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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
PASSAGE COSMETICS LABORATORY Spółka Akcyjna
wersja 01 obowiązująca od dnia 01.10. 2019 r.
I. ZAKRES ZASTOSOWANIA
1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część zamówień sprzedaży, dostawy lub zleceń
wykonania usługi, a także związanych z nimi umów zawieranych pomiędzy Passage Cosmetics Laboratory
S.A. z siedzibą w Gałkowie Dużym (95-041) przy ul. Głównej 1, zwanym dalej Wykonawcą, a kontrahentami
zwanymi dalej Zamawiającymi, o ile umowy o współpracy między Stronami nie stanowią inaczej.
Zastosowane w dalszej części niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży określenia oznaczają:
• „Wykonawca” – Passage Cosmetics Laboratory S.A. z siedzibą w Gałkowie Dużym (95-041), ul. Główna 1,
zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000775832,
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, NIP 7282834405, REGON: 381987152, kapitał zakładowy 700.000 zł (wpłacony w całości), numer
BDO: 000120524.
•

„Zamawiający” - kontrahenta dokonującego od Wykonawcy zakupu produktów lub usług, niebędącego
konsumentem w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

•

„Strony” - Wykonawcę i Zamawiającego

•

„OWS” - niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Passage Cosmetics Laboratory S.A.

•

„Produkt” - produkty, towary i usługi stanowiące przedmiot działalności Wykonawcy i objęte ofertą
handlową,

•

„Przewoźnik” – kurier, firma transportowa lub spedycyjna

2. Warunki umów pomiędzy Stronami mogą być określone na postawie indywidualnych ustaleń Stron
dokonywanych pisemnie i/lub przy pomocy korespondencji elektronicznej, a także w niniejszych Ogólnych
Warunkach Sprzedaży. W przypadku rozbieżności, indywidualne ustalenia Stron mają pierwszeństwo przed
treścią postanowień Ogólnych Warunków Sprzedaży, wyłączając zastosowanie tych jednostek redakcyjnych
niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, z którymi pozostają w sprzeczności.

II. INFORMACJE PODSTAWOWE
1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Wykonawcy (http://www.passage.com.pl) oraz w ofertach
lub ofertach cenowych sporządzanych przez Wykonawcę (w tym informacje o rodzajach produktów, ich
specyfikacji, wariantach i cenach), nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks Cywilny, a jedynie zaproszenie do składania zamówień.
2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian oferowanego asortymentu oraz
cen. Umieszczenie przez Wykonawcę informacji o Produkcie w ofertach i na stronie internetowej nie jest
równoznaczne z jego dostępnością.
3. Przed złożeniem pierwszego zamówienia Zamawiający zobowiązany jest przekazać następujące dane
niezbędne do zarejestrowania Zamawiającego w systemie Wykonawcy:
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a) wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub odpis aktualny z rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo inne dokumenty rejestrowe zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
b) listę osób upoważnionych do składania zamówień w imieniu Zamawiającego.
4. W przypadku gdy Zamawiający nie przedstawi Wykonawcy listy, o której mowa w ust. 3b przyjmuje się, że
upoważnia do składania zamówień w swoim imieniu wszystkie osoby prowadzące z Wykonawcą
korespondencję oznaczoną danymi i firmą lub nazwą Zamawiającego za pośrednictwem poczty e-mail w
domenie Zamawiającego lub korzystające z numeru telefonu/faksu Zamawiającego lub innych form
komunikacji pozwalających zidentyfikować daną osobę jako pracownika Zamawiającego.
5. Dostarczenie przez Zamawiającego wskazanych powyżej danych oznacza, że Zamawiający otrzymał i
akceptuje niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Wykonawcy.
III. ZAMÓWIENIA, ZLECENIA, POTWIERDZENIE REALIZACJI
1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży, dostawy lub zlecenia świadczenia usługi jest złożenie zamówienia
przez Zamawiającego i potwierdzenie zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający składa zamówienie za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny uzgodniony przez Strony sposób.
Zamówienie powinno zawierać:
a) dane Zamawiającego,
b) imię i nazwisko osoby składającej zamówienie,
c) opis przedmiotu zamówienia (nazwa produktu, ilość produktu, inne szczegóły, umożliwiające jednoznaczne
określenie zamawianych produktów),
d) oczekiwany przez Zamawiającego termin dostawy,
e) w przypadku, gdy Zamawiający zamawia więcej niż jeden Produkt i wymaga, aby wszystkie Produkty zostały
dostarczone w tym samym terminie, powinien wpisać stosowne zastrzeżenie w treści zamówienia. W
przeciwnym wypadku, w razie niemożności dostarczenia jakichkolwiek Produktów w jednym terminie,
Wykonawca będzie umożliwiał sukcesywne odbiory produktów przez Zamawiającego w miarę ich dostępności w
datach wskazanych przez Wykonawcę w korespondencji dotyczącej zamówienia, prowadzonej za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
2. Po otrzymaniu zamówienia Wykonawca weryfikuje możliwości produkcyjne i przesyła Zamawiającemu
potwierdzenie zamówienia, w którym określa w szczególności: nazwę Produktu, ilość, cenę, termin dostawy,
warunki płatności. Potwierdzenie zamówienia może zostać wysłane przez Wykonawcę za pośrednictwem
poczty elektronicznej. Umowa sprzedaży, dostawy lub umowa o świadczenie usługi pomiędzy Stronami
zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Wykonawcę potwierdzenia zamówienia do Zamawiającego.
3. Jeśli warunki zawarte w potwierdzeniu zamówienia odbiegają od złożonego przez Zamawiającego
zamówienia w zakresie ceny, warunków płatności, ilości Produktów lub terminu dostawy, a Zamawiający ich
nie odrzuci w terminie 2 dni roboczych od daty ich otrzymania poprzez wysłanie do Wykonawcy wiadomości
e-mail informującej o odrzuceniu warunków, uznaje się, że przyjął wszystkie warunki określone w
potwierdzeniu zamówienia bez zastrzeżeń oraz że wiążą one obie Strony.
4. Wykonawca będzie w miarę możliwości uwzględniał zaproponowane przez Zamawiającego terminy dostaw,
w zależności od dostępności składowych do produkcji oraz możliwości produkcyjnych.
5. Jeżeli jakiekolwiek zamówione Produkty nie mogą być przygotowane w proponowanym przez
Zamawiającego terminie, Wykonawca określa w potwierdzeniu zamówienia termin/terminy realizacji
Produktów lub poszczególnych partii Produktów. W przypadku złożenia przez Zamawiającego zastrzeżenia, o
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którym mowa w zdaniu pierwszym pkt.1 lit. e) powyżej, Wykonawca realizuje produkcję wszystkich
zamówionych produktów w terminie dostępności ostatniego z nich.
6. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży, od momentu
wysłania przez Wykonawcę potwierdzenia zamówienia, jego odwołanie przez Zamawiającego nie jest
możliwe.
7. Jeżeli Zamawiający powierza Wykonawcy własne elementy do produkcji, ich dostarczenie do magazynu
Wykonawcy jest równoznaczne ze złożeniem przez Zamawiającego względem Wykonawcy oświadczenia o
ich właściwej jakości oraz uprzednim dopuszczeniu do dalszych etapów produkcji.
8. Elementy powierzane przez Zamawiającego muszą być dostarczone Wykonawcy wraz z niezbędną
dokumentacją jakościową.
9. Wykonawca ma prawo odmówić wydania Produktów, jeśli Kupujący zalega z zapłatą za jakąkolwiek partię
Produktów. W takim przypadku niedostarczenie Produktów nie stanowi naruszenia umowy i nie może być
rozumiane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Wykonawcę.
IV. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Ceny jednostkowe Produktów oraz warunki płatności podawane są przez Wykonawcę w ofertach cenowych.
2. W ofertach cenowych wskazane są ceny netto, do których należy doliczyć kwotę podatku od towarów i usług
( podatek VAT).
3. Po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego, Wykonawca może zaktualizować cenę oraz warunki płatności w
potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w pkt III ust. 2 powyżej.
4. Z zastrzeżeniem pkt III ust. 3, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ceny na warunkach oraz w terminach
określonych w potwierdzeniu zamówienia przesłanym przez Wykonawcę.
5. Przez zapłatę ceny Strony rozumieją uznanie rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego na fakturze VAT.
6. W razie opóźnienia w zapłacie należności Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki.
7. W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą należności, Wykonawca może się domagać odsetek za
opóźnienie według stopy maksymalnych odsetek umownych przewidzianej w art. 359 § 2 1 k.c.
8. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności o więcej niż 14 dni Wykonawca może przekazać sprawę do
windykacji zewnętrznej. Wykonawca obciąży Zamawiającego kosztami windykacji zewnętrznej.
9. W przypadku, gdy Zamawiający opóźni się z płatnością jakichkolwiek wymagalnych należności na rzecz
Wykonawcy, Wykonawca poza innymi uprawnieniami wynikającymi z łączącej strony umowy, Ogólnych
Warunków Sprzedaży i przepisów prawa, ma prawo do natychmiastowego wstrzymania realizacji zamówień oraz
odmowy przyjmowania kolejnych zamówień, do czasu uregulowania płatności wraz z odsetkami. Wszelkie koszty
związane ze wstrzymaniem realizacji Produktów w tym w szczególności koszty magazynowania i ubezpieczenia
Produktów ponosi Zamawiający.
10. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na zagrożenie terminowego wywiązania się przez
Zamawiającego z jego zobowiązań, Wykonawca zastrzega sobie prawo wstrzymania wydania Zamawiającemu
Produktów oraz odmowy przyjmowania kolejnych zamówień do chwili udzielenia odpowiedniego zabezpieczenia
zapłaty w formie określonej przez Wykonawcę.
11. Po zaakceptowaniu zamówienia przez Wykonawcę, ceny mogą ulegać zmianom wynikającym w szczególności ze
wzrostu cen komponentów, opłat celnych, podatków, zmian kursów walut oraz z innych czynników, na które
Wykonawca nie ma wpływu. W przypadku zaistnienia jednego lub kilku czynników, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, Wykonawcy przysługuje prawo do zmiany cen Produktów. Wykonawca poinformuje
Zamawiającego drogą elektroniczną o zmianie cen oraz przekaże aktualne ceny. W przypadku nieotrzymania
przez Wykonawcę sprzeciwu Zamawiającego w terminie 3 dni liczonych od dnia poinformowania Zamawiającego
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o nowych cenach, uznaje się, że Zamawiający zaakceptował nowe ceny określone przez Wykonawcę. Nowe ceny
będą miały zastosowanie do wszystkich zamówień realizowanych po dniu ich zaakceptowania przez
Zamawiającego w sposób wyraźny lub dorozumiany. W przypadku złożenia przez Zamawiającego sprzeciwu,
Wykonawca uprawniony jest to odmowy realizacji zamówień. Skorzystanie przez Wykonawcę z uprawnienia, o
którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność za niewykonanie umowy
względem Zamawiającego.
V. TERMINY REALIZACJI
1. Terminy realizacji określone w cennikach i ofertach handlowych mają charakter orientacyjny. Wykonawca
podaje dokładny, wiążący termin realizacji w potwierdzeniu zamówienia. Terminem realizacji jest termin
wydania Produktu Zamawiającemu na zasadach EXW Gałków Duży, 95-041 ul. Główna 1 (Incoterms 2010).
2. Jeżeli Strony nie ustalą inaczej, obowiązek odbioru zrealizowanego zamówienia spoczywa po stronie
Zamawiającego i jest realizowany na zasadach określonych w pkt VI poniżej.
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji zamówienia, jeżeli opóźnienie wynika z
następujących okoliczności:
a) Siła Wyższa w rozumieniu pkt. VIII poniżej lub
b) jakiekolwiek zdarzenie inne niż Siła Wyższa, za które odpowiedzialności nie ponosi wyłącznie Wykonawca.
VI. WARUNKI ODBIORÓW
1. Zamówienie uważa się za zrealizowane przy dostawie z marginesem tolerancji ilościowej +/- 10 % z tym
zastrzeżeniem, że Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty ceny za faktycznie dostarczone ilości
Produktów.
2. Odbiór jest realizowany przez Zamawiającego na warunkach EXW (Incoterms 2010) z adresu magazynu
Wykonawcy: Gałków Duży, ul. Główna 1, 95-041.
3. Zamawiający zobowiązuje się, że: środki transportu używane do przewozu Produktów będą odpowiadać
wymogom dotyczącym przewozu kosmetyków, środki transportu używane do przewozu Produktów będą
utrzymywane w czystości i dobrym stanie technicznym, przechowywanie Produktów w trakcie transportu
oraz magazynowania i sprzedaży odbywać się będzie w warunkach spełniających wymagania określone w
przepisach prawa. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za wybór środka transportu. Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek niezachowania przez Zamawiającego
właściwych warunków transportu i przechowywania Produktów.
4. W przypadku, gdy zostanie to ustalone przez Strony, Wykonawca może za odrębnie określonym
wynagrodzeniem zrealizować dostawę na rzecz Zamawiającego na adres wskazany w zamówieniu, za
pośrednictwem zewnętrznego przewoźnika. Za moment wydania Produktu Zamawiającemu Strony uznają
moment powierzenia go przewoźnikowi celem transportu z magazynu Wykonawcy.
5. Po realizacji odbioru Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznej weryfikacji ilościowej i jakościowej
odebranego asortymentu.
6. Dokumentem poświadczającym realizację odbioru jest wydanie magazynowe – WM.
7. Jeżeli Strony nie uzgodniły inaczej na piśmie lub w drodze wymiany korespondencji elektronicznej, koszty
dostawy obciążają Zamawiającego.
8. Odpowiedzialność przewoźnika za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki z Produktem rozpoczyna się z
chwilą wydania jej przewoźnikowi przez Wykonawcę z magazynu o którym mowa w ust. 2 powyżej.
Wskazana odpowiedzialność przewoźnika jest regulowana przez obowiązujące przepisy prawa, w tym w
szczególności przepisy ustawy Prawa Przewozowego.
4
PASSAGE COSMETICS LABOR ATORY S.A. | NIP: 7282834405; REGON: 381987152; KRS: 0000775832
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, X X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego | Kapitał zakładowy: 700 000,00 złotych, wpłacony w całości

address: ul. Główna 1, 95-041 Gałków Duży, POLAND
phone: +48 44 730 88 88, fax: +48 44 730 88 00, e-mail: office@passage.com.pl

9. Niezwłocznie po wydaniu przesyłki przez przewoźnika, jeszcze w obecności przewoźnika Zamawiający
zobowiązany jest do zbadania dostawy pod względem ilościowym i jakościowym, w szczególności pod kątem
widocznych uszkodzeń, do których mogło dojść w transporcie. Wszelkie braki lub uszkodzenia Produktu
powinny zostać odnotowane w protokole szkody i zakomunikowane Wykonawcy niezwłocznie, nie później
niż w następnym dniu roboczym po dokonaniu dostawy Produktów. W przypadku dużych dostaw towaru
i/lub dostaw w opakowaniach zbiorczych, których sprawdzenie w obecności przewoźnika byłoby niemożliwe
lub zbyt czasochłonne, Zamawiający jest zobowiązany do dokładnego zbadania towaru i zgłoszenia
Wykonawcy ewentualnych braków niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych liczonych
od daty wydania dostawy. Niezgłoszenie Wykonawcy przez Zamawiającego zastrzeżeń w terminach, o
których mowa w niniejszym ustępie, jest równoznaczne z akceptacją stanu ilościowego i jakościowego
dostarczonych Zamawiającemu Produktów, a także ich zgodności z treścią zamówienia.
10. Obowiązek wniesienia reklamacji oraz roszczeń w stosunku do przewoźnika z tytułu braków lub uszkodzenia
przesyłki spoczywa na Zamawiającym.
11. Zamawiający zobowiązany jest zabezpieczyć należycie uszkodzony Produkt i umożliwić jego oględziny przez
przewoźnika, Wykonawcę lub ich ubezpieczycieli.
12. Dokonanie przez Zamawiającego przyjęcia przesyłki zawierającej Produkt bez zastrzeżeń uważa się za
potwierdzenie prawidłowości dostawy i powoduje wygaśnięcie względem Wykonawcy roszczeń
Zamawiającego dotyczących nieprawidłowości Produktów.
13. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie powstałe z przyczyn nieleżących po
stronie Wykonawcy, w szczególności wynikające z winy przewoźnika lub siły wyższej.
14. W przypadku opóźnienia w odbiorze Produktu przez Zamawiającego Wykonawca ma prawo obciążyć
Zamawiającego kosztami przechowania Produktu w wysokości 2% (dwóch procent) wartości brutto
zamówienia za każdy rozpoczęty miesiąc przechowania po ustalonej w potwierdzeniu zamówienia dacie
dostawy. Po upływie 1 (jednego) miesiąca liczonego od daty dostawy określonej w potwierdzeniu
zamówienia Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy i zażądać tytułem kary umownej kwoty stanowiącej
równowartość 100 % (stu procent) wartości brutto zamówienia. Powyższe nie wyłącza możliwości żądania
odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przekroczy wartość kary umownej.
15. Po realizacji odbioru Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT za odebrane Produkty.
16. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od daty wydania produktów z magazynu Wykonawcy.
VII. JAKOŚĆ
1. Wykonawca oświadcza, że wyprodukowane przez niego Produkty spełniają wszelkie obowiązujące w
Rzeczypospolitej Polskiej wymogi prawne, w tym w zakresie wymagań produkcyjnych, technicznych,
technologicznych i jakościowych obowiązujących dla kosmetyków.
2. W przypadku wprowadzania Produktów przez Zamawiającego do obrotu na innym rynku, aniżeli rynek polski,
Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy przed rozpoczęciem produkcji o wszelkich
wymaganiach w zakresie jakości Produktów, wynikających z przepisów tego kraju.
3. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do jakości Produktów, innych
niż prawo UE oraz prawo polskie, Zamawiający jest zobowiązany pisemnie poinformować o tym fakcie
Wykonawcę, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od opublikowania tychże przepisów, wskazując
jednocześnie zakres niezbędnych zmian w Produktach. Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia wszelkich
kosztów związanych ze zmianą.
Osobą odpowiedzialną za produkt, stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1223/2009, jest Zamawiający.
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VIII. REKLAMACJE
1. Gwarancja jakości danych Produktów jest udzielana na okres przydatności Produktów do użycia, określony w
dokumentach jakościowych przekazywanych Zamawiającemu przed złożeniem zamówienia. Wyłączona
zostaje odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady Produktów, określona w art. 556 i
następnych oraz art. 609 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
2. Zużycie przez Zamawiającego ponad 10% towaru dostarczonego do dalszego przetworzenia przez
Zamawiającego w ramach partii, w odniesieniu do której zgłoszono zaistnienie wady, będzie równoznaczne z
zaakceptowaniem przez Zamawiającego jakości całej partii tego produktu i zrzeczeniem się dochodzenia
wszelkich związanych z nią roszczeń, w tym w szczególności roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
3. W okresie gwarancji jakości zgłoszenie wady Wykonawcy musi nastąpić – pod rygorem utraty uprawnień z
tytułu gwarancji jakości - w terminie 7 (siedmiu) dni liczonych od dnia, w którym Zamawiający stwierdził
istnienie wady lub w którym mógł ją najwcześniej stwierdzić przy zachowaniu najwyższej, profesjonalnej
staranności.
4. Zgłoszenie musi zawierać dokładne dane, umożliwiające Wykonawcy rozpatrzenie zgłoszenia, takie jak: :
nazwa Produktu, partia Produktu, szczegółowy opis wady, data i okoliczności stwierdzenia wady, numer
faktury, na podstawie której Produkt został dostarczony Wykonawca może prosić o udostępnienie
dodatkowych informacji, zaś Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą.
5. Zamawiający ma obowiązek udostępnić Wykonawcy próbki produktów, niezbędne do przeprowadzenia
ekspertyz, umożliwić zbadanie na miejscu zachowania się produktu w czasie przetwarzania, jak również
przekazać niezbędne informacje dotyczące technologii obróbki lub warunków, w których produkt lub
półprodukt został użyty oraz przechowywany.
6. W przypadku uznania przez Wykonawcę zasadności zgłoszonej reklamacji, Zamawiający wraz z Wykonawcą
wybiorą wspólnie formę jedną z następujących form rozwiązania zgłoszenia reklamacyjnego: skorygowanie
należności za wadliwe Produkty lub wymiana wadliwych Produktów na wolne od wad.
7. Strony będą dążyły do rozpatrzenia reklamacji w sposób sprawny i polubowny.
IX. SIŁA WYŻSZA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Wykonawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli
niewykonanie lub nienależyte wykonanie wynika z okoliczności spowodowanych Siłą Wyższą.
2. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, w szczególności pożary, powódź i
inne klęski żywiołowe, wojny, strajki, zamieszki, demonstracje, epidemie, embargo, przerwy lub opóźnienia
w dostawach surowców, energii i komponentów oraz inne nieprzewidziane zakłócenia, okoliczności leżące
po stronie przewoźników, decyzje organów administracji publicznej, zmiany prawa, inne podobne
okoliczności.
3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wykonania, niewykonania lub nienależytego wykonania umów
zawartych w oparciu o niniejsze OWS, w tym również odpowiedzialność za szkody wyrządzone
Zamawiającemu (niezależnie od podstaw prawnych) jest ograniczona do kwoty stanowiącej równowartość
uiszczonej przez Zamawiającego ceny (wynagrodzenia) zamówienia, którego wykonanie, niewykonanie lub
nienależyte wykonanie było przyczyną szkody. W granicach określonych w zdaniu poprzedzającym,
Wykonawca odpowiada wyłącznie za szkody rzeczywiste, nie ponosząc odpowiedzialności za utracone
korzyści, utracone zyski lub jakiekolwiek szkody pośrednie – w tym w szczególności za szkody powstałe
wskutek utraty kontraktu, utraty wynagrodzenia (należnego w chwili obecnej lub w przyszłości), utraty
renomy, lub w postaci kar umownych należnych na podstawie umów z osobami trzecimi.
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X. POUFNOŚĆ
1. Wszelkie informacje, opracowania, plany i dokumenty, które Strony wymieniają między sobą w związku ze
składaniem zamówień lub sprzedażą produktów mają charakter poufny. Strony mogą z nich korzystać
wyłącznie w celach związanych z realizacją współpracy Stron, nie mogą ich udostępniać osobom trzecim oraz
są zobowiązane zabezpieczyć je przed dostępem osób trzecich.
2. Postanowienia odrębnych Umów o zachowaniu poufności lub podobnych regulujących zasady zachowania
informacji w poufności – o ile zostały zawarte pomiędzy Stronami – pozostają w mocy.
XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: RODO, jest Passage Cosmetics Laboratory S.A. z siedzibą
w Gałkowie Dużym (95-041) przy ul. Głównej 1, dane kontaktowe: adres do korespondencji jak wyżej,
telefon: 44 730 88 88.
2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
•

art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu wykonania umowy, której stroną jest Zamawiający lub podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy i/lub

•

art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych przez Administratora,
wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, mających zastosowanie do współpracy
Zamawiającego oraz Wykonawcy i/lub

•

art. 6 ust. 1 lit. f RODO - w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora, w szczególności ustalania lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, jak
również ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa Administratora.

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania będzie skutkowała brakiem możliwości
zawarcia i realizacji umowy między Zamawiającym i Wykonawcą oraz prowadzenia współpracy między tymi
podmiotami.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
6. Przekazane przez Zamawiającego dane niezbędne do realizacji umowy będą przechowywane przez okres
współpracy Stron przedłużony o okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów
dotyczących obowiązków przechowywania dokumentów księgowych, a także o okres przedawnienia
roszczeń, o ile przetwarzanie danych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony
przed takimi roszczeniami przez Administratora.
7. Dane mogą być udostępnione: podmiotom świadczącym dla Administratora usługi doradcze, pomoc prawną,
podatkową, rachunkową, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom świadczącym dla
Administratora usługi związane ze wsparciem informatycznym i programistycznym, operatorom pocztowym
i firmom kurierskim - w zakresie niezbędnym do świadczenia przez te podmioty usług na rzecz
Administratora.
8. Informujemy, że dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
oraz, że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do
profilowania.
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XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Aktualne OWS są udostępnione na stronie internetowej Wykonawcy: http://www.passage.com.pl i mają
zastosowanie do zamówień składanych przez Zamawiającego w czasie ich obowiązywania. Każdorazowe
złożenie zamówienia przez Zamawiającego jest równoznaczne z oświadczeniem, że zapoznał się on z
udostępnionymi OWS w brzmieniu aktualnym na dzień składania zamówienia i nie zgłasza do niego
zastrzeżeń.
2. Wykonawca może także udostępnić niniejsze OWS jako załącznik do ofert, ofert cenowych, cenników lub
zamówień. Jeżeli Zamawiający pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Wykonawcą przyjęcie przez
niego OWS przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień.
3. W sytuacji, w której postanowienia niniejszych OWS są lub staną się nieważne lub niewykonalne, pozostałe
postanowienia zachowają swoją moc wiążącą, zaś postanowienie nieważne lub niewykonalne Strony
zastąpią innym ważnym i wykonalnym, możliwie najbardziej zbliżonym treściowo do postanowienia
zastępowanego.
4. Prawem właściwym dla niniejszych OWS oraz wszelkich umów zawieranych na podstawie OWS jest prawo
polskie, a wszelkie spory wynikające z tychże umów rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla
siedziby Wykonawcy. Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach
międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r.
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