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OGÓLNE WARUNKI UMÓW 

SPRZEDAŻY LUB DOSTAWY PRODUKTÓW WYTWARZANYCH PRZEZ BMB  
POD MARKĄ PODMIOTÓW TRZECICH  

 

§ 1.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Ogólne Warunki Umów (dalej jako „OWU”) stanowią integralną część każdej umowy 
sprzedaży lub dostawy zawieranej z Klientami przez BMB Sp. z o.o. z siedzibą w Grójcu 
(05-600 Grójec) przy ul. Spółdzielczej 5 (dalej jako: BMB), nr KRS: 0000159516, NIP: 797-
000-74-43, REGON 67065063.  

2. Przez „Klientów” rozumie się kontrahentów polskich lub zagranicznych (osoby fizyczne, 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i osoby prawne), którzy od 
BMB nabywają produkty – w ramach umowy sprzedaży lub umowy dostawy. 

3. Przez „Strony” rozumie się BMB i Klienta. 

4. OWU nie stosuje się do Konsumentów. 

5. Niniejsze OWU mają zastosowanie do umów sprzedaży i dostaw, których przedmiotem są 
produkty wytwarzane przez BMB pod marką podmiotów trzecich - Klientów na ich 
zamówienie składane u BMB, tj. towary spożywcze produkowane przez BMB, mogące 
stanowić znak towarowy lub zawierać inne oznaczenia Klientów, umieszczone w 
opakowaniach produkowanych przez BMB, na których to opakowaniach znajduje się logo, 
znak towarowy lub inne oznaczenia i dane Klientów. 

6. OWU, jak i wszelkie ich zmiany, publikowane są w postaci elektronicznej na stronie 
internetowej BMB: www.mikmaki.pl w sposób umożliwiający Klientowi ich pobranie, 
przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. 

7. Złożenie przez Klienta zamówienia równoznaczne jest z tym, iż Klient zapoznał się  
z OWU i wyraża zgodę na ich włączenie do umowy.  

8. OWU wiążą Klientów w pełnym zakresie, chyba że Strony na piśmie wyłączą stosowanie 
ich postanowień w całości lub części. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży lub dostawy 
w formie pisemnej, OWU mają zastosowanie jedynie w zakresie nieuregulowanym  
w umowie. 

9. OWU mają zastosowanie również wówczas, gdy zawarcie umowy sprzedaży lub dostawy 
poprzedzone jest zawarciem przez BMB i Klienta umowy ramowej dotyczącej współpracy 
handlowej. 

 

§ 2.  

ZAPYTANIE OFERTOWE I OFERTA 

1. Ceny produktów oferowanych przez BMB ustalane są przez BMB z każdym Klientem 
indywidualnie. 

2. Przed zawarciem umowy z BMB Klienci mogą kierować do BMB zapytania ofertowe 
dotyczące produkowanych przez BMB produktów drogą mailową na adres: 
biuro@mikmaki.pl, za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej 
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www.mikmaki.pl lub kontaktować się w tej kwestii z BMB telefonicznie (od poniedziałku 
do piątku – w dni robocze - w godzinach 8:00-16:00) pod numery telefonów wskazane na 
stronie internetowej BMB. 

3. Zapytanie ofertowe powinno zawierać: 

a) dane kontaktowe Klienta: nazwa/firma, numer telefonu oraz adres e-mail; 

b) w przypadku zainteresowania konkretnymi produktami – parametry produktu tj.: 
rodzaj produktu, jego nazwę, smak/kolor, wygląd i ilość produktu, a także wygląd, 
wielkość i kształt opakowania; 

4. BMB w przypadku otrzymania od Klienta zapytania ofertowego udziela odpowiedzi – 
przekazując Klientowi ofertę handlową lub kalkulację cen. 
 

5. Strony przyjmują do wiadomości, że koszt produkcji jednego opakowania, a w 
konsekwencji cena jednostkowa opakowania oferowana przez BMB, odpowiednio 
zmniejsza się w przypadku wyprodukowania od razu przez BMB większej ilości opakowań, 
aniżeli ilość objęta zamówieniem Klienta – co BMB przedstawia Klientowi w 
ofercie/kalkulacji cen, o której mowa w ust. 4. Klient ma możliwość wyboru wyższej ceny 
jednostkowej z cen zaproponowanych przez BMB i wówczas BMB nie produkuje żadnych 
dodatkowych opakowań, przewyższających liczbę opakowań objętych zamówieniem. 
Natomiast w  przypadku  gdy Klient po otrzymaniu od BMB oferty lub kalkulacji cen, o 
których mowa w zdaniu pierwszym, zdecyduje się na przyjęcie oferty lub skorzystanie z 
kalkulacji cen, zawierających niższą cenę jednostkową za opakowanie z cen jednostkowych 
zaproponowanych przez BMB zobowiązany jest do składania u BMB kolejnych zamówień, 
obejmujących wyprodukowane przez BMB opakowania – aż do wyczerpania liczby 
wyprodukowanych przez BMB opakowań. W przypadku niedokonania przez Klienta 
dalszych zamówień, obejmujących  wszystkie pozostałe opakowania wyprodukowane 
przez BMB, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia pierwszego zamówienia, Klient 
zobowiązany jest do zapłaty na rzecz BMB kary umownej w wysokości trzykrotności 
należności za pozostałe wyprodukowane już przez BMB opakowania – tj. trzykrotności  
stawki jednostkowej ustalonej przez BMB i Klienta przy pierwszym zamówieniu (tj. niższej 
stawki ze stawek zaproponowanych przez BMB).  Niezależnie od możliwości żądania 
zapłaty kary umownej, BMB ma prawo sprzedaży wyprodukowanych dla Klienta 
opakowań na rzecz osób trzecich, a dodatkowo w celu sprzedaży tych opakowań dowolnie 
wybranym przez BMB osobom w Polsce lub za granicą Klient udziela BMB licencji i zgód, 
o których mowa w § 6 ust. 7, wraz z prawem do udzielania przez BMB dalszych licencji i 
zgód. 
 

6. Ceny podane Klientowi przez BMB są cenami netto, nieobejmującymi podatku od 
towarów i usług oraz kosztów transportu – zarówno transportu krajowego, jak i 
zagranicznego, a także ewentualnych dodatkowych opłat związanych z transportem 
zagranicznym. 

7. Oferty składane przez BMB ważne są przez 14 dni od dnia ich otrzymania przez Klienta, 
o ile oferta nie stanowi inaczej. 

8. BMB zastrzega sobie prawo do podwyższenia cen bez uprzedzenia Klienta w razie 
znacznego podwyższenia  stawek celnych lub stawek podatku od towarów i usług. 
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§ 3. 

ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 

1. Do zawarcia umowy sprzedaży lub dostawy dochodzi w przypadku: 

a) złożenia przez Klienta na adres mailowy BMB: biuro@mikmaki.pl lub za pomocą 
formularza dostępnego na stronie internetowej www.mikmaki.pl zamówienia 
produktów oraz mailowego potwierdzenia przez BMB przyjęcia zamówienia; 

b) telefonicznego (od poniedziałku do piątku – w dni robocze - w godzinach 8:00-
16:00) złożenia przez Klienta zamówienia produktów i telefonicznego 
potwierdzenia przez BMB przyjęcia zamówienia; 

c) złożenia przez Klienta na adres mailowy BMB: biuro@mikmaki.pl lub za pomocą 
formularza dostępnego na stronie internetowej www.mikmaki.pl zamówienia 
produktów oraz telefonicznego potwierdzenia przez BMB przyjęcia zamówienia; 

d) telefonicznego (od poniedziałku do piątku – w dni robocze - w godzinach 8:00-
16:00) złożenia przez Klienta zamówienia produktów i mailowego potwierdzenia 
przez BMB przyjęcia zamówienia; 

2. Przez przyjęcie zamówienia, o którym mowa w ust. 1 rozumie się oświadczenie BMB o 
przyjęciu zamówienia, przesłane Klientowi drogą mailową lub przekazane drogą 
telefoniczną, z zastrzeżeniem, że przy stałej współpracy handlowej polegającej na związaniu 
BMB i Klienta umową ramową współpracy, nie jest wymagane złożenie przez BMB 
przedmiotowego oświadczenia, a przyjęcie zamówienia następuje przez przystąpienie przez 
BMB do jego realizacji. 

3. Od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez BMB odstąpienie przez Klienta 
od umowy bez zgody BMB nie jest możliwe. W przypadku skutecznego odstąpienia przez 
Klienta od umowy za zgodą BMB ponosi on wszelkie koszty, jakie zostały poniesione przez 
BMB w związku z przyjęciem i realizacją zamówienia, w szczególności Klient ponosi koszty 
wyprodukowanych dla niego przez BMB opakowań oraz towarów spożywczych oraz 
koszty poniesione przez BMB w celu produkcji dla Klienta opakowań lub towarów 
spożywczych – jeśli na moment odstąpienia od umowy opakowania lub towary spożywcze 
zostały już przez BMB wyprodukowane dla Klienta.  Rozliczenie kosztów, o których mowa 
w zdaniu poprzedzającym następuje na podstawie wystawionej przez BMB faktury VAT, a 
Klient zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz BMB kosztów wskazanych w fakturze VAT 
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.  

4. Zamówienie powinno zawierać co najmniej: 

a) dane Klienta – nazwę/firmę, adres miejsca prowadzonej działalności 
gospodarczej/siedzibę, NIP/KRS (w przypadku Klientów zagranicznych – posiadane 
przez nich odpowiednie numery identyfikacyjne, nadane w państwie ich 
rejestracji/działalności), numer telefonu, adres e-mail; 

b) rodzaj zamawianych produktów; 

c) nazwę zamawianych produktów i ewentualnie ich wygląd, smak/kolor,  
 

d) szczegółowy wygląd (w tym kolory, grafiki, napisy, dane Klienta lub inne dane, znaki 
towarowe i inne oznaczenia), wielkość i kształt opakowania, a najlepiej 
wizualizację/projekt opakowania, uwzględniającą wszelkie parametry opakowania; 
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e) ilość zamawianych produktów; 

f) informację, czy Klient dokona odbioru produktów od BMB czy też BMB ma 
dostarczyć Klientowi towary pod wskazany przez niego adres. 

 

§ 4. 

ODBIÓR I TRANSPORT PRODUKTÓW 

1. Zamówienie Produktów traktowane jest jako zobowiązanie do ich odbioru. 

2. Termin odbioru/dostarczenia Produktów ustalany jest przez BMB indywidualnie  
z Klientem. 

3. Odbiory Produktów realizowane są w magazynie BMB znajdującym się w Grójcu (05-600) 
przy ul. Spółdzielczej 5 od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach otwarcia 
magazynu, tj. 8:00-16:00, chyba że Strony ustalą inaczej. 

4. W zamówieniu składanym przez Klienta do BMB, Klient obowiązany jest określić sposób 
odbioru Towaru: 
a) odbiór własny; 
b) dostawa przez BMB, 
o czym mowa w § 3 ust. 4 lit. f. 
 

5. BMB informuje Klienta mailowo lub telefonicznie o przygotowaniu produktów do odbioru 
bądź przekazaniu produktów do dostarczenia Klientowi.  

6. Odbiór własny powinien nastąpić niezwłocznie po poinformowaniu Klienta przez BMB 
mailowo lub telefonicznie o przygotowaniu zamówienia do odbioru (zgodnie z ustalonym 
wcześniej z Klientem terminem). Klient w terminie 7 dni od dnia otrzymania powyższej 
informacji ma obowiązek odebrać Produkty w godzinach otwarcia magazynu. 

7. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostarczenia mu produktów BMB może posłużyć 
się transportem własnym lub zamówić transport u dowolnego profesjonalnego 
przewoźnika na ryzyko Klienta.  

8. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów przechodzi z BMB na Klienta z chwilą wydania 
Produktów Klientowi bądź z chwilą wydania Produktów przewoźnikowi, gdy przewóz 
powierzony jest profesjonalnemu przewoźnikowi. 

9. W przypadku posłużenia się przez BMB w dostawie Produktów usługami profesjonalnego 
przewoźnika BMB nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie Produktów ani 
za opóźnienia w dostawie Produktów spowodowane działaniem lub zaniechaniem 
profesjonalnego przewoźnika. 

10. Klient ma obowiązek zwrócić BMB palety, na których dostarczono mu Produkty. W razie 
niedokonania przez Klienta zwrotu palet w terminie 30 dni od daty odbioru Produktów, 
Klient zobowiązany jest zwrócić BMB kwotę odpowiadającą wartości palet. 
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§ 5.  

REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ BMB 

1. Klient ma obowiązek niezwłocznie po odebraniu Produktów dokonać sprawdzenia 
zgodności Produktów ze złożonym zamówieniem, w szczególności ma obowiązek 
dokonać sprawdzenia: 

a) stanu i jakości Produktów; 

b) ilości; 

c) asortymentu; 

d) stanu i wszelkich parametrów opakowań, w tym jego zgodności z przedstawionym 
projektem/wizualizacją; 

e) sposobu zabezpieczenia Produktów przed uszkodzeniem podczas transportu; 

f) niezbędnych dokumentów związanych z Produktami. 

2. Nie podlegają reklamacji Produkty, co do których Klient zaniechał obowiązku sprawdzenia 
zgodności Produktów ze złożonym zamówieniem lub Produkty, które posiadały w chwili 
ich odbioru przez Klienta widoczne wady fizyczne, a Klient przyjął je bez zastrzeżeń.   

3. BMB nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne Produktów, które były znane 
Klientowi w chwili zawierania umowy.  

4. W razie stwierdzenia w chwili odbioru Produktów wad fizycznych, w szczególności 
ubytków, uszkodzeń Klient ma obowiązek sporządzić w dniu odbioru Produktów 
protokół, w którym szczegółowo zostanie wskazane, jaką wadą fizyczną dotknięte są 
Produkty. Protokół musi zostać podpisany przez Klienta, a w miarę możliwości także przez 
przewoźnika lub kierowcę wykonującego transport własny BMB w dniu odbioru 
Produktów. Następnie Klient zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania BMB 
protokołu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, za pośrednictwem wiadomości 
mailowej na adres BMB, najpóźniej do dnia następnego po dniu odbioru Produktów. 

5. W przypadku wykrycia przez Klienta ukrytych wad fizycznych Produktów Klient 
obowiązany jest poinformować o tym fakcie BMB w formie mailowej niezwłocznie, 
przesyłając BMB protokół, zawierający opis wad fizycznych, nie później niż w terminie 3 
dni od dnia ich wykrycia, w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia odbioru 
Produktów, pod rygorem wygaśnięcia wszelkich roszczeń wobec BMB.  

6. BMB nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zniszczenia Produktów powstałe 
po ich odbiorze przez Klienta, w szczególności powstałe na skutek nieprawidłowego 
przechowywania przez Klienta Produktów, np. w nieodpowiedniej temperaturze, czy też w 
miejscu o nieodpowiednim poziomie wilgotności lub o zbyt dużym nasłonecznieniu. 

7. Z tytułu wad fizycznych Produktów Klientowi przysługuje – według jego wyboru – 
wyłącznie roszczenie o obniżenie ceny albo roszczenie o wymianę na produkty pozbawione 
wad, tym samym Strony umowy wyłączają w pozostałym zakresie stosowanie przepisów 
prawa dotyczących rękojmi za wady fizyczne Produktów. BMB ponosi odpowiedzialność 
za wady fizyczne wyłącznie na zasadach określonych w OWU.  

8. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktów z zamówieniem (tj. dostarczenia 
Klientowi innych produktów niż przez niego zamówione) Klient winien niezwłocznie, nie 
później niż w terminie 3 dni od dnia odbioru Produktów, poinformować o tym mailowo 
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BMB i dostarczyć do BMB te Produkty na koszt BMB. W takim przypadku BMB ma 
obowiązek dostarczyć Klientowi zgodne z zamówieniem Produkty na swój koszt. 

9. Reklamacje wniesione przez Klienta po upływie wyznaczonego terminu i bez zachowania 
zasad określonych w OWU nie zostaną przez BMB uwzględnione. 

10. BMB odpowiada wobec Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeśli 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło z winy BMB.  

11. Poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w OWU, Klientowi nie przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy zawartej z BMB. 

 

§ 6. 

NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY  

1. W przypadku gdy Klient nie odbierze całości lub części Produktów w terminie określonym 
w umowie, upływ terminu nie powoduje wygaśnięcia umowy. 

2. W przypadku, gdy Klient odbierze Produkty po upływie terminu odbioru określonego w 
umowie, BMB obciąży Klienta karą umowną w wysokości 2% wartości netto zamówionych 
Produktów za każdą dobę opóźnienia w odbiorze zamówionych Produktów, nie więcej niż 
50% wartości netto zamówionych Produktów. 

3. W przypadku, gdy Klient nie odbierze zamówionych Produktów w terminie odbioru 
określonym w umowie, BMB ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu 
dodatkowego. Jeżeli Klient nie odbierze tylko części Produktów uprawnienie BMB do 
odstąpienia od umowy ogranicza się do części nieodebranych Produktów, natomiast 
umowa w pozostałej części pozostaje wiążąca. 

4. W przypadku odstąpienia przez BMB od umowy na skutek nieodebrania Produktów  
w całości lub w części przez Klienta w terminie określonym w umowie, Klient zobowiązany 
jest do zapłaty na rzecz BMB kary umownej w wysokości 100% wartości netto 
zamówionych, a nieodebranych Produktów. 

5. Jeżeli szkoda powstała na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez 
Klienta, od której BMB odstąpiła lub powstała na skutek opóźnienia w odbiorze 
Produktów przewyższa zastrzeżoną na rzecz BMB karę umowną, BMB ma prawo do 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

6. Zamiast odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3 i żądania zapłaty kary umownej, 
o której mowa w ust. 4, BMB ma prawo sprzedać osobom trzecim, innym aniżeli Klient, 
zamówione przez niego Produkty, jeśli ten mimo upływu terminu nie dokona ich odbioru. 
W przypadku dokonania przez BMB sprzedaży Produktów na rzecz osób trzecich, Klient 
zwolniony jest z obowiązku zapłaty należności za Produkty, chyba że BMB sprzeda 
Produkty osobie trzeciej po cenie niższej niż cena ustalona z Klientem. Wówczas 
niezależnie od sprzedaży Produktów, BMB ma prawo dochodzić od Klienta zapłaty 
uzupełniającej należności.  

7. W sytuacji, o której mowa w ust. 6 powyżej oraz w § 2 ust. 5: 

a) Klient udziela BMB licencji niewyłącznej na korzystanie ze znaku towarowego, 
będącego przedmiotem przysługującego Klientowi prawa ochronnego na znak 
towarowy, umieszczonego na wyprodukowanych przez BMB opakowaniach lub 
towarach spożywczych, jak i na znak towarowy utożsamiany z towarem spożywczym 
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(tzw. przestrzenny znak towarowy) w zakresie koniecznym do sprzedaży dowolnym 
osobom w Polsce lub za granicą nieodebranych przez Klienta towarów spożywczych 
wyprodukowanych przez BMB dla Klienta, umieszczonych w opakowaniach 
wyprodukowanych przez BMB dla Klienta, zawierających znak towarowy Klienta. 
Udzielenie licencji jest nieodpłatne, a jej czas trwania upłynie z chwilą sprzedaży przez 
BMB ostatniego produktu, oznaczonego znakiem towarowym Klienta.  (lit. a dotyczy 
przypadku, gdy Klientowi przysługuje prawo ochronne na znak towarowy, zarejestrowany w Polsce, 
za granicą lub w EUIPO); 

b) Klient udziela BMB licencji niewyłącznej na korzystanie ze wzoru użytkowego, wzoru 
przemysłowego lub wspólnotowego wzoru przemysłowego w postaci opakowania 
towarów lub towarów wyprodukowanych przez BMB dla Klienta w zakresie 
koniecznym do sprzedaży dowolnym osobom w Polsce lub za granicą nieodebranych 
przez Klienta towarów spożywczych wyprodukowanych przez BMB dla Klienta, 
umieszczonych w opakowaniach wyprodukowanych przez BMB dla Klienta, 
stanowiących wzór użytkowy, wzór przemysłowy lub wspólnotowy wzór 
przemysłowy. Udzielenie licencji jest nieodpłatne, a jej czas trwania upłynie z chwilą 
sprzedaży przez BMB ostatniego produktu, stanowiącego zarejestrowany na rzecz 
Klienta wzór użytkowy, wzór przemysłowy lub wspólnotowy wzór przemysłowy. (lit. 
b dotyczy przypadku, gdy Klientowi przysługuje prawo ochronne na wzór użytkowy lub prawo z 
rejestracji wzoru przemysłowego – zarejestrowane w Polsce lub za granicą, lub też prawo z rejestracji 
wspólnotowego wzoru przemysłowego – zarejestrowane w EUIPO); 

c) Klient udziela BMB licencji niewyłącznej na korzystanie z wynalazku w postaci 
opakowania towarów lub towarów wyprodukowanych przez BMB dla Klienta w 
zakresie koniecznym do sprzedaży dowolnym osobom w Polsce lub za granicą 
nieodebranych przez Klienta towarów spożywczych wyprodukowanych przez BMB dla 
Klienta, umieszczonych w opakowaniach wyprodukowanych przez BMB dla Klienta, 
stanowiących wynalazek. Udzielenie licencji jest nieodpłatne, a jej czas trwania upłynie 
z chwilą sprzedaży przez BMB ostatniego produktu stanowiącego przedmiot 
przysługującego Klientowi prawa z patentu. (lit. c dotyczy przypadku, gdy Klientowi 
przysługuje patent na wynalazek – zarejestrowany w Polsce, za granicę lub w Europejskim Urzędzie 
Patentowym); 

d) Klient udziela BMB licencji niewyłącznej na korzystanie z przysługujących mu 
autorskich praw majątkowych do utworu w zakresie koniecznym do sprzedaży 
dowolnym osobom w Polsce lub za granicą nieodebranych przez Klienta towarów 
spożywczych wyprodukowanych przez BMB dla Klienta, umieszczonych w 
opakowaniach stanowiących utwór, wyprodukowanych przez BMB dla Klienta. 
Udzielenie licencji jest nieodpłatne, a jej czas trwania upłynie z chwilą sprzedaży przez 
BMB ostatniego produktu w opakowaniu, stanowiącym utwór. (lit. d dotyczy przypadku, 
gdy opakowanie lub jego część stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.); 

e) Niezależnie od punktów poprzedzających, Klient wyraża także zgodę na korzystanie 
przez BMB ze wszelkich oznaczeń, logo i danych Klienta (w tym danych dotyczących 
firmy i siedziby/miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez Klienta) w 
zakresie koniecznym do sprzedaży dowolnym osobom w Polsce lub za granicą 
nieodebranych przez Klienta towarów spożywczych wyprodukowanych przez BMB dla 
Klienta, umieszczonych w opakowaniach wyprodukowanych przez BMB dla Klienta, 
na których to opakowaniach umieszczone są oznaczenia, logo i dane Klienta. Klient 
oświadcza, że korzystanie w tym celu z jego oznaczeń, logo i danych w żaden sposób 
nie narusza jakichkolwiek jego praw. 
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8. W zakresie, o którym mowa w ust. 7, BMB ma prawo do udzielania dalszych licencji i 
dalszych zgód na rzecz nabywców produktów pierwotnie wyprodukowanych dla Klienta, 
które zostały sprzedane przez BMB nabywcom. 

 

§ 7. 

WSTRZYMANIE REALIZACJI UMOWY 

1. BMB ma prawo wstrzymania realizacji umowy, tj. wstrzymania produkcji Produktów lub 
ich wydania/dostarczenia Klientowi w całości lub części, jeżeli Klient opóźnia się z 
jakąkolwiek płatnością za dostarczone Produkty.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, BMB wezwie Klienta telefonicznie, mailowo lub 
pisemnie do zapłaty zaległej należności w terminie wskazanym w wezwaniu. BMB wznowi 
realizację umowę niezwłocznie po zapłacie przez Klienta zaległej należności. Jeśli zapłata 
zaległych należności nie nastąpi, BMB może w terminie 30 dni od dnia upływu terminu 
zapłaty wskazanego w wezwaniu do zapłaty odstąpić od umowy oraz obciążyć Klienta karą 
umowną w wysokości 100% wartości netto pozostałych Produktów, niedostarczonych 
Klientowi, a objętych zamówieniem, jeśli w chwili wstrzymania realizacji umowy zostały 
one już wyprodukowane przez BMB dla Klienta. 

3. BMB nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji umowy spowodowane 
wstrzymaniem realizacji umowy z przyczyny wskazanej w ust. 1. 

 

 

§ 8. 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Szczegółowe warunki płatności są ustalane przez BMB indywidualnie z każdym Klientem 
w formie mailowej lub pisemnej. 

2. Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz BMB umówionej ceny w terminie ustalonym 
w umowie lub wskazanym na fakturze VAT. Klient upoważnia BMB do wystawienia 
faktury VAT bez podpisu Klienta. 

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny sprzedaży BMB ma prawo naliczać odsetki 
ustawowe za opóźnienie, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. 

4. Zamówienie złożone przez Klienta, protokół dostawy lub odbioru oraz faktura VAT 
stanowią dowody uznania długu Klienta wobec BMB. 

 

§ 9. 

SIŁA WYŻSZA 

1. BMB nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,  
jeżeli  to niewykonanie lub nienależyte wykonanie wynika z okoliczności spowodowanych 
siłą wyższą. 

2. Przez siłę wyższą rozumie się okoliczności niezależne od BMB, w szczególności pożary, 
powódź i inne klęski żywiołowe, a także zjawiska atmosferyczne, katastrofy, wojny, strajki, 
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zamieszki, demonstracje, epidemie, embargo, przerwy w dostawach energii elektrycznej, 
wody, gazu, paliwa, ograniczenia o charakterze administracyjnym i inne podobne do 
wymienionych okoliczności, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają produkcję lub 
transport Produktów.  

 

§ 10. 

PRAWO WŁAŚCIWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z zawartej przez Strony umowy będzie 

prawo polskie. 

2. W przypadku powstania sporów na gruncie umowy zawartej przez Strony, Strony 

zobowiązują się do współdziałania celem ich ugodowego rozstrzygnięcia w drodze 

porozumienia. 

3. W przypadku braku możliwości zawarcia porozumienia, wszelkie spory wynikłe na gruncie 

umowy zawartej przez Strony rozstrzygane będą przez sąd w Polsce, właściwy dla siedziby 

BMB. 

 

§ 11. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. OWU obowiązują od dnia ………. 2018 roku. [DP1] 

2. Strony ustalają, iż w każdym przypadku bezskuteczne jest powoływanie się przez Klienta 
na nieznajomość OWU. 

3. BMB ma prawo do zmiany OWU. 

4. Zawierane przez Strony umowy podlegają regulacji OWU obowiązujących w czasie 
składania zamówienia przez Klienta. 

5. Strony obowiązane są informować drugą stronę o zmianie siedziby/miejsca 
zamieszkania/miejsca prowadzonej działalności gospodarczej oraz zmianie adresu e-mail 
pod rygorem uznania skutecznego doręczenia korespondencji na pierwotnie podany adres. 

6. Strony postanawiają, iż w wypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień OWU jest 
z mocy prawa bezskuteczne lub nieważne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na 
ważność pozostałych  postanowień OWU, chyba iż z okoliczności wynikać będzie w 
sposób oczywisty, że bez postanowień dotkniętych bezskutecznością umowa nie zostałaby 
zawarta. 

7. W wypadku stwierdzenia, iż którekolwiek z postanowień OWU jest z mocy prawa 
bezskuteczne lub nieważne, Strony zobowiązują się do niezwłocznego dokonania zmian w 
ramach zawartej umowy, na podstawie których wprowadzone zostaną do umowy 
postanowienia zastępcze, których cel będzie równoważny lub możliwie najbardziej zbliżony 
do celu postanowień bezskutecznych. 

8. Jeżeli w wypadku stwierdzenia, iż którekolwiek z postanowień OWU jest z mocy prawa 
bezskuteczne lub nieważne i z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez 
postanowień dotkniętych bezskutecznością umowa nie zostałaby zawarta, Strony 
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Zobowiązują się do niezwłocznego przystąpienia do negocjacji zmierzających do zawarcia 
nowej umowy, której cel będzie równoważny lub możliwie najbardziej zbliżony do celu 
umowy. Do czasu zakończenia negocjacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, Strony 
zobowiązują się do realizacji obowiązków przewidzianych w umowie w takim zakresie, w 
jakim nie jest to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz 
słusznym interesem Stron. Jeżeli nieważnością zostanie dotknięta część postanowień 
OWU, a z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością umowa nie 

zostałaby zawarta Strony zobowiązują̨ się ̨ do niezwłocznego przystąpienia do negocjacji 

zmierzających do ustalenia nowego brzmienia umowy, której cel będzie możliwie 
najbardziej zbliżony do celu umowy. 

9. Niniejsze OWU są sporządzone w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. W 
razie różnic interpretacyjnych wynikających z tłumaczenia tekstu pierwotnego (polskiego) 
na tekst wtórny (angielski) pierwszeństwo przyznaje się wersji polskiej. 


