się, że API nie naruszy Umowy ani nie będzie ponosić innej odpowiedzialności wobec Nabywcy za niewykonanie bądź opóźnione
wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie niewykonanie bądź opóźnienie zostało spowodowane Siłą
wyższą.
W przypadku wystąpienia Siły wyższej, API tak szybko, jak to tylko możliwe po uzyskaniu informacji o wystąpieniu Siły wyższej, powiadomi
Nabywcę o wystąpieniu Siły wyższej. Nabywca będzie nadal uiszczać opłaty za wszelkie Towary i/lub Usługi dostarczane przez API mimo
wystąpienia Siły wyższej.
Jeśli API nie będzie w stanie dostarczyć lub Nabywca nie będzie w stanie odebrać istotnej części Towarów, bądź API nie będzie w stanie
świadczyć istotnej części Usług przez okres przekraczający sześćdziesiąt (60) dni w związku z wystąpieniem Siły wyższej, która spowoduje
zwolnienie z odpowiedzialności na podstawie Warunku 8.1, każda ze Stron będzie uprawniona do rozwiązania Umowy za pisemnym
powiadomieniem przesłanym drugiej Stronie z trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem.
ROZWIĄZANIE UMOWY
Jeśli Nabywca naruszy jedno z postanowień Umowy, którego nie można naprawić lub naruszy jedno z postanowień Umowy, które można
naprawić, ale nie naprawi go w ciągu trzydziestu (30) dni od przekazania przez API pisemnego powiadomienia, w którym wskazano
naruszenie i zażądano jego naprawienia, API może rozwiązać Umowę za pisemnym powiadomieniem przesłanym Nabywcy z
siedmiodniowym (7) wyprzedzeniem.
API może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym za pisemnym powiadomieniem dostarczonym Nabywcy, jeśli Nabywca stanie
się niewypłacalny.
Niezależnie od Warunku 10.1, API może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym za pisemnym powiadomieniem dostarczonym
Nabywcy, jeśli Nabywca nie dokona jakiejkolwiek płatności na rzecz API należnej na podstawie Umowy lub innej umowy zawartej przez
Strony w wyznaczonym terminie lub przed jego upływem.
Z wyjątkiem Warunków, które w sposób wyraźny lub dorozumiany obowiązują po rozwiązaniu Umowy, po wygaśnięciu lub rozwiązaniu
Umowy wszystkie prawa i zobowiązania wygasną ze skutkiem natychmiastowym, bez uszczerbku jednak dla wszelkich praw, zobowiązań,
roszczeń (w tym roszczeń odszkodowawczych w związku z naruszeniem) i zobowiązań, które powstały przed datą wygaśnięcia lub
rozwiązania.
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Nabywcy nie przyznaje się żadnego prawa ani upoważnienia w odniesieniu do Praw własności intelektualnej firmy API z wyjątkiem prawa
do korzystania, odsprzedaży Towarów lub korzystania z Usług w ramach zwykłej działalności Nabywcy.
W przypadku, gdy ze świadczenia wynikają jakiekolwiek Prawa własności intelektualnej lub są one generowane poprzez dostawę Towarów
lub świadczenie Usług przez API, takie Prawa własności intelektualnej będą należeć wyłącznie do API.
POUFNOŚĆ
Każda ze Stron zadba o zachowanie ścisłej poufności wszelkich Informacji poufnych otrzymanych od drugiej Strony.
Żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać Informacji poufnych drugiej Strony do żadnego innego celu niż (w przypadku API) wypełnienie
zobowiązań wynikających z Umowy lub (w przypadku Nabywcy) otrzymanie i korzystanie z Towarów i Usług. Każda ze Stron zadba o to,
aby jej kierownictwo i pracownicy przestrzegali postanowień niniejszego Warunku 12.
Zobowiązania każdej ze Stron wskazane w Warunku 12.1 oraz 12.2 nie będą obowiązywać w odniesieniu do informacji publicznie
dostępnych lub w przypadku, gdy taka Strona jest zobowiązana do ujawnienia takich informacji orzeczeniem właściwego sądu lub na
podstawie przepisu prawa lub regulacji (jednak wówczas w zakresie takiego wymaganego ujawnienia).
INFORMACJE OGÓLNE
Prawa i środki prawne przysługujące firmie API na podstawie niniejszych Warunków mają charakter dodatkowy w stosunku do wszelkich
praw i środków prawnych określonych w przepisach prawa i nie wyłączają ich.
Jeśli właściwy sąd lub organ władzy stwierdzi, że jakiekolwiek postanowienie Umowy jest niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe
do wyegzekwowania, takie postanowienie zostanie odłączone od Umowy i nie wpłynie to na pozostałe postanowienia Umowy, które
pozostaną w mocy i zachowają skuteczność.
Opóźnienie w skorzystaniu (lub nieskorzystanie) z prawa lub środka prawnego na podstawie niniejszej Umowy lub w związku z nią, nie
będzie stanowić zrzeczenia się tego lub jakiegokolwiek innego prawa lub środka prawnego ani nie uniemożliwi i nie ograniczy przyszłego
skorzystania z nich.
Firma API będzie uprawniona do dokonania cesji, podzlecania, przeniesienia, obciążania, tworzenia powiernictwa lub postepowania w
dowolny sposób z wszelkimi przysługującymi jej prawami na podstawie Umowy. Nabywca nie może bez zgody API, wyrażonej na piśmie,
dokonać cesji, podzlecenia, obciążenia, ustanowić stosunku powiernictwa, ani w inny sposób przenieść swoich praw wynikających z
Umowy na podmiot trzeci.
Nie jest zamiarem Stron, aby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy było egzekwowany przez jakąkolwiek inną osobę niż Strony.
Umowa stanowi całość porozumienia między Stronami i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy lub porozumienia odnoszące się do jej
przedmiotu. Żadna ze Stron nie zawarła Umowy, opierając się na jakimkolwiek zapewnieniu, oświadczeniu, stwierdzeniu lub gwarancji,
które nie zostały określone w sposób wyraźny w Umowie i nie przysługują jej żadne środki prawne na ich podstawie.
POWIADOMIENIA
Wszelkie powiadomienia lub inne komunikaty przesyłane na podstawie niniejszej Umowy lub w związku z nią muszą zostać sporządzone
na piśmie, w języku polskim i doręczone osobiście lub przesłane przesyłką poleconą piorytetową lub pocztą lotniczą firmie API na adres
wskazany w Warunku 1.1 lub Nabywcy na adres wskazany w zamówieniu lub innym dokumencie otrzymanym przez API od Nabywcy (lub
na adres wskazany każdorazowo przez jedną ze Stron drugiej Stronie zgodnie z niniejszym Warunkiem 14):
Wszelkie powiadomienia lub inne komunikaty przesyłane zgodnie z Warunkiem 14.1 uznaje się za dostarczone w chwili ich przekazania,
jeśli zostały doręczone osobiście. Jeśli zostały przesłane przesyłką poleconą priorytetową uznaje się je za dostarczone o godzinie 9.00 rano
trzeciego Dnia roboczego od dnia nadania, a jeśli zostały przesłane pocztą lotniczą - o godzinie 9.00 rano piątego Dnia roboczego od dnia
nadania, przy czym jeśli powiadomienie lub komunikat uznaje się za dostarczone w dniu, który nie jest Dniem roboczym, lub po godzinie
17:00 w dniu roboczym, uznaje się, że zostało dostarczone o godzinie 9.00 rano kolejnego Dnia roboczego. Zawiadomienie może zostać
przesłane pocztą elektroniczną.
PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA
Umowa będzie podlegać prawu polskiemu. Strony nieodwołalnie poddają się wyłącznej jurysdykcji polskich sądów dla celów rozstrzygnięcia
jakiegokolwiek sporu lub roszczenia wynikającego z Umowy lub związanego z nią bądź z jej przedmiotem lub zawarciem (dotyczy to
również sporów lub roszczeń pozaumownych powstałych w związku z wykonywaniem Umowy).
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