
 

 

Ogólne Warunki Dostaw 

Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA  w Wysokiem Mazowieckiem  

dla nabywców z poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 27 czerwca 2017 r.  

 

1. Stosowanie niniejszych Warunków.   

1.1. Ogólne Warunki Dostaw Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA z siedzibą w Wysokiem 

Mazowieckiem w  Polsce, dla nabywców z poza Rzeczypospolitej Polskiej (zwane dalej „Ogólne 

Warunki Dostawy”), stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Spółdzielnią 

Mleczarską MLEKOVITA  z siedzibą Wysokiem Mazowieckiem w Polsce przy ul. Ludowej 122, 

18-200 Wysokie Mazowieckie, nr NIP/VAT PL7220002329, nr KRS 0000074309 (dalej zwany 

„Dostawcą”),  a nabywcą towarów, który ma swoją siedzibą lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  (zwanym dalej „Nabywca”), których przedmiotem jest 

sprzedaż lub dostawa towarów (dalej zwana „Umową”).  

1.2. Jeżeli zapisy Umowy są sprzeczne z Ogólnymi Warunkami Dostawy, lub jeżeli zapisy Umowy 

wyłączają zastosowanie określonych zapisów Ogólnych Warunków Dostawy, to zapisy Umowy 

mają  pierwszeństwo.   

1.3. Ogólne Warunki Dostawy nie mają zastosowania do Umów zawartych z konsumentami. 

1.4. Ogólne Warunki Dostawy mają zastosowanie w przypadku Nabywcy mającego  miejsce 

zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli strony w  zastrzegły  

zastosowanie Ogólne Warunki Dostawy.  

 

2. Umowy.  

2.1. Do skutecznego zawarcia umowy dochodzi gdy: 



 

 

a) Umowa zostanie podpisana przez obie strony, a każda ze stron otrzyma umowę z podpisem 

drugiej strony (forma pisemna),  

b) Umowa zostanie  podpisana przez  jedną ze stron, następnie przesłana  skanem do drugiej 

strony, która na wydruku umowy podpisanej przez stronę przeciwną złoży swój podpis, a 

następnie prześlę skan tej Umowy do drugiej strony, a druga strona skan tej Umowy z 

podpisem obu stron otrzyma (forma dokumentowa); 

2.2. Jeżeli Umowa została zawarta w formie pisemnej to jej zmiana, wypowiedzenie, odstąpienie lub 

rozwiązanie musi pod rygorem nieważności nastąpić w formie pisemnej.  

2.3. Jeżeli Umowa została zawarta w formie dokumentowej to jej zmiana, wypowiedzenie, odstąpienie 

lub rozwiązanie musi pod rygorem nieważności nastąpić w formie dokumentowej lub pisemnej.   

2.4. Osoba zawierająca Umowę w imieniu Nabywcy oświadczają, iż jest prawnie umocowana do 

zawierania Umowy w imieniu i rzecz Nabywcy, a jeżeli tak nie jest, zobowiązują się 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, iż umocowana ze strony Nabywcy osoba 

potwierdzi  skuteczność zawartej przez tą osobę Umowy. 

 

3. Zamówienia. 

3.1. Zamówienia są składane przez Nabywcę do Dostawcy w okresie obowiązywania Umowy.  

3.2. Zamówienia składane przez Nabywcę po ustaniu obowiązywania Umowy nie wiążą Dostawcy, 

chyba że Dostawca przyjmie zamówienie, o czym powiadomi Nabywcę.  

3.3. Jeżeli Zamówienie zostało złożone po ustaniu obowiązywania Umowy, a Dostawca przyjął 

zamówienie i zawiadomił o tym Nabywcę, to zastosowanie mają przepisy pierwotnej Umowy oraz 

Ogólnych Warunków Dostawy.  

3.4. Zamówienia są składane przez Nabywcę do Dostawy w formie pisemnej lub elektronicznej na 

adres e-mail wskazany w Umowie. Zmiana adresu e-mail do składania zamówień  nie stanowi 

zmiany Umowy i dokonywana jest przez powiadomienie Nabywcy w formie elektronicznej przez 



 

 

e-mail.  

3.5. Zamówienie powinno zawierać minimum określone parametry:  

a) nazwa, adres i numer  identyfikacji podatkowej Nabywcy,  

b) rodzaj towaru,  

c) ilość towaru,  

d) cenę jednostkową i cenę całego zamówienia,  

e) rodzaj i gabaryty opakowań, 

f) etykiety produktu,  

g) warunki płatności,  

h) warunki transportu,  

i) termin wykonania zamówienia,   

j) miejsce dostarczenia towaru,  

k) kraj przeznaczenia,  

l) warunki jakościowe towaru, jeżeli odbiegają od standardów,  

m) oznaczenie, że towar musi znajdować się w określonych opakowaniach – jeżeli  zamówienie 

dotyczy towarów w opakowanych wykonanych na zlecenie Nabywcy.  

3.6. Zamówienie nieokreślające minimalnych parametrów określonych w powyższym artykule 3.5. 

Ogólnych Warunków Dostawy nie wiążę Dostawcy.  

3.7. Przez „Wywołanie” rozumie się oświadczenie woli Nabywcy skierowane do  Dostawcy, 

zawierające precyzyjne określenie terminu, miejsca i ilości dostawy towaru, na które wcześniej 

zostało złożone Zamówienie.  

3.8. Wywołanie powinno zostać złożone w formie elektronicznej na wskazany w umowie   adres e-

mail. Zmiana adresu e-mail do składania Wywołania  nie stanowi zmiany Umowy i dokonywana 

jest przez powiadomienie Nabywcy w formie elektronicznej przez e-mail.  

3.9. Wywołanie musi być zgodne z Zamówieniem i nie może modyfikować treści Umowy.  



 

 

3.10. Wywołania muszą być składane w takim czasie i wielkości, aby mogły umożliwić Dostawcy 

terminowe wykonanie dostawy,  w szczególności w uwzględnieniem czas potrzebnego do 

produkcji towaru, jego dostarczenia do miejsce przeznaczenia oraz  ilość towaru zawartego w 

Wywołaniu. 

3.11.  Jeżeli w Umowie nie zastrzeżono inaczej, Wywołanie powinno być składane proporcjonalnie do 

okresu wykonania dostawy zawartego w Zamówieniu.  

3.12. W przypadku, gdy Nabywca dokonał Wywołania w sposób uniemożliwiający jego terminowe 

wykonanie, w szczególności jeżeli dokonał Wywołanie w ostatnim okresie realizacji Zamówienia, 

to Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji Zamówienia.  

 

4. Warunki dostawy. 

4.1. Jeżeli nie uzgodniono inaczej warunki dostawy odbywają się na zasadach    INCOTERMS 2010 

EX WORKS.  

4.2. O ile nie zastrzeżono w Umowie inaczej, własność towaru przechodzi na Nabywcę z chwilą 

spełnienia świadczenia wzajemnego w postaci uregulowania całej ceny.  

4.3. O ile nie zastrzeżono w Umowie inaczej, wydanie produktów oraz  związane z tym korzyści,  

ciężary i obowiązki  przechodzą na Nabywcę zgodnie z zasadami INCOTERMS 2010 

określonymi w Umowie, a w przypadku braku określenia zasad w Umowie na zasadach 

określonych w EX WORKS.  

4.4. Jeżeli Nabywca jest w zwłoce z zapłatą ceny za zamówiony lub wydany towar (w zależności od 

terminu zapłaty), albo jeżeli zapłata przez Nabywcę za zamówiony towar jest wątpliwe ze 

względy na jego stan majątkowy, to Dostawca może powstrzymać się z dostawą towaru, dopóki 

Nabywca nie zaoferuję zapłaty ceny w całości lub nie udzieli zabezpieczenia równemu wartości 

tego Zamawiania.  

4.5. Nabywca jest  zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni, do potwierdzenia 



 

 

Dostawcy otrzymania towaru, poprzez przesłanie skanów stosownych dokumentów 

transportowych, w szczególności dokumentu SAD (Single Administrative Document) w 

przypadku dostawy poza terytorium Unii Europejskiej.  

 

5. Etykiety.  

5.1. Nabywca zobowiązany jest do  przygotowania wzoru etykiety i przekazania go w odpowiedniej 

formie do Dostawcy.  

5.2. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej koszt etykietowania jest zawarty w cenie produktu. 

5.3. Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za   zgodność wzoru etykiety z przepisami prawa kraju 

przeznaczenia.  

5.4. Dostawca  w stosunku do osób trzecich nie ponosi odpowiedzialności   za wszelkie ich roszczenia 

związane z niewłaściwym etykietowaniem towarów,  jeżeli etykiety były zgodne z wzorem 

przekazanym przez Nabywcę.  

5.5. Nabywca zwalnia z odpowiedzialności Dostawcę od wszelkich roszczeń osób trzecich opisanych 

w  powyższym art.5.4, w szczególności zobowiązany jest wstąpić w miejsce strony postępowania 

sądowego (pozwanego) lub arbitrażowego albo każdego innego postępowania toczącego w 

związku z  niewłaściwym etykietowaniem produktu. 

 

6. Marka własna.   

6.1. Jeżeli  strony uzgodniły, iż Dostawca będzie produkował produkty w opakowaniach według 

wzoru graficznego Nabywcy, zastosowanie mają   zapisy niniejszego  art. 6.  

6.2. Dostawca wytworzy opakowania według wzoru graficznego przedstawione przez Nabywcę, który 

zostanie umieszczony w załączniku do Umowy.  

6.3.  Zmiana wzoru graficznego opakowań stanowi zmianę Umowy i musi zostać zatwierdzona przez 



 

 

Dostawcę.  

6.4. W przypadku, gdy Dostawca na zlecenie Nabywcy wyprodukował  opakowania zgodnie ze 

wzorem przemysłowym Nabywcy, a doszło do rozwiązania, wypowiedzenia, odstąpienia od 

umowy lub w innym sposób umowa przestała obowiązywać albo Dostawca zmienił wzór 

przemysłowy i nie poinformował o tym we właściwym czasie Dostawcę, to Nabywca 

zobowiązuje się w odkupić wszystkie opakowania ze wzorem przemysłowym Nabywcy lub 

ponieść wszelkie koszty związane z ich produkcją i utylizacją.  

6.5. W przypadku, gdy opakowania zostały przez Dostawcę wytworzone  oraz towar został w nich 

umieszczony, Nabywca zobowiązuje się wszystkie te towary nabyć  od Dostawcy, po cenie 

uzgodnionej na podstawie ostatniego aktualnego cennika lub Umowy. W przypadku,  gdy 

Nabywca odmówi nabycia tych towarów Dostawca wyznaczy Nabywcy termin 7 dni do ich 

zakupu, a po bezskutecznym upływie tego  terminu Dostawca  dokona komisyjnego zniszczenia 

tych towarów wraz z opakowaniami, a koszty towarów, opakowań oraz komisyjnego zniszczenia 

towarów będzie zobowiązany pokryć Nabywca, na podstawie przedstawieniowej przez Dostawcy  

faktury VAT w cenie określonej na podstawie ostatniego aktualnego cennika lub w Umowie.  

6.6. Jeżeli w umowie nie zastrzeżono inaczej, cena opakowań jest zawarta w cenie produktu 

wyszczególnionej w Umowie lub Zamówieniu.  

6.7. Nabywca  oświadcza, iż przysługują mu prawa autorskie majątkowe do wzoru przemysłowego 

opakowań stanowiącego  załącznik  do Umowy  oraz, że on uprawniony do używania jego w kraju 

wytworzenia oraz w kraju przeznaczenia.  

6.8. Nabywca  oświadcza, iż  opakowanie stanowiące wzór przemysłowy  spełniają wszystkie normy i 

są zgodne z wszystkimi przepisami obowiązujących w kraju przeznaczenia, w szczególności 

odnośnie norm informacyjnych  zawartych na opakowaniu.  

6.9. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich za wszelkie ich roszczenia 

związane z produkcją produktów   w opakowaniach wyprodukowanych zgodnie ze wzorem 



 

 

przemysłowym Nabywcy.  

6.10. Nabywca  zwalnia z odpowiedzialności Dostawcę  od wszelkich roszczeń mogących wystąpić u 

osób trzecich, dotyczących wzoru przemysłowego Nabywcy, w szczególności jest zobowiązany 

wstąpić w miejsce strony postępowania sądowego (pozwanego) lub arbitrażowego albo każdego 

innego postępowania toczącego w związku z wytworzeniem produktów według  wzoru 

przemysłowego Nabywcy.  

 

7. Reklamacje.   

7.1. Nabywca zobowiązany jest niezwłocznie po odbiorze towaru sprawdzić jego zgodność ilościową 

oraz jakościową ze złożonym zamówieniem i umową. 

7.2. Reklamacje ilościowe  muszą być zgłoszone nie późnij niż w terminie 3 dni od dostarczenia 

towaru, w przeciwnym razie nie będą rozpatrywane.  

7.3. Wykryte wady jakościowe muszą zostać zgłoszone przez Nabywcę w formie pisemnej lub przez 

e-mail wyłącznie, w terminie 5 dni od ich ujawnienia nie później niż  w terminie przydatności 

towaru do spożycia. Reklamacje zgłoszone po upływie  terminu przydatności do spożycia 

produktów nie będą rozpatrywane.  

7.4. Dostawca jest zobowiązany do rozpatrzenia zgłoszonej wady w terminie nie późniejszym niż  14 

dni od dnia jej otrzymania.  

7.5.  Wyłącza się odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady towarów dostarczonych na 

podstawie Umowy.  

 

8. Warunki płatności.   

8.1.  Cena za towar jest określana w Umowie lub Zamówieniu albo na podstawie aktualnie 

obowiązujących cenników Dostawcy –w zależności od postanowień umowy.   

8.2. Cena określona w Umowie lub Zamówieniu jest cenną netto, bez podatku od towarów i usług 



 

 

(VAT), chyba że strony zastrzegły  inaczej.  

8.3. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, termin zapłaty ceny  następuje w formie przedpłaty na 5 dni przed 

uzgodnioną datą dostawy.  

8.4. Datą zapłaty jest dzień, w którym środki trafią na rachunek bankowy Dostawcy.  

8.5. Zapłata za towar odbywa się na wskazany w umowie rachunek bankowy Dostawcy. Dostawca 

zastrzega, iż nie dokonuje zmian numerów rachunków bankowych przez  e-mail lub fax. Zmiana 

numeru rachunku bankowego następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi 

zostać potwierdzona przez Nabywcę przed dokonaniem przelewu środków.  

8.6. Wszelkie koszty związane z przelewem na rachunek bankowy Dostawcy ponosi wyłącznie 

Nabywca. Nabywca nie jest uprawniony do obciążenia Dostawcy żadnymi prowizjami, opłatami 

lub innymi należnościami związanymi z przelewem na rachunek bankowy Dostawy.   

 

9. Siła wyższa. 

9.1. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za pełne lub częściowe niedotrzymanie 

Umowy z powodu działania siły wyższej  takiej jak między innymi: katastrofa, pożar, powódź, 

trzęsienie ziemi, strajki, wojna czy działania wojenne lub inne zdarzenia, na które nie maja 

wpływu, lecz które utrudnią wypełnianie zobowiązań wymienionych w Umowie, a których nie da 

się uniknąć nawet w przypadku zachowania należytej  staranności  Strony.  

9.2. O zaistnieniu siły wyższe strona, która się na nią powołuje, jest zobowiązania niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 7 dni, zawiadomić drugą stronę w formie pisemnej lub przez e-mail, a w 

przypadku braku powiadomienia w powyższym terminie strona ta nie może skutecznie powoła się 

na zaistnienie siły wyższej.  

 

 



 

 

10.  Właściwe prawo i sąd.  

10.1. Prawem właściwym dla realizacji Umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.  

10.2. Wszystkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, które 

nie zostaną rozwiązane polubownie podlegać będą rozstrzygnięciom sądom powszechnym  

właściwym miejscowo  dla   Białymstoku w Polsce według prawa polskiego. Prawomocne 

orzeczenia tego sądu są dla stron  wiążące i ostateczne. 

 

11.  Inne postanowienia.  

11.1. Żadna ze stron nie może przenieść swoich praw i obowiązków wynikających z  Umowy bez 

uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, pod rygorem nieważności. Powyższe nie dotyczy 

sytuacji, kiedy Dostawca  przenosi wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz 

faktora  dla celów realizacji umowy faktoringu, o czym Nabywca  musi zostać  należycie 

powiadomiony. 

11.2. Każda ze stron jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić drugą stroną o zmianie   adresu do 

doręczeń, pod rygorem uznania za skutecznie doręczone pismo wysłane na adres wskazany w 

Umowie.  

11.3. Na każde wezwanie Dostawcy, Nabywca zobowiązany jest, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

wezwania, ustalić i potwierdzić saldo wzajemnych rozliczeń na wskazany w wezwaniu do 

potwierdzenia salda dzień. Potwierdzenie salda musi dokonać osoba uprawniona do 

reprezentowania  Nabywcy.   

11.4. Nabywca oświadcza, iż jest aktywnym podatnikiem od towarów i usług VAT, a w przypadku gdy 

Obiorca ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na  terytorium Unii Europejskiej to 

Nabywca oświadcza, iż jest aktywnym podatnikiem od podatku od towaru i usług VAT 

zarejestrowanym jako aktywny podatnik VAT UE, prowadzącym handel w ramach Unii 

Europejskiej. 



 

 

11.5. Nabywca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Dostawcę o utracie statusu podatnika VAT 

lub podatnika VAT EU, a w przypadku braku powiadomienia w odpowiednim terminie Nabywca 

podnosi odpowiedzialność związaną z powyższym zaniechaniem.  

11.6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Dostawcę  

odpowiedzialność ograniczona jest do strat, które poszkodowany poniósł, jednakże nie wyższych 

niż wartość 30% Umowy, która została niewykonana lub nienależycie wykonana. Strony 

wyłączają odpowiedzialność Dostawcy z tytułu utraconych korzyści, które Nabywca  mógłby 

osiągnąć, gdyby szkody nie wyrządzono.  

11.7. Ogólne Warunki Dostawy zostały sporządzone w języku polskim, angielskim, niemieckim i 

rosyjskim. W przypadku sporów językowych wersja polskojęzyczna jest  wiążąca do interpretacji.  

 

 

 

 


