OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Hexonic Sp. z o.o.
I. DEFINICJE
1. OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży,
stanowiące ogólne warunki umowy w rozumieniu art.
384 §1 i nast. kodeksu cywilnego;
2. Hexonic
–
Hexonic
spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze
Gdańskim
(82-100),
ul.
Warszawska
50,
zarejestrowana
w
Rejestrze
Przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w
Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000060528,
o numerze NIP: 5840251681, REGON: 001311624, o
kapitale zakładowym wynoszącym 7.035.000 PLN;
3. Kontrahent – kupujący lub kontrahent, na rzecz
którego Hexonic dokonuje dostawy towarów lub
usług, będący przedsiębiorcą w rozumieniu kodeksu
cywilnego, zobowiązany do spełnienia na rzecz
Hexonic świadczeń zgodnie z łączącą Strony umową,
w szczególności do wypłaty wynagrodzenia;
4. Umowa lub Umowy – wszelkie umowy sprzedaży
przez Hexonic towarów lub usług na rzecz
Kontrahenta;
5. Strony – łączne określenie Hexonic i Kontrahenta.
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsze
Ogólne
Warunki
Sprzedaży
mają
zastosowanie do każdego Zamówienia, a także we
wszystkich stosunkach handlowych Hexonic z
Kontrahentami; niniejsze OWS udostępnione zostają
Kontrahentom na stronie www.Hexonic.com i/lub
przy składaniu zapytań ofertowych przez Hexonic.
Zawarcie Umowy przez Kontrahenta lub przesłanie
przez Kontrahenta do Hexonic Zamówienia jest
równoznaczne z akceptacją niniejszych OWS w
całości przez Kontrahenta.
2. Niniejsze OWS są integralną częścią każdej oferty
cenowej, oferty składanej przez Hexonic oraz
zawieranej
przez
Hexonic
Umowy
i
mają
pierwszeństwo w zastosowaniu przed warunkami
zakupu Kontrahenta.
3. Niniejsze OWS nie mogą zostać zmienione,
zastąpione lub uzupełnione bez uprzedniej zgody
Hexonic wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności.
Także
wyłączenie
zastosowania
niniejszych OWS w odniesieniu do danej Umowy lub
Kontrahenta może nastąpić wyłącznie w sposób
opisany w zdaniu poprzednim. Jeżeli Kontrahent
stosuje inne ogólne warunki umów, sprzeczne lub
uzupełniające OWS, nie znajdą one zastosowania do
żadnej z Umów zawieranych przez Hexonic. Wszelkie
takie wzorce umowne stosowane przez Kontrahenta
nie są przez Hexonic akceptowane, chyba że pisemnie
umocowany przedstawiciel Hexonic w sposób
jednoznaczny wyrazi zgodę na ich obowiązywanie,
przy czym, zgoda taka wymaga formy pisemnej pod
rygorem nieważności. Brak takiej akceptacji oznacza,
iż w stosunkach między Stronami stosuje się niniejsze
OWS. W celu usunięcia wątpliwości, realizacja
dostawy lub wykonanie usługi przez Hexonic na rzecz
Kontrahenta lub też dokonanie ich odbioru przez
Kontrahenta nie stanowi akceptacji Hexonic dla
jakichkolwiek ogólnych warunków stosowanych
przez Kontrahenta ani też zaproponowanych przez
takiego kontrahenta zmian do niniejszych OWS.
4. Jeżeli Strony pozostają w stałych stosunkach
handlowych, przyjęcie przez Kontrahenta OWS przy
jednej Umowie uważa się za ich akceptację dla
kolejnych
umów
zawieranych
przez
tego
Kontrahenta z Hexonic.
5. W braku odmiennego pisemnego oświadczenia
Hexonic, wszelkie uzgodnienia Stron w ramach
realizacji zawartej Umowy, jak również wszelkie
ustalenia dodatkowe, zmiany, wypowiedzenie,
zawieszenie wykonywania lub odstąpienie od takiej
Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
III. OFERTA I ZAWARCIE UMOWY
1. Umowa
zawierana
jest
przez
Hexonic
z
Kontrahentem wyłącznie na zasadach określonych w
niniejszym pkt III.

2. Informacje zamieszczone na stronie internetowej
Hexonic, w katalogach, broszurach, ulotkach,
reklamach i innych publikacjach lub drukowanych
wydawnictwach
Hexonic
(zwane
dalej
„Publikacjami”) nie stanowią oferty w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego, nawet jeśli opatrzone
zostały ceną, chyba że wprost zastrzeżono w nich
inaczej. Publikacje dotyczące towarów i usług
oferowanych przez Hexonic mają charakter wyłącznie
informacyjny, natomiast wzorce i próbki wystawiane
przez Hexonic mają charakter wyłącznie poglądowy.
Szczegółowe
dane
techniczne
zawarte
w
Publikacjach mogą w każdym czasie ulec zmianie.
3. Kontrahent może składać zapytania ofertowe w
formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznej.
Zapytanie musi zawierać dane Kontrahenta oraz inne
wymogi, które miałyby stanowić integralną część
Umowy. Uzyskane w ten sposób od Hexonic
informacje, wyceny lub oferty wstępne nie stanowią
oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i mają
jedynie charakter zaproszenia do składania ofert
przez Kontrahenta.
4. Celem zawarcia Umowy Kontrahent przekazuje
Hexonic zamówienie, na podstawie warunków
zawartych w zaproszeniu do składania ofert lub na
podstawie informacji zawartych w Publikacjach
(„Zamówienie”). Zamówienie przekazane może być w
formie pisemnej lub elektronicznej, w szczególności
przy wykorzystaniu formularza udostępnionego przez
Hexonic w lokalu lub na stronie internetowej
www.Hexonic.com. Zamówienie stanowi ofertę
Kontrahenta w rozumieniu kodeksu cywilnego.
5. Składając Zamówienie, Kontrahent jest zobowiązany
dostarczyć wszelkie informacje oraz dokumentację
uszczegóławiającą
przedmiot
zamówienia,
precyzyjnie
wskazujące
techniczne
wymogi
przedmiotu zamówienia, w tym ewentualne
wymagane normy i atesty. Wszelką odpowiedzialność
za prawidłowość danych i informacji przekazywanych
w tym zakresie spoczywa na Kontrahencie.
Kontrahent
oświadcza,
że
ma
prawo
do
dysponowania wszelką dokumentacją przekazywaną
Hexonic w związku ze składanym Zamówieniem, oraz
że udostępnia ją Hexonic nieodpłatnie oraz na własny
koszt i ryzyko. W braku odmiennych, pisemnych
zapewnień Hexonic, Hexonic nie jest odpowiedzialny
za przydatność oferowanych przez siebie towarów lub
usług do określonego celu lub użytku ani też, nie
odpowiada za ich zgodność z wymogami lub
potrzebami Kontrahenta.
6. Warunkiem skutecznego zawarcia Umowy może być
spełnienie
przez
Kontrahenta
dodatkowych
warunków wskazanych przez Hexonic w odpowiedzi
na Zamówienie (takich jak w szczególności wpłata
zaliczki czy przedstawienie gwarancji bankowej w
określonym terminie).
7. Przyjęcie Zamówienia przez Hexonic i potwierdzenie
jego warunków dokonywane jest przez Hexonic w
formie pisemnej lub elektronicznej, w drodze
oświadczenia uprawnionego przedstawiciela Hexonic
i nie może nastąpić w sposób dorozumiany lub
poprzez brak odpowiedzi na Zamówienie, również
jeśli Strony pozostają ze sobą w stałych stosunkach
gospodarczych.
8. Chwilą zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem pkt III.6
powyżej, jest moment wysłania przez Hexonic
Kontrahentowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia –
oświadczenia
potwierdzającego
lub
sposób
nieistotny modyfikującego warunki Zamówienia –
podpisanego lub wysłanego przez uprawnionego
przedstawiciela
Hexonic,
zwanego
dalej:
„Potwierdzeniem”.
9. Kontrahentowi nie przysługuje roszczenie o zawarcie
Umowy ani żadne roszczenie odszkodowawcze, jeżeli
Umowa nie dojdzie do skutku z jakichkolwiek
przyczyn. W razie wątpliwości uważa się, że
odpowiedzialność Hexonic w tym zakresie zostaje
wyłączona w najszerszym dopuszczalnym przez
prawo zakresie.
10. Złożenie Zamówienia przez Kontrahenta nie jest
równoznaczne
z
rezerwacją
przez
Hexonic
jakichkolwiek materiałów lub urządzeń na poczet
jego realizacji lub terminów dostaw.
11. Kontrahent przyjmuje do wiadomości, że złożenie
Potwierdzenia przez Hexonic jest ograniczone treścią

niniejszych OWS, w szczególności Hexonic nie będą
obowiązywały niezgodne lub uzupełniające niniejsze
OWS postanowienia, które Kontrahent wskaże w
jakimkolwiek oświadczeniu przekazanym Hexonic, w
szczególności w Zamówieniu.
12. Każda zmiana OWS, w tym uzupełnienie lub
zastąpienie któregokolwiek z postanowień OWS
wymaga dla swojej skuteczności uprzedniego
oświadczenia Hexonic złożonego na piśmie pod
rygorem nieważności.
13. Kontrahent zobowiązany jest do precyzyjnego
wskazywania nadanego przez Hexonic numeru
Potwierdzenia we wszelkiej komunikacji z Hexonic. W
przeciwnym
wypadku
Hexonic
nie
ponosi
odpowiedzialności
za
związane
z
tym
nieporozumienia lub opóźnienia.
14. Wszelkie informacje przekazywane Kontrahentowi
przez Hexonic w odpowiedzi na Zamówienie lub w
Potwierdzeniu, w tym dokumentacja pisemna,
rysunki, kosztorys, treść lub forma oferty czy
korespondencja nie mogą być udostępnione w
jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek czasie osobom
trzecim oraz mogą znaleźć zastosowanie wyłącznie w
odniesieniu do konkretnej Umowy, chyba że Hexonic
zastrzeże inaczej w formie pisemnej.
IV. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wyłącznie wiążącą Strony ceną jest cena zawarta w
składanym przez Hexonic Potwierdzeniu. W braku
wyraźnych odmiennych wskazań w Potwierdzeniu
jest ona ceną netto w walucie PLN, ustalaną przy
założeniu dostawy na warunkach EXW (wg Incoterms
2010) i nie zawiera w sobie kosztów transportu i
rozładunku, opakowania innego niż standardowo
przyjęte przez Hexonic, ubezpieczenia i wszelkich
należności publicznoprawnych, w tym podatku VAT i
cła, oraz innych opłat (dalej: „Cena”). Koszty
transportu i rozładunku, opakowania innego niż
standardowo przyjęte przez Hexonic, ubezpieczenia i
wszelkich należności publicznoprawnych, w tym
podatku VAT i cła oraz inne podobne opłaty będą
dodawane do Ceny sprzedaży, jeżeli tak stanowi
Zamówienie, Umowa lub zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa Hexonic jest
zobowiązany do ich zapłaty lub pobrania, a
Kontrahent zobowiązany jest do ich rozliczenia
łącznie z Ceną.
2. Jeżeli Strony nie postanowią inaczej, Hexonic będzie
uprawniony do wystawienia Kontrahentowi faktury
VAT opiewającej na Cenę powiększoną o koszty lub
należności publicznoprawne według cen lub stawek
obowiązujących w dniu dokonania dostawy lub
upływu terminu na odbiór towarów, zgodnie z
ustalonymi przez Strony warunkami Incoterms.
3. W braku odmiennych wskazań w Potwierdzeniu lub
na wystawionej fakturze, z chwilą odebrania towaru
lub części (partii towaru) objętej daną Umową,
upływu terminu do jego odbioru lub wykonania
usługi Hexonic uprawniony jest do żądania zapłaty
Ceny określonej na fakturze. Za dzień zapłaty będzie
uważany dzień uznania rachunku bankowego
Hexonic.
4. Wszelkie koszty związane z dokonaniem płatności
obciążają Kontrahenta i nie mogą zostać odliczone od
wpłacanej kwoty.
5. Hexonic przysługuje prawo dokonywania przelewu
przysługujących mu praw lub wierzytelności na rzecz
osób trzecich, bez zgody Kontrahenta.
6. Jeżeli
Hexonic
poweźmie
informację,
z
jakiegokolwiek źródła, że sytuacja finansowa
Kontrahenta
uległa
pogorszeniu
lub
o
okolicznościach nieznanych Hexonic w momencie
przyjęcia Zamówienia, a mogących powodować, że
wykonanie Umowy będzie lub mogłoby być
zagrożone, Hexonic uprawniony jest – według swego
wyłącznego uznania – do odstąpienia od Umowy w
całości lub w części i dochodzenia od Kontrahenta
wszelkich związanych z tym kosztów, poniesionej
szkody oraz utraconych korzyści, a także do
jednostronnej zmiany warunków płatności, w
szczególności poprzez żądanie zapłaty z góry lub do
wstrzymania realizacji Umowy do czasu spełnienia
dodatkowych warunków.
7. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej
zapłaty przez Kontrahenta, oprócz należności głównej

8.

9.

10.

11.

Hexonic uprawniony będzie do żądania zapłaty
odsetek za zwłokę w wysokości 0,5% dziennie, bez
dodatkowych wezwań, a także do żądania zwrotu
wszelkich
poniesionych
kosztów
sądowych,
egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowego, jak
również, dodatkowo, do żądania kosztów windykacji
w wysokości 15% sumy windykowanych należności.
Jeżeli Kontrahent opóźnia się z płatnościami na rzecz
Hexonic, zapłata dokonana przez Kontrahenta
zostanie zaliczona w pierwszej kolejności na poczet
kosztów określonych w pkt IV.7 powyżej, następnie
odsetek za zwłokę, a następnie należności najdawniej
wymagalnych, bez względu na to, czy Kontrahent
wskazał którą należność reguluje, również w
przypadku kiedy koszty, odsetki i należności wynikają
z więcej niż jednej faktury. Dla uniknięcia wątpliwości
wskazuje się, że postanowienie niniejsze uchyla
uprawnienie dłużnika, o którym mowa w art. 451 §1
Kodeksu cywilnego.
Niezależnie od uprawnień wskazanych powyżej, jeśli
nastąpiło wydanie towaru, minął termin na odbiór
towaru lub usługa została już wykonana a Kontrahent
opóźni się z zapłatą na rzecz Hexonic Ceny w pełnej
wysokości zgodnie z którąkolwiek z wystawionych
faktur VAT, Hexonic będzie uprawniony do wezwania
Kontrahenta do natychmiastowej zapłaty należności
wynikających z wszystkich pozostałych faktur VAT
wystawionych na rzecz Kontrahenta, także w ramach
odrębnych Umów, niezależnie od zastrzeżonych dla
nich osobnych terminów płatności.
Kontrahent nie jest uprawniony do dokonania
przelewu żadnych swoich praw ani zobowiązań
wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej
pisemnej zgody Hexonic.
Kontrahent nie może dokonywać potrącenia swoich
wierzytelności przysługujących mu względem
Hexonic, chyba że roszczenie to jest ustalone
prawomocnym orzeczeniem sądu lub też zostało
przez Hexonic wyraźnie uznane na piśmie, zgodnie z
zasadami reprezentacji Hexonic.

V. DOSTAWA
1. Hexonic zobowiązany jest do spełnienia świadczenia
w terminie i na warunkach określonych w
Potwierdzeniu, a każdorazowe odstępstwo od niej
wymaga
pisemnej
akceptacji
prawidłowo
umocowanego przedstawiciela Hexonic.
2. W braku odmiennych pisemnych ustaleń umownych,
w szczególności braku wskazania warunków
Zamówienia miejsca spełnienia świadczenia Hexonic,
miejsce jego wykonania lub miejsce wydania rzeczy
zostanie ustalona na podstawie warunków EXW
według Incoterms 2010.
3. W braku odmiennych pisemnych ustaleń Umowy lub
w braku wskazania terminu przy Zamówieniu,
świadczenie Hexonic powinno zostać spełnione w
terminie 30 dni od daty wysłania Potwierdzenia.
4. Wszelkie terminy realizacji Umowy przez Hexonic są
terminami orientacyjnymi. Hexonic wskazuje w
składanej Potwierdzeniu jedynie szacowany termin
realizacji świadczenia wynikającego z Umowy i nie
jest nim związany, chyba że co innego wynika z
zawartej pisemnie Umowy. SEESPOL może także
wstrzymać lub opóźnić realizację danej Umowy jeżeli
Kontrahent nie realizuje w terminie wszystkich
obowiązków
przewidzianych
Umową,
Potwierdzeniem lub niniejszymi OWS.
5. Hexonic przysługuje prawo występowania do
Kontrahenta z zapytaniami dotyczącymi sposobu
realizacji Umowy, w każdym czasie, a Kontrahent
zobowiązany jest niezwłocznie udzielić na nie
odpowiedzi, nie później jednak niż w terminie dwóch
dni od otrzymania takiego zapytania. Hexonic
uprawniony będzie wstrzymać realizację Umowy do
czasu uzyskania odpowiedzi Kontrahenta oraz
odstąpić od Umowy w całości lub części lub
odpowiednio
zmienić
warunki
Umowy,
w
szczególności podwyższyć Cenę, jeżeli Kontrahent
zastrzeże w odpowiedzi konieczność spełnienia
dodatkowych względem Zamówienia wymagań.
6. Plany produkcyjne Hexonic oparte są na założeniu
terminowej zapłaty lub wypełnieniu dodatkowych
warunków przez Kontrahenta. Jeżeli Kontrahent nie
jest w stanie ich dotrzymać, niezależnie od przyczyny,
ma
obowiązek
niezwłocznego
pisemnego

7.

8.

9.

10.

11.

12.

poinformowania Hexonic o tej okoliczności oraz o
najbliższym możliwym terminie ich realizacji. Hexonic
przysługuje prawo wstrzymania realizacji Umowy
oraz przedłużenia terminu na jej wykonanie o liczbę
dni roboczych, która odpowiada ilości dni opóźnienia
Kontrahenta.
Co do zasady dopuszcza się dokonywanie dostaw
częściowych, jeżeli w ocenie Hexonic przemawia za
tym charakter świadczenia, chyba że Strony uzgodnią
odmiennie w formie pisemnej. W takim przypadku
Hexonic powiadomi Kontrahenta o wartości dostaw
częściowych oraz ilości dostarczanych towarów lub
usług oraz wskaże przewidywany termin ich dostawy
oraz uprawniony będzie do wystawienia faktur VAT
częściowych, a Kontrahent zobowiązany do ich
zapłaty.
Kontrahent
zobowiązany
jest
uprzednio
poinformować Hexonic w odpowiednim terminie o
wszelkich publicznoprawnych normach, przepisach
prawnych i wymaganiach, których nieprzestrzeganie
może zagrozić spełnieniu świadczenia wynikającego
z Umowy lub jakie powinny być przestrzegane w
związku ze świadczeniem Hexonic, pod rygorem
zobowiązania Kontrahenta do naprawienia szkody
wynikającej z niezastosowania się przez Hexonic do
tych przepisów.
Dostarczenie i zwrot przedmiotu dostawy następuje
na ryzyko i koszt Kontrahenta, o ile Strony wyraźnie
nie postanowiły inaczej.
Kontrahent
ponosi
ryzyko
i
odpowiada
w
szczególności za opóźnienie w dostarczeniu oraz
odebraniu przedmiotu dostawy przez przedsiębiorcę
transportowego lub spedytora, w tym również, gdy
Kontrahent zawarł z tym przedsiębiorcą umowę
przewozu.
Kontrahent ponosi odpowiedzialność za staranny i
prawidłowy rozładunek przedmiotu Umowy przy jego
dostarczeniu oraz jego załadunek przy zwrocie.
Czynności w tym zakresie odbywają się na koszt
Kontrahenta, także w przypadku, gdy dokonuje ich
Hexonic lub osoba trzecia, której przedmiotowe
czynności zostały zlecone przez którąkolwiek ze
Stron.
Kontrahent przejmuje na siebie ryzyko powstania
szkody w przedmiocie dostawy, niezależnie od jej
przyczyny, od chwili rozpoczęcia załadunku do środka
transportu.

VI. ODBIÓR
1. Kontrahent ma obowiązek sprawdzenia zgodności
towarów lub świadczenia usług zgodnych z opisem i
specyfikacją przewidzianą w Zamówieniu oraz na
warunkach określonych Umową.
2. Podpisanie przez Kontrahenta protokołu odbioru lub
dostawy przedmiotu Umowy potwierdza fakt
dostawy oraz stanowi o dokonaniu przez Kontrahenta
weryfikacji towarów i usług pod względem zgodności
z Umową, ew. wad fizycznych możliwych do ustalenia
w wyniku zewnętrznych oględzin, a także stanowi
potwierdzenie
przez
Kontrahenta
zgodności
przedmiotu dostawy z wymogami stawianymi
przedmiotowi Umowy w Zamówieniu oraz załączonej
do niego dokumentacji.
3. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności świadczeń
Hexonic z treścią Oferty lub Umowy, Kontrahentowi
przysługują
wyłącznie
uprawnienia
tytułem
reklamacji i gwarancji, zgodnie z odpowiednimi
postanowieniami OWS, OWG i Umowy. W
szczególności, Kontrahent nie jest uprawniony do
żądania obniżenia Ceny, wykonania zastępczego na
koszt Hexonic, naliczania kar umownych lub
odstąpienia od Umowy w jakimkolwiek zakresie.
4. Reklamacje odnośnie stanu ilościowego lub
jakościowego dostawy lub przesyłki z towarem
uznaje się za złożone w terminie, jeśli zostały złożone
na piśmie w terminie 3 dni roboczych od dnia jego
odbioru.
5. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych
terminach lub podpisanie protokołu odbioru
dostarczonych towarów lub usług powoduje utratę
przez Kontrahenta prawa do dochodzenia roszczeń
odszkodowawczych z tytułu wskazanych w ust.4
nieprawidłowości.
6. Hexonic
przysługuje
prawo
uzależnienia/wstrzymania
realizacji
roszczeń
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Kontrahenta z tytułu reklamacji od uprzedniego
uregulowania przez niego na rzecz Hexonic
ewentualnych zaległych należności.
VII. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI
1. Hexonic zastrzega prawo własności dostarczanego na
podstawie Umowy towaru do czasu uzyskania od
Kontrahenta
pełnej
zapłaty
zgodnie
z
Potwierdzeniem, OWS oraz Umową, w terminach
określonych przez Hexonic.
2. Jeżeli Kontrahent z jakichkolwiek przyczyn uchybi
terminom płatności, Hexonic jest uprawniony żądać
od Kontrahenta zwrotu dostarczonego towaru, za
który Kontrahent nie uiścił należnej zapłaty, tj. w
całości lub w części. Hexonic zastrzega prawo żądania
od Kontrahenta odszkodowania, jeśli wartość
dostarczonego towaru uległa obniżeniu w stosunku
do jego ceny wykazanej na fakturze VAT, w
szczególności na skutek jego zużycia lub uszkodzenia.
Dodatkowo, Hexonic uprawniony jest obciążyć
Kontrahenta kwotą 25% Ceny zwracanego zgodnie z
powyższym towaru tytułem opłaty manipulacyjnej,
lub, jeżeli towar był wykonany na indywidualne
zamówienie Kontrahenta, odpowiednio kwotą równą
wysokości wszystkich kosztów poniesionych przez
Hexonic przy realizacji Umowy bądź jej części
proporcjonalnej do części zwracanego towaru.
3. Wszelkie ryzyko uszkodzenia lub przypadkowej utraty
towarów przez Kontrahenta od chwili ich wydania do
uzyskania prawa własności przez Kontrahenta –
spoczywa na Kontrahencie. Hexonic może żądać
ubezpieczenia przez Kontrahenta i na jego koszt
towaru pozostającego własnością Hexonic oraz
przesłania kopii zawartej polisy ubezpieczeniowej i
cesji wynikającej z niej względem ubezpieczyciela
wierzytelności na Hexonic.
4. Posiadanie towarów przez Kontrahenta nie powoduje
powstania po jego stronie jakichkolwiek roszczeń
względem Hexonic, w szczególności o zapłatę
tytułem ich przechowania.
5. Kontrahent nie jest uprawniony do dalszego
zbywania na rzecz osób trzecich towarów
pozostających własnością Hexonic, chyba że uzyska
uprzednią,
pisemną
zgodę
uprawnionego
przedstawiciela Hexonic na to rozporządzenie wraz z
cesją wynikającej z takiej umowy wierzytelności
przyszłej na Hexonic.
6. Wraz
ze
wszczęciem
wobec
Kontrahenta
postępowania upadłościowego lub układowego jest
on zobowiązany do oznaczenia towarów w ten
sposób, że zastrzeżenie prawa ich własności
przysługującego
Hexonic
będzie
czytelne
i
niewątpliwe. Jeżeli w ramach tego postępowania
zostaną zajęte towary będące własnością Hexonic,
Kontrahent
zobowiązany
jest
natychmiast
poinformować Hexonic o tym fakcie oraz przy użyciu
wszelkich dostępnych środków współdziałać z
Hexonic przy realizacji jego praw do towarów
objętych zajęciem.
VIII. ZMIANY I ODSTĄPIENIE OD UMOWY,
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Hexonic zachowuje prawo do zmiany Umowy w
każdym czasie, w drodze pisemnego oświadczenia
złożonego Kontrahentowi, w szczególności poprzez:
a) zmianę specyfikacji przedmiotu zamówienia oraz
jego dokumentacji, gdy jest to zmiana o niewielkim
znaczeniu,
b) zmianę sposobu pakowania, testowania, miejsc oraz
harmonogramu dostaw.
2. W przypadku, gdy zmiany Umowy, o których mowa w
ust. 1, spowodują zmianę Ceny lub terminu spełnienia
świadczenia,
Strony
dokonają
odpowiednich
uzgodnień w formie pisemnej.
3. Hexonic zachowuje prawo do odstąpienia od umowy
w przypadkach określonych w przepisach prawa, a
także w niniejszych OWS, jak również w
którymkolwiek z poniższych przypadków:
a) jakiegokolwiek naruszenia postanowień Umowy lub
niniejszych OWS przez Kontrahenta,
b) zaistnienia wątpliwości co do możliwości spełnienia
świadczenia przez Kontrahenta, niewypłacalności
Kontrahenta,
postawienia
w
stan
likwidacji,
dokonania przez Kontrahenta cesji na rzecz swoich
wierzycieli, jak również gdy złożono przeciwko niemu
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5.

6.

7.

8.

9.

wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto
postępowanie naprawcze,
- przy czym, w każdym przypadku przewidzianym
niniejszymi OWS, oświadczenie o odstąpieniu od
Umowy winno zostać złożone przez Hexonic w
terminie 12 (dwunastu) miesięcy od wystąpienia
zdarzenia lub okoliczności stanowiącej przyczynę
odstąpienia od Umowy.
W przypadku skorzystania z uprawnień wskazanych
w niniejszym dziale, Hexonic zachowuje uprawnienie
do żądania zapłaty przez Kontrahenta pełnego
wynagrodzenia na rzecz Hexonic tytułem dostawy
towarów lub usług oraz wszelkich materiałów, części
czy produktów w toku, za zapłatą Hexonic ich
odpowiedniej wartości, wskazanej przez Hexonic.
Odpowiedzialność Hexonic w przypadku odstąpienia
od Umowy ograniczona jest do obowiązku zwrócenia
Kontrahentowi otrzymanych od niego w wykonaniu
takiej Umowy świadczeń przewyższających wartość
dotychczas zamówionych materiałów, produktów w
toku, dostarczonych produktów lub wyświadczonych
usług lub ich części, z zastrzeżeniem niniejszych OWS,
w szczególności Hexonic nie będzie w takiej sytuacji
zobowiązany
do
zapłaty
jakichkolwiek
kar
umownych, odszkodowania, odsetek od tych kwot
czy innych podobnych opłat.
W żadnym wypadku Hexonic nie będzie ponosił
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub
utracone zyski, wynikające z roszczeń Kontrahenta
ani jakiegokolwiek innego podmiotu, związane z
naruszeniem postanowień Umowy, niewykonaniem
lub nienależytym wykonaniem zobowiązania przez
Hexonic lub z tytułu odpowiedzialności deliktowej.
Ewentualna odpowiedzialność Hexonic z tytułu szkód
pośrednich wyrządzonych Kontrahentowi w związku
z zawarciem, wykonaniem, niewykonaniem lub
nienależytym
wykonaniem
niniejszej
Umowy,
rozumianych
jako
szkody
niewynikające
bezpośrednio ze zdarzenia powodującego szkodę, a
także, z tytułu utraconych korzyści, w tym, za utratę
zysku, straty i szkody w związku z opóźnieniami lub
zatrzymaniami
produkcji
(włączając,
ale
nie
ograniczając się do likwidacji szkody przez klientów
Kontrahenta, roszczeń przez dostawców lub kosztów
składowania) także zostaje wyłączona.
Niezależnie od podstawy prawnej (Umowa/czyn
niedozwolony), w oparciu o którą formułowane jest
żądanie Kontrahenta, odpowiedzialność Hexonic za
wszelkie roszczenia związane z Umową w każdym
przypadku ograniczona jest do kwoty 35% Ceny netto.
Postanowienia pkt. VIII.6 i VIII.7 OWS nie będą mieć
zastosowania wyłącznie w przypadku, gdy zgodnie z
bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa
Hexonic ponosi odpowiedzialność niezależnie od
powyższego
ograniczenia
lub
wyłączenia
odpowiedzialności.
Hexonic nie ponosi odpowiedzialności za działania siły
wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze
nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej
Umowy, a których Strony nie były wstanie
przewidzieć w momencie jej zawierania i których
zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie
niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią. Do działań siły
wyższej Strony zaliczają w szczególności: wojnę,
działania wojenne, powódź, pożar, akty prawne
administracji państwowej mające wpływ na realizację
Umowy, epidemie, strajki.

IX. GWARANCJA
1. Kontrahent uprawniony jest do realizacji praw
wynikających
z
gwarancji
wyłącznie,
jeżeli
kumulatywnie spełnione zostały wszystkie warunki
wskazane w Ogólnych Warunkach Gwarancji (dalej:
„OWG”), stanowiących integralną część Umowy.
2. Poprzez złożenie Zamówienia Kontrahent oświadcza,
że zapoznał się z OWG przed zawarciem Umowy,
akceptuje je w całości oraz nie wnosi do nich
zastrzeżeń. OWG dostępne są na stronie internetowej
www.Hexonic.com
3. W związku z udzieloną przez Hexonic gwarancją,
odpowiedzialność Hexonic z tytułu rękojmi zostaje
wyłączona.
4. Hexonic
przysługuje
prawo
uzależnienia/wstrzymania
realizacji
roszczeń
Kontrahenta z tytułu gwarancji od uprzedniego

uregulowania przez niego na rzecz
ewentualnych zaległych należności.

Hexonic

X. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. W braku odmiennych, pisemnych postanowień
Oferty lub Umowy, świadczenia Hexonic na rzecz
Kontrahenta w zakresie utworów objętych ochrona
własności intelektualnej lub własności przemysłowej
oznaczają udzielenie Kontrahentowi niewyłącznej,
niezbywalnej, ograniczonej licencji do praw własności
intelektualnej, rozumianych jako prawa własności
przemysłowej i prawa autorskie łącznie, należących
do Hexonic lub podmiotów powiązanych, na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jedynie w
zakresie korzystania z i ewentualnej dalszej sprzedaży
towarów sprzedanych przez Hexonic na rzecz
Kontrahenta. Powyższe dotyczy w szczególności
sytuacji, gdy wraz z towarem przekazywana jest
Kontrahentowi dokumentacja jego dotycząca.
2. Ewentualne rozszerzenie powyższej licencji lub
przeniesienie
praw
własności
intelektualnej
następuje wyłącznie na podstawie odrębnych,
szczegółowych ustaleń Stron w formie pisemnej.
3. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia
przez Kontrahenta, Hexonic uprawniony będzie,
według swojego wyłącznego uznania, do odstąpienia
od Umowy oraz przerwania dokonywania wszelkich
świadczeń na rzecz Kontrahenta bez ponoszenia
jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu kosztów i
szkód Kontrahenta z tym związanych oraz Kontrahent
zobowiązuje się zwolnić Hexonic z wszelkich roszczeń
osób trzecich tytułem jakichkolwiek kosztów i szkód,
które zostały poniesione przez te osoby trzecie w
związku z naruszeniem niniejszego postanowienia
przez Kontrahenta. W przypadku wskazanego wyżej
naruszenia Kontrahent zobowiązuje się ponadto
dostarczyć Hexonic wszelkie informacje niezbędne
do podjęcia obrony oraz zwróci Hexonic wszelkie
poniesione koszty obsługi prawnej związane z
roszczeniami osób trzecich.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany lub wyłączenia niniejszych OWS
wymagają formy pisemnej od rygorem nieważności.
2. Strony
zobowiązują
się
do
polubownego
rozwiązywania konfliktów wynikłych na tle wiążącej je
umowy. W przypadku bezskuteczności polubownego
trybu rozwiązania sporu w terminie 30 dni, sądem
wyłącznie właściwym do rozpatrzenia sprawy będzie
polski sąd właściwy miejscowo dla siedziby Hexonic.
3. Wszelkie dane techniczne, handlowe i finansowe,
które Hexonic ujawni Kontrahentowi lub podmiotom
z nim powiązanych, stanowią informacje poufne
Hexonic lub podmiotów z nim powiązanych.
Kontrahent zobowiązuje się nie ujawniać żadnych
takich poufnych informacji jakiejkolwiek osobie
trzeciej i nie wykorzystywać tych poufnych informacji
w żadnym celu innym niż uzgodniony przez Strony,
obejmujący w szczególności współpracę w ramach
Umowy.
4. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia
niniejszych OWS za nieważne lub bezskuteczne,
pozostałe postanowienia OWS pozostają w mocy, a
Strony zobowiązują się zastąpić nieważne lub
bezskuteczne postanowienie nowym, którego
znaczenie będzie maksymalnie zbliżone do celu
zastępowanego postanowienia i pierwotnej intencji
Stron.
5. Wyłącza się zastosowanie Konwencji Narodów
Zjednoczonych o umowach międzynarodowej
sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 roku.
6. W
przypadku
nieważności
jakiegokolwiek
z
postanowień niniejszych OWS lub Zamówienia
pozostałe postanowienia obowiązują Strony bez
zmian.
7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi OWS
oraz w Zamówieniu zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego.
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