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FHG IPP LOGIPAL SP. Z O.O. 

ul. Biała 4 | 00-895 Warszawa | Polska 

NIP 108 001 42 39 | REGON 14 63 58 300 

Bank ING: PL 25 1050 1025 1000 0090 3228 8111 

STANDARDOWE WARUNKI IPP LOGIPAL 

1. DEFINICJE 

 

1.1. W niniejszej Umowie poniższe wyrażenia będą miały następujące znaczenia, chyba że z kontekstu 
wynika co innego: 

„Jednostka powiązana”: wszelka osoba będąca, względem firmy, jej spółką dominującą lub spółką zależną, 
bądź spółką zależną jej spółki dominującej, lub dowolną osobą przez nią kontrolowaną lub znajdującą się pod 
taką kontrolą pośrednio albo bezpośrednio. „Spółka dominująca” oraz „spółka zależna” będą miały 
znaczenia przypisane im jako „Jednostka Dominująca” lub „Jednostka zależna” w Ustawie z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 z późn.zm) . 

„Upoważniony Przekazujący”: klienci IPP, którzy każdorazowo dostarczają Palety pod załadunek 
bezpośrednio do Klienta 

„Opłata za Dostawę”, opłata za Dostawę określona w Załączniku nr 2, obliczona zgodnie z Charakterystyką 
Zamówienia 

„Dzień Roboczy”: dowolny dzień poza sobotą lub niedzielą bądź dniem wolnym od pracy w Polsce 

„Punkt Odbioru”: lokalizacja znajdująca się w granicach Obszar Wysyłek, z której IPP może odbierać puste 
Palety (niebędący Niewspółpracującym Punktem Odbioru) po każdorazowym wcześniejszym powiadomieniu 
IPP przez Klienta 

„Zniżka za Odbiór”: zniżka za odbiór określona w Załączniku nr 2 

„Data Rozpoczęcia”: data określona w Charakterystyce Zamówienia jako data, z którą IPP po raz pierwszy 
dostarczy Palety Klientowi 

„Informacje Poufne”: wszelkie informacje dotyczące działalności każdej ze stron, w tym, z zastrzeżeniem 
ogólności powyższego, wszelkie koncepcje; metody biznesowe; finanse; plany cenowe, biznesowe, 
finansowe, marketingowe, rozwoju lub dotyczące siły roboczej; wykazy lub dane klientów; systemy i 
programy komputerowe; produkty lub usługi, m.in. know how lub inne kwestie dotyczące Palet, a także 
informacje dotyczące IPP lub związków Klienta z klientami faktycznymi lub potencjalnymi, klientami lub 
dostawcami oraz potrzebami i wymogami stron oraz takich osób, jak również wszelkie inne informacje, które 
w przypadku ujawnienia mogą spowodować szkodę dla strony, której informacje zostały ujawnione 

„Nadzór”: okres, w którym Klient dysponuje Paletami, rozpoczynający się wraz z chwilą Dostawy (lub dostawy 
Palet do Klienta w sposób inny niż przewidziano w punkcie 5), a kończący się z chwilą dostawy do Punktu 
Odbioru lub do lokalizacji znajdującej się poza Obszarem Wysyłek 

„Lokalizacje Klienta”: lokalizacje obsługiwane przez lub w imieniu Klienta, gdzie Palety są składowane, 
przemieszczane lub załadowywane podczas Nadzoru 

„DDP”: Dostarczone Cło Opłacone zgodnie z definicją Incoterms 2000 

„Dostawa”: dostawa zgodnie z definicją w punkcie 5.3 

„Punkt Dostawy”: punkt dostawy każdorazowo podawany przez Klienta i uzgadniany z IPP 
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„Opłata za Wysyłkę”: opłata za wysyłkę podana w Załączniku nr 2 

„Informacje o Wysyłce”: zgodnie ze znaczeniem nadanym w punkcie 6.1 

„Czas Przestoju”: średni okres, przez jaki Paleta pozostaje w Środowisku Klienta przed wysyłką do klienta  

„Opłata za Czas Przestoju”: opłata za czas przestoju podana w Załączniku nr 2 

„Ex-Works”: Ex-works (z zakładu) zgodnie z definicją w Incoterms 2000 

„Data Pierwszego Przeglądu Cen”: data podana w Załączniku nr 1 

„Siła wyższa”: przyczyna uniemożliwiająca którejkolwiek ze stron wywiązanie się z wszelkich swoich 
obowiązków, która jest skutkiem lub może zostać przypisana jej działaniom, zdarzeniom, zaniechaniom lub 
wypadkom, które znajdują się poza uzasadnioną kontrolą takiej strony, w tym m.in. strajki, lokauty lub inne 
spory pracownicze (niezależnie od tego czy obejmują siłę roboczą strony, której zostało to wywiązanie się 
uniemożliwione, czy drugiej strony), zdarzenia losowe, wojny, działania terrorystyczne, zamieszki, rozruchy 
społeczne, celowe uszkodzenia, zgodność z prawem lub rozporządzeniem, regulaminem, przepisem lub 
nakazem, wypadek, przestój fabryki lub maszyn, pożar, powódź lub burza 

„Wartość Indeksu”: miesięczna wartość podawana przez GUS 

„Prawa do własności intelektualnej”: wszelkie patenty IPP, jej nazwy handlowe, znaki usługowe, prawa 
autorskie, prawa osobiste, prawa do projektu, prawa do baz danych, oprogramowania i systemów, know-
how, Informacje Poufne oraz wszelkie prawa do własności intelektualnej lub przemysłowej niezależnie od 
tego, czy zostały one zarejestrowane lub czy nadają się do rejestracji i niezależnie od tego, czy istnieją na 
Obszarze Wysyłek czy w innej części świata wraz z całą wartością niematerialnych aktywów przedsiębiorstwa 
z nimi związaną. 

„Planowana działalność”: działalność Klienta zgodnie z Załącznikiem nr 1. 

„Opłata za Opóźnienie Deklaracji”: opłata za opóźnienie deklaracji określona w Załączniku nr 2 

„Operator Usług Logistycznych”: osoba trzecia, która zapewnia usługi logistyczne, zarządzania lub 
administracyjne Klientowi i której Klient pośrednio lub bezpośrednio podzleca wywiązanie się z wszelkich 
Obowiązków Klienta wynikających z niniejszej umowy. Przykładowo, może to oznaczać firmy transportowe, 
przewoźników, operatorów magazynów, operatorów logistycznych, operatorów zarządzania itp. 

„Opłata za Ręczną Wysyłkę”: opłata za ręczną wysyłkę określona w Załączniku nr 2 

„Charakterystyka Zamówienia”: charakterystyka wykorzystania Palety przez Klienta, na podstawie której 
określa się Cenę zamówienia, której szczegóły podano w Załączniku nr 1. 

„Opłata za Niestandardowe Godziny”: opłata za niestandardowe godziny podana w Załączniku nr 2 

„Palety”: palety, które są zgodne we wszystkich istotnych aspektach ze Specyfikacją 

„Cena”: cena zapłacona za Palety na podstawie niniejszej Umowy (będąca sumą Opłaty za Dostawę Palet, 
Opłaty za Wysyłkę, Opłaty za Opóźnienie Deklaracji, Opłaty za Ręczną Wysyłkę, Opłaty za Zagubienie Palety, 
Opłaty za Niestandardowe Godziny i/lub Opłaty za Mały Punkt Odbioru minus Zniżka za Przekazanie i/lub 
Zniżka za Odbiór (zależnie od okoliczności))  
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„Odpowiednia Data”:  

a. w przypadku pierwszej inwentaryzacji  – Data Rozpoczęcia 

b. dla każdej kolejnej inwentaryzacji p– data poprzedniej inwentaryzacji 

„Opłata za Zagubienie Palety”: opłata za Zagubienie Palety podana w Załączniku nr  2 

 „GUS”: Główny Urząd Statystyczny jako organ wykorzystywany w corocznym indeksowaniu umowy. 
Do rewaloryzowania cen będą brane pod uwagę trzy indeksy podawane przez GUS, wzrost cen pracy, drewna 
oraz transportu. 

„Mały Punkt Odbioru”: dowolny Punkt Odbioru, w którego przypadku liczba Palet wysyłanych przez klientów 
IPP w miesiącu kalendarzowym jest mniejsza niż liczba Palet określona w Załączniku nr 2 (który dla uniknięcia 
wątpliwości nie obejmuje Punktów odbioru określonych w Załączniku nr 4 jako „wyłączone z Opłat za Mały 
Punkt Odbioru”, poprawianym każdorazowo przez IPP za pisemnym powiadomieniem Klienta) 

„Opłata za Mały Punkt Odbioru”: opłata za mały punkt odbioru podana w Załączniku nr 2 (dla uniknięcia 
wątpliwości, Opłata za Mały Punkt Odbioru naliczana jest tylko w przypadku Palet wysłanych do Punktów 
Odbioru w miesiącach kalendarzowych, kiedy Punkt Odbioru uznaje się za Mały Punkt Odbioru) 

„Specyfikacja”: specyfikacja podana w Załączniku nr 3 

„Obszar Wysyłek”: kraje opisane jako Obszar Wysyłek w Załączniku nr 4 

„Zniżka za Przekazanie”: zniżka za przekazanie określona w Załączniku nr 2 

„Przewóz”: przewóz Palet w obie strony z punktu Dostawy do czasu odbioru przez IPP w Punkcie Odbioru 

„Niewspółpracujące Punkty Odbioru”: punkty uznane za niewspółpracujące zgodnie z punktem 7.2 
niniejszych Standardowych Warunków IPP Logipal oraz punkty odbioru podane w Załączniku nr 4 jako 
Niewspółpracujące Punkty Odbioru. 

„Lata”: okres 12 miesięcy od daty niniejszej Umowy oraz każdy kolejny okres 12 miesięcy po tym okresie w 
czasie obowiązywania niniejszej Umowy, lub dowolny krótszy okres rozpoczynający się w dniu bezpośrednio 
następującym po końcu Roku, a kończący się z chwilą wypowiedzenia niniejszej Umowy. 

1.1. Indeks oraz nagłówki punktów i Załączniki do niniejszej Umowy nie wpływają na jej budowę. 

1.2. Tam, gdzie kontekst tego wymaga lub na to pozwala, rodzaj męski oznacza rodzaj żeński i nijaki, a 
liczba pojedyncza obejmuje także liczbę mnogą i vice versa. 

1.3. Słowa „pisemny”, „pisemnie” itd. oznaczają komunikację odbywającą się przez faks, listownie lub w 
podobny sposób (ale dla uniknięcia wątpliwości nie obejmują komunikacji za pośrednictwem poczty 
elektronicznej). 

1.4. Wyrażenie „osoba” oznacza jednostkę, firmę, spółkę, zarejestrowane stowarzyszenie, spółkę 
cywilną, rząd, państwo, urząd państwowy lub spółkę typu joint venture. 

1.5. Wszelkie odniesienia do ustawy lub postanowienia ustawowego rozumie się jako odwołania do takiej 
ustawy lub postanowienia ustawowego każdorazowo poprawianych, konsolidowanych, modyfikowanych, 
uzupełnianych, na nowo wchodzących w życie lub zastępowanych. 
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1.6. Odwołania do punktów to odwołania do punktów w niniejszym Załączniku nr 6, chyba że określono 
inaczej. Odwołania do Załączników to odwołania do Załączników załączonych do umowy, której część 
stanowi niniejszy załącznik nr 6. 

2. WYNAJEM PALET  

2.1. Obowiązek Klienta do najmu palet podlega postanowieniom punktu 2.2.  

2.2. Przez pierwsze pięć Lat obowiązywania niniejszej Umowy (w zakresie, w jakim pozostaje ona w mocy 
przez taki okres) Klient realizuje wszystkie swoje wymogi dotyczące najmu Palet (oraz towarów o 
podobnym opisie i zastosowaniu co Palety) do Planowanej Działalności na Obszar Wysyłek od IPP. W 
związku z tym, chyba że niniejsza Umowa stanowi inaczej, Klient nie najmuje Palet (ani towarów o 
podobnym opisie lub zastosowaniu co Palety) do Planowanej Działalności na Obszar Wysyłek przez 
pierwsze pięć Lat obowiązywania niniejszej Umowy (w zakresie, w jakim pozostaje ona w mocy przez taki 
okres) od innej osoby, pod warunkiem, że IPP jest w stanie i wyraża chęć dostarczenia Palet na warunkach 
niniejszej Umowy.  Żadne z postanowień niniejszego punktu 2 nie oznacza wymogu, aby firma IPP 
dostarczała Palety w ilościach większych niż określone w Załączniku 1, z wyjątkiem przypadków (z 
zastrzeżeniem punktu 3.5), gdy IPP zgadza się podjąć wszelkie uzasadnione wysiłki, aby zrealizować 
zamówienia Klienta na Palety, które przekraczają tę ilość.   

3. ZAMÓWIENIA I RAPORTY  

3.1. Każde zamówienie składane przez Klienta firmie IPP ma charakter ostateczny, chociaż IPP podejmie 
uzasadnione wysiłki, aby uwzględnić wszelkie zmiany w zamówieniu lub przyjąć dodatkowe zamówienia 
składane przez Klienta przed Dostawą. 

3.2. Zamówienia na Palety składane są przez Klienta do IPP poprzez internetowy portal obsługi klienta 
IPP, pisemnie albo mailowo do wyznaczonego przedstawiciela IPP, albo, jeżeli zamówienie składane jest 
ustnie, potwierdzane przez Klienta pisemnie nie później niż jeden Dzień Roboczy po złożeniu zamówienia 
przez Klienta. 

3.3. Klient może anulować Dostawę za pisemnym (w tym przez e-mail) powiadomieniem IPP, które musi 
dotrzeć do IPP nie później niż o 16.00 w dniu, który przypada dwa Dni Robocze przed przewidywaną datą 
Dostawy. 

3.4. Podczas gdy IPP zgadza się podjąć wszelkie kroki, jakie mogą być w uzasadniony sposób wymagane 
w celu wywiązania się przezeń z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w zwykłym trybie, IPP nie 
ma obowiązku dawania Klientowi priorytetu względem innych klientów IPP przy dostarczaniu lub 
Dostawie Palet. 

3.5. Przy braku odpowiedzialności ze strony IPP za brak realizacji takich zamówień, Klient ma prawo 
uzyskać od innej osoby taką ilość towarów o podobnym opisie lub zastosowaniu do Palet, jakiej IPP nie 
jest w stanie i/lub nie wyraża chęci dostarczenia (przy czym ilość tę należy uznać, zgodnie z 
postanowieniami punktu 2.2, za zamówioną od IPP (co oznacza, że takie zamówienie nie stanowi 
naruszenia zobowiązań Klienta wskazanych w pkt 2.2), do czasu powiadomienia Klienta przez firmę IPP, 
że jest ona w stanie i wyraża chęć wznowienia dostawy tej ilości Palet podanej w zamówieniach Klienta. 
Powiadomienie powinno nastąpić na piśmie (w tym przez e-mail) niezwłocznie (nie później niż w ciągu 2 
dni) począwszy od dnia, w którym Klient poinformował IPP o chęci nabycia większej ilości Palet niż 
określona w Załączniku nr 1. 

3.6. Liczbę Palet uzyskanych przez Klienta od innej osoby zgodnie z punktem 3.5 uznaje się, za uzyskaną 
bez naruszenia postanowień punktu 2.2. W takim przypadku wyłączona jest odpowiedzialność: 
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a) IPP - za dostawę takich palet  
b) Klienta - za uzyskanie Palet od innego podmiotu niż IPP. 

 
 

4. SPECYFIKACJA ORAZ WYKORZYSTANIE PALET  

4.1. IPP gwarantuje, że Palety spełniają Specyfikację we wszystkich istotnych aspektach (z wyjątkiem 
zwykłego zużycia). 

4.2. Klient zobowiązuje się stosować do wszelkich uzasadnionych zaleceń wydawanych przez IPP co do 
przechowywania, wykorzystywania lub obsługi Palet oraz do wszystkich praw, przepisów i wskazanych 
przez IPP kodeksów praktyk związanych z wykorzystaniem lub obsługą Palet. 

4.3. Klient ponosi odpowiedzialność za zgodność z odpowiednimi przepisami polskimi związanymi z 
Paletami i/lub wykorzystaniem Palet, chyba że naruszenie powstało z winy IPP.. 

5. DOSTAWA PRODUKTÓW  

5.1. IPP podejmie uzasadnione wysiłki w celu dostawy każdego z zamówień Klienta na Palety w czasie 
uzgodnionym przy składaniu zamówienia przez Klienta, a w przypadku braku uzgodnienia takiego czasu, 
w rozsądnym czasie. 

5.2. IPP jest wyłączone od odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji dostawy, jeżeli pomimo podjęcia 
przez IPP uzasadnionych wysiłków zgodnie z punktem 5.1., IPP nie jest w stanie zrealizować dostawy 
Palet w określonym dniu z powodu siły wyższej. IPP obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Klienta 
na piśmie (w tym e-mail) o powstaniu i ustaniu okoliczności rozumianych jako Siła wyższa. 
Niepowiadomienie lub nieterminowe powiadomienie pozbawia IPP prawa do powołania się na siłę 
wyższą. 

5.3. Sposoby Dostawy Palet mogą być następujące:  

5.3.1. Ex-Works (z zakładu, skład wyznaczony przez IPP);  

5.3.2. DPP (Punkt Dostawy) zgodnie z informacjami w zamówieniu Klienta na Palety; albo 

5.3.3. zgodnie z przekazaniem Palet od Upoważnionego Przekazującego („Dostawa”).  

5.3.4. Dla uniknięcia wątpliwości, IPP załaduje Palety na pojazd odbiorczy Klienta w przypadku Dostawy 
Ex-Works, a Klient wyładuje Palety w Punkcie Dostawy w przypadku Dostawy DDP. 

5.3.5. Bezpośrednio po Dostawie Klient skontroluje Palety i powiadomi IPP na piśmie o wszelkich 
uszkodzeniach, z których powodu Klient utrzymuje, że dostarczone Palety nie są zgodne ze Specyfikacją 
lub zamówieniem na Palety (w tym ich liczbą) i które powinny być oczywiste przy uzasadnionej kontroli. 

6. OPUSZCZENIE LOKALIZACJI KLIENTA PRZEZ PALETY  

6.1. Klient informuje IPP w ciągu czternastu Dni Roboczych od wysyłki Palet z Lokalizacji Klienta, że Palety 
zostały wysłane, i podaje IPP informacje związane z wysyłką albo poprzez internetowy portal obsługi 
klienta IPP albo przez email, albo w inny uzgodniony sposób komunikacji, w każdym przypadku w 
formacie pliku elektronicznego określanym każdorazowo przez IPP. Informacje te obejmują (odnośnie 
każdej wysyłki Palet): 
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6.1.1. liczbę i rodzaj Palet; 

6.1.2. miejsce wysyłki; 

6.1.3. miejsce przeznaczenia (w tym pełny adres i kod pocztowy) Palet; 

6.1.4. datę wysyłki; oraz 

6.1.5. numer referencyjny wysyłki („Informacje o wysyłce”). 

6.2. Jeżeli Klient nie dostarcza Informacji o wysyłce albo dostarcza Informacje o wysyłce z opóźnieniem lub 
w formacie, który nie został zatwierdzony przez IPP, wówczas Klient wnosi następujące opłaty: 

6.2.1. Opłatę za Ręczną Wysyłkę (przypadającą do zapłaty wówczas, gdy Klient nie dostarczy Informacji o 
Wysyłce w prawidłowym formacie); i/lub 

6.2.2. Opłatę za Opóźnienie Deklaracji (przypadającą do zapłaty wówczas, gdy Klient nie dostarczy 
Informacji o wysyłce w ciągu 14 dni kalendarzowych od wysyłki Palet z Lokalizacji Klienta); lub 

6.2.3. Opłatę za Zagubienie Palety (przypadającą do zapłaty wówczas, gdy Klient nie podał Informacji o 
Wysyłce w ciągu 90 dni kalendarzowych od wysyłki Palet z Lokalizacji Klienta). 

6.3. Klient zgadza się, że opłaty wynikające z punktu 6.2 stanowią rzeczywisty wstępnie szacowany koszt, jaki 
IPP poniesie, jeżeli Klient poda Informacje o Wysyłce z opóźnieniem lub w nieprawidłowym formacie. 

6.4. Dla uniknięcia wątpliwości, Klientowi wolno dostarczyć Palety tylko do Punktu Odbioru znajdującego się 
w granicach Obszaru Wysyłek. Jeżeli Klient dostarczy Palety do lokalizacji znajdującej się poza Obszarem 
Wysyłek, wniesie na rzecz IPP Opłatę za Zagubienie Palety odnośnie tych Palet.   

6.5. Na uzasadnioną prośbę IPP, ale w żadnym razie nie później niż 14 dni kalendarzowych przed pierwszą 
wysyłką Palet z Lokalizacji Klienta, Klient dostarczy IPP pełny adres i kod pocztowy oraz numer telefonu 
wszystkich lokalizacji, do których Klient zamierza wysyłać palety.  

6.6. Klient dostarczy także pełny adres i kod pocztowy oraz numer telefonu wszelkich nowych lokalizacji, do 
których Klient zamierza wysyłać Palety. 

6.7. Dla uniknięcia wątpliwości, obowiązek Klienta informowania IPP o wysyłce Palet z Lokalizacji Klienta 
zgodnie z punktem 6.1 ma charakter absolutny i w całości podlega odpowiedzialności Klienta. 

7. ODBIÓR PALET  

7.1. Pod koniec Przewozu IPP współpracuje bezpośrednio z Punktem Odbioru w celu zorganizowania odbioru 
Palet z tego Punktu Odbioru. 

7.2. Klient podejmuje wszelkie uzasadnione wysiłki, aby zapewnić, że każdy Punkt Odbioru spełnia warunki 
równoważne tym, które podano w punkcie 7.2, oraz, gdy towary zdjęto już z każdej Palety, że każda 
Paleta zostaje udostępniona IPP do odbioru (w uzasadnionym okresie od dostawy do tego Punktu 
Odbioru) w Punkcie Odbioru, oraz że Palety: 

7.2.1. są składowane w sposób bezpieczny, pewny i osobno od podobnych towarów; 
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7.2.2. nie są wykorzystywane lub ponownie wykorzystywane przez Punkt Odbioru w celu składowania 
towarów innych niż te, które pierwotnie dostarczono do Punktu Odbioru na Palecie; 

7.2.3. są dostarczone w dobrym stanie (z wyjątkiem zwykłego zużycia); 

7.2.4. zostają załadowane na pojazd odbiorczy IPP bez opłat lub ryzyka dla IPP; oraz 

7.2.5. nie są używane do dalszego transportu towarów, chyba że firma IPP uzgodniła z Punktami Odbioru 
ponowną dostawę do tego Punktu Odbioru. 

Jeżeli IPP uznaje, że Punkt Odbioru nie wywiązał się z postanowień punktu 7.2 w jakimkolwiek istotnym 
aspekcie, wówczas IPP podejmuje uzasadnione wysiłki w celu zapewnienia zgodności przez ten Punkt 
Odbioru, a jeżeli nie uda tej zgodności zapewnić: 

IPP powiadamia Klienta pisemnie (w tym przez e-mail) o wszelkim takim przypadku nieprzestrzegania; oraz 

po otrzymaniu takiego powiadomienia Klient podejmuje wszelkie uzasadnione wysiłki w celu zakończenia 
sytuacji nieprzestrzegania; oraz  

jeżeli sytuacja nieprzestrzegania trwa po upływie 28 dni od daty powiadomienia Klienta o nieprzestrzeganiu, 
IPP może powiadomić Klienta, że Punkt Odbioru jest Niewspółpracującym Punktem Odbioru. 

8. CENA PRODUKTÓW I PŁATNOŚĆ  

8.1. Opłata za Dostawę  

8.1.1. Przy Dostawie Klientowi nalicza się Opłatę za Dostawę. 

8.1.2. Przy Dostawie Ex-Works Klient otrzymuje Zniżkę za Odbiór, która zostanie ustalona w odniesieniu do 
Opłaty za Dostawę. 

8.1.3. Jeżeli Klient otrzyma Palety od Upoważnionego Przekazującego wówczas otrzyma Zniżkę za 
Przekazanie, która zostanie ustalona w odniesieniu do Opłaty za Dostawę. 

8.1.4. Klientowi nalicza się również Opłatę za Dostawę w sytuacji opisanej w punkcie  13.3. 

8.2. Opłata za Niestandardowe Godziny 

8.2.1. Jeżeli klient wymaga Dostawy w dniu innym niż Dzień Roboczy, wówczas nalicza mu się Opłatę za 
Niestandardowe Godziny. 

8.3. Opłata za Wysyłkę oraz Opłata za Mały Punkt Odbioru 

8.3.1. Po usunięciu Palet z Lokalizacji Klienta, Klientowi nalicza się Opłatę za Wysyłkę. 

8.3.2. Jeżeli Punkt Odbioru uznany zostaje za Mały Punkt Odbioru, wówczas Klientowi nalicza się Opłatę za 
Mały Punkt Odbioru poza Opłatą za Wysyłkę z chwilą usunięcia z Lokalizacji Klienta. 

8.4. Opłata za Zagubienie Palety, Opłata za Ręczną Wysyłkę oraz Opłata za Opóźnienie Deklaracji 

8.4.1. Klientowi nalicza się Opłatę za Zagubienie Palety, Opłatę za Ręczną Wysyłkę oraz Opłatę za 
Opóźnienie Deklaracji w okolicznościach opisanych w punkcie 6.2. 
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8.4.2. Opłatę za Zagubienie Palety nalicza się Klientowi również:   

8.4.3. jeżeli Palety zostają dostarczone do Niewspółpracującego Punktu Odbioru; 

8.4.4. w okolicznościach opisanych w punktach 6.4 oraz 12.4; lub 

8.4.5. jeżeli Palety zgubiono (w czasie Nadzoru) podczas Przewozu zgodnie z dowodami na podstawie 
punktu 13 lub punktu 11.2. 

8.5. Płatność 

8.5.1. IPP wystawia Klientowi co tydzień fakturę na Opłatę za Dostawę, a na wszystkie inne opłaty i 
należności na koniec każdego miesiąca. Klient wpłaca wszystkie sumy wykazane jako należne w 
wysokości (z uwzględnieniem kosztów bankowych) na konto bankowe podane przez IPP w ciągu 30 dni 
od daty na fakturze. 

8.5.2. O ile nie określono inaczej w Załączniku nr 2, wszystkie płatności należne na podstawie niniejszej 
Umowy dokonywane są w polskich złotych. 

8.5.3. Jeżeli dowolna suma przypadająca do zapłaty na podstawie niniejszej Umowy nie zostanie zapłacona 
wtedy, gdy przypada do zapłaty, wówczas, z zastrzeżeniem innych praw IPP wynikających z niniejszej 
Umowy, od sumy tej naliczone zostaną odsetki od daty terminu płatności do czasu dokonania zapłaty w 
pełni zarówno przed jak i po jakimkolwiek werdykcie, w wysokości podanej przez Rade Ministrów 
rocznie każdorazowo, a IPP będzie mieć prawo do zawieszenia dostawy Produktów, do czasu otrzymania 
przezeń zaległej kwoty od Klienta. 

8.5.4. Wszystkie płatności dokonywane przez Klienta na rzecz IPP na podstawie niniejszej Umowy będą (w 
przypadku braku wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody IPP) dokonywane w pełni bez żadnych potrąceń, 
ograniczeń lub warunków oraz bez żadnych odliczeń bądź wstrzymywania lub uwzględniania 
wzajemnych roszczeń ani żadnych obecnych lub przyszłych podatków, składek, ceł, opłat, należności, 
odliczeń lub wstrzymań o jakimkolwiek charakterze, chyba że Klient musi zgodnie z prawem dokonać 
takich odliczeń lub wstrzymania. 

8.5.5. Cena nie zawiera żadnego podatku od wartości dodanej ani innych mających zastosowanie 
podatków od sprzedaży lub ceł, które zostaną do danej sumy dodane. 

8.6. Dostosowanie Ceny 

8.6.1. IPP będzie mieć prawo do dostosowania Ceny (lub wszelkich opłat, należności bądź zniżek 
składających się na Cenę, wyszczególnionych w niniejszym punkcie 8): 

8.6.2. w dowolnej chwili za porozumieniem stron; 

8.6.3.  gdy Klient w istotny sposób zmienia Charakterystykę Zamówienia; 

8.6.4. Co roku, poczynając od pierwszej rocznicy Daty Rozpoczęcia i każdej kolejnej rocznicy podczas 
obowiązywania niniejszej Umowy, jeżeli po przeglądzie Cen Wartość Indeksu ostatnio opublikowana 
przed datą przeglądu wskazuje na wzrost lub spadek względem Wartości Indeksu ostatnio 
opublikowanej przed Odpowiednią Datą, Cena wówczas obowiązująca na mocy niniejszej Umowy 
zostanie zwiększona w tym samym stosunku; lub 
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8.6.5. w celu uwzględnienia zwiększonych kosztów spowodowanych zmianami podatkowymi i/lub 
legislacyjnymi. 

8.6.6. Jeżeli Czas Przestoju (mierzony jako średnia dla wszystkich Palet dostarczonych przez IPP podczas 
poprzedniego miesiąca kalendarzowego lub miesięcy kalendarzowych bądź zgodnie z innymi pisemnymi 
ustaleniami) jest dłuższy niż okres podany w Charakterystyce Zamówienia, wówczas Klientowi nalicza 
się Opłatę za Czas Przestoju. 

8.6.7. Czas Przestoju i sezonowość (będącą Charakterystyką Zamówienia) oblicza się zgodnie z Załącznikiem 
nr  5. 

9. PRAWO WŁASNOŚCI DO PRODUKTÓW 

9.1. Klient przyznaje, że Palety stanowią własność IPP i że Klient nie ma do nich praw innych niż prawa jako 
najemcy.  Klient nie zrobi ani nie pozwoli na zrobienie niczego, w wyniku czego prawa IPP do oraz tytuł 
własności do Palet doznają lub mogą doznać uszczerbku. 

9.2. Klient nie sprzeda, nie zaoferuje do sprzedaży, nie dokona cesji, nie podnajmie, nie zastawi, nie obciąży 
hipoteką, nie obciąży, nie przekaże posiadania ani w inny sposób nie będzie dysponował Paletami lub 
żadnymi w nich udziałami, ani tworzył lub zezwalał na tworzenie prawa zatrzymania Palet, niezależnie 
od tego czy w celu napraw czy w innym celu. Z wyjątkiem sytuacji określonych w niniejszej Umowie 
Palety nie zostaną usunięte z Lokalizacji Klienta bez uprzedniej pisemnej zgody IPP. 

9.3. Klient zapewni że: 

9.3.1. Podejmie wszelkie uzasadnione wysiłki w celu zapewnienia, że Punkty Odbioru mają obowiązek 
przestrzegania warunków równoważnych warunkom określonym w niniejszym punkcie 9; oraz 

9.3.2. poinformuje każdy Punkt Odbioru, że Palety stanowią własność IPP. 

10. CZAS TRWANIA I WYGAŚNIĘCIE  

10.1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z Dniem Rozpoczęcia i, z zastrzeżeniem kolejnych postanowień 
niniejszego punktu 10, obowiązuje przez minimalny okres podany w Charakterystyce Zamówienia oraz 
obowiązuje później, o ile i dopóki nie zostanie wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron w dowolnym 
czasie za pisemnym powiadomieniem drugiej strony o wypowiedzeniu nie mniej niż trzy miesiące 
wcześniej pod koniec lub w dowolnym czasie po zakończeniu tego okresu. 

10.2. Którakolwiek strona może za pisemnym powiadomieniem przekazanym drugiej stronie wypowiedzieć 
niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym jeżeli druga strona: 

10.2.1. w sposób istotny narusza którykolwiek z warunków niniejszej Umowy i, tam gdzie takie naruszenie 
można naprawić, druga strona nie naprawia naruszenia w ciągu 20 dni od pisemnego powiadomienia 
przez drugą stronę, która nie narusza Umowy, z określeniem naruszenia i wezwania do jego naprawy; 

10.2.2. zgłasza upadłość lub staje się niewypłacalna lub zawiera jakąkolwiek ugodę ze swoimi wierzycielami 
lub podejmuje działania bądź jest obiektem wszelkich podobnych działań w konsekwencji zadłużenia; 

10.2.3. jej majątek jest objęty zajęciem, egzekucją lub innym nakazem lub egzekucją; lub 

10.2.4. zaprzestaje lub grozi zaprzestaniem działalności gospodarczej. 
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10.3. Dla celów punktu 10.2.1 naruszenie uznaje się za nadające się do naprawy jeżeli strona naruszająca 
może wywiązać się z danych postanowień we wszystkich aspektach innych niż czas realizacji (pod 
warunkiem, że czas realizacji nie jest najistotniejszy). 

11. KONSEKWENCJE WYGAŚNIĘCIA  

11.1. Po wygaśnięciu niniejszej Umowy: 

11.1.1. Zgodę IPP na posiadanie przez Klienta Palet uważa się za odwołaną; oraz 

11.1.2. z zastrzeżeniem punktu 11.3 Klient ponownie dostarcza Palety do IPP, a jeżeli tego nie uczyni, z 
zastrzeżeniem roszczeń IPP odnośnie zaległości w płatności oraz odszkodowań oraz wszelkich innych 
praw wynikających z niniejszej Umowy, IPP ma prawo ponownie objąć Palety w posiadanie, przy czym 
IPP ma prawo wejść tym celu do siedziby Klienta. 

11.2. Po wygaśnięciu, IPP przeprowadzi końcową inwentaryzację w celu ustalenia, czy Klient zwrócił wszystkie 
Palety znajdujące się pod jego Nadzorem, lub czy Opłata za Dostawę pozostaje do zapłaty zgodnie z 
punktem 13.3.   

11.3. Bez względu na punkt 11.1, jeżeli IPP na to pozwoli, Klient po wygaśnięciu może dostarczyć Palety 
znajdujące się w jego posiadaniu do Punktu Odbioru pod warunkiem, że powiadomi IPP na piśmie, że 
zamierza dokonać wysyłki i że nadal przestrzega punktów  5, 6, 7 oraz 8, jak gdyby niniejsza Umowa nie 
wygasła. 

11.4. Prawa do wypowiedzenia niniejszej Umowy udzielone na podstawie niniejszego punktu 11 nie naruszają 
żadnych innych praw lub odszkodowań dowolnej ze stron odnośnie danego (ewentualnego) naruszenia 
lub dowolnego innego naruszenia. 

11.5. Pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy strony zobowiązane są przestrzegania zasad opisanych w pkt 14 
(bezterminowo) i 15 (przez okres 5 lat od dnia wygaśnięcia umowy) niniejszych standardowych 
warunków IPP LOGIPAL. 

12. RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

Ryzyko 

12.1. Ryzyko oraz odpowiedzialność za Palety przechodzi na Klienta w przypadku Dostawy Ex-Works kiedy 
Palety zostały załadowane na pojazdy Klienta w wyznaczonym przez IPP składzie, a w przypadku 
Dostawy DDP kiedy Palety rozładowano w Punkcie Dostawy, a w przypadku Dostawy od Upoważnionego 
Przekazującego kiedy Klient otrzymał Palety od Upoważnionego Przekazującego. Ryzyko i 
odpowiedzialność za Palety przechodzi z powrotem na IPP po dostawie Palet do Punktu Odbioru (bez 
względu na obowiązek Klienta zapłaty za każdy element Ceny do IPP i/lub odszkodowania) lub do Klienta 
zgodnie z punktem 7). 

12.2. Klient utrzymuje Palety w zadowalającym stanie. 

Odpowiedzialność Klienta 

12.3. Klient będzie korzystał z Palet w sposób ostrożny i umiejętny i, pod warunkiem takiego korzystania, całą 
odpowiedzialność za zwykłe zużycie Palet ponosi IPP. 
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12.4. Jeżeli Paleta jest uszkodzona lub zniszczona poprzez działanie lub zaniechanie ze strony Klienta, Klient 
zapłaci IPP mniejszą wartość spośród kosztu -naprawy takiej Palety i Opłaty za Zagubienie Palety. 

12.5. Klient zrekompensuje IPP od wszelkich grzywien, kar i obowiązków nałożonych na IPP odnośnie 
naruszenia punktu 4.2 i 4.3 lub za niezgodność lub naruszenie przez Klienta dowolnego prawa lub 
przepisu, który ma zastosowanie do Palet, ich wykorzystania lub obsługi, wraz z niezbędnymi kosztami 
z nimi związanymi poniesionymi przez IPP, chyba że naruszenie powstało z winy IPP 

12.6. W przypadku kwestii spornych IPP ponosi odpowiedzialność za wykonanie niniejszej umowy na zasadach 
ogólnych Kodeksu Cywilnego). 

12.7. IPP nie wyłącza swojej (ewentualnej) odpowiedzialności wobec Klienta: 

12.7.1. za naruszenie obowiązków IPP wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 
2004 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) z późn.zm..; 

12.7.2. za obrażenia osobiste lub śmierć wynikające z zaniedbania ze strony IPP; 

12.7.3. za wszelką sprawę, której wyłączenie lub próba wyłączenia z odpowiedzialności byłaby dla IPP 
niezgodna z prawem; 

12.7.4. za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd. 

12.8. W przypadku gdy IPP nie będzie w stanie dostarczyć palet zgodnie z zamówieniem XXXXXXXXXX, z 
różnych przyczyn, IPP Logipal pokryje poniesione przez XXXXXXXXXX koszty dostawy oraz zakupu lub 
wynajmu takiej samej ilości palet od innego dostawcy, tak aby zapewnić ciągłość wysyłek. XXXXXXXXXX 
będzie uprawniona do potrącenia tych kosztów z  bieżących należności względem IPP. 

13. INWENTARYZACJA, AUDYT I KONTROLA  

13.1. Klient przeprowadza operację inwentaryzacji nie rzadziej niż dwa razy w Roku w odniesieniu do Palet, 
które najmuje na podstawie niniejszej Umowy.  Klient uzgadnia daty takich inwentaryzacji z IPP i 
koordynuje taką operację inwentaryzacji uwzględniając uzasadnione wymogi IPP. IPP i jej 
przedstawiciele będą mieli prawo towarzyszyć Klientowi podczas przeprowadzania operacji 
inwentaryzacji. 

13.2. Klient przedstawia IPP szczegółowe wyniki takiej inwentaryzacji w formie w uzasadniony sposób 
każdorazowo podawanej przez IPP oraz w pełni współpracuje z IPP w celu wyjaśnienia rozbieżności 
pomiędzy wynikami przeprowadzonej przez Klienta inwentaryzacji a rejestrem inwentaryzacyjnym IPP. 
Klient poświadcza dokładność takiej inwentaryzacji. 

13.3. Klient wnosi na rzecz IPP: 

13.3.1. Opłatę za Dostawę odnośnie wszelkich dodatkowych Palet, co do których wykazano, że znajdują się 
lub znajdowały się pod Nadzorem, za które nie wniesiono Opłaty za Podstawowy Przewóz; i/lub 

13.3.2. Opłatę za Zagubienie Palety odnośnie wszelkich Palet, które zgubiono lub których nie zwrócono na 
miejsce podczas gdy znajdowały się pod Nadzorem Klienta. 

13.4. Poza prawami audytu określonymi w niniejszym punkcie 13, IPP ma prawo za uzasadnionym uprzednim 
pisemnym powiadomieniem w normalnych godzinach pracy kontrolować lub doprowadzać do kontroli 
takich zapisów, dokumentów i innych w oczywisty sposób istotnych informacji (w jakiejkolwiek 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040540535
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materialnej czy niematerialnej postaci), jakich IPP będzie w uzasadniony sposób żądać w celu zbadania 
transakcji dotyczących Palet lub ich przemieszczania i będzie mieć prawo do ich otrzymywania bez opłat 
za ich kopie lub wypisy. 

14. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA  

14.1. Klient nie będzie wnioskował o rejestrację żadnych Praw do Własności Intelektualnej. 

14.2. O ile nie zostało to określone wprost w niniejszej Umowie, Klient nie ma praw odnośnie żadnych Praw 
do Własności Intelektualnej w jakikolwiek sposób używanych przez IPP, oraz Klient niniejszym przyznaje, 
że nie będzie nabywał żadnych praw odnośnie Praw do Własności Intelektualnej i że takie Prawa do 
Własności Intelektualnej są i pozostaną własnością lub pod kontrolą IPP. 

15. POUFNOŚĆ  

15.1. IPP i Klient zobowiązują się wzajemnie do: 

15.1.1. zachowania poufności wszystkich Informacji Poufnych (zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej) 
drugiej strony, uzyskanych lub otrzymanych w wyniku rozmów prowadzących do zawarcia lub zawarcia 
niniejszej Umowy, lub uzyskiwanych lub otrzymywanych przy jej realizacji; 

15.1.2. nieujawniania Informacji Poufnych drugiej strony w pełni ani w części żadnej innej osobie bez 
uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, poza tymi, które należą do ich pracowników, pośredników i 
podwykonawców zaangażowanych we wdrożenie niniejszej Umowy i którzy muszą je znać i muszą 
utrzymywać je w tajemnicy; oraz 

15.1.3. wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie w związku z realizacją niniejszej Umowy, a nie w 
inny sposób lub dla korzyści jakiejkolwiek osoby trzeciej. 

15.2. Postanowienia punktu 15.1 nie mają zastosowania do całości ani części Informacji Poufnych, które: 

15.2.1. zostają w sposób zgodny z prawem uzyskane po Dniu Rozpoczęcia i nie obejmują ich zobowiązania 
poufności w inny sposób niż bezpośrednio lub pośrednio od drugiej strony niniejszej Umowy; 

15.2.2. znajdują się już w posiadaniu drugiej strony w sposób inny niż w wyniku naruszenia niniejszego 
punktu  15; 

15.2.3. są znane publicznie (w sposób inny niż w wyniku naruszenia niniejszego punktu 15); 

15.2.4. muszą zostać ujawnione zgodnie z obowiązkiem ustawowym; 

15.2.5. zostają ujawnione profesjonalnym doradcom, audytorom i bankierom którejkolwiek ze stron z 
zastrzeżeniem poufności; lub 

15.2.6. zostają ujawnione za uprzednią pisemną zgodą drugiej strony. 

16. SIŁA WYŻSZA  

16.1. Z wyjątkiem sytuacji związanych z obowiązkiem Klienta do zapłaty Ceny za Palety mu wynajęte, żadna 
ze stron niniejszej Umowy nie zostanie uznana za naruszającą niniejszą Umowę bądź w inny sposób 
odpowiedzialną wobec drugiej strony w jakikolwiek sposób za brak realizacji lub opóźnienie w realizacji 
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swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy ze względu na Siłę Wyższą, pod warunkiem że 
dana strona wywiązała się i nadal wywiązuje się ze swoich obowiązków określonych w punkcie16.2. 

16.2. Jeżeli na wywiązywanie się przez stronę ze swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy ma 
wpływ Siła Wyższa: 

16.2.1. powiadomi ona pisemnie drugą stronę, określając charakter i zakres Siły Wyższej, natychmiast po 
powzięciu informacji o Sile Wyższej i zawsze będzie podejmować wszystkie uzasadnione wysiłki, aby 
zakończyć zdarzenie Siły Wyższej i, podczas trwania Siły Wyższej, złagodzić jej skutki, bez obowiązku 
ponoszenia jakichkolwiek wydatków; 

16.2.2. z zastrzeżeniem postanowień punktu 16.3, datę wywiązania się z takiego obowiązku uznaje się za 
zawieszoną tylko przez okres równy opóźnieniu spowodowanemu przez takie zdarzenie; 

16.3. nie będzie ona uprawniona do płatności od drugiej strony odnośnie dodatkowych kosztów i wydatków 
poniesionych z racji Siły Wyższej. 

16.4. Jeżeli dana Siła Wyższa trwa przez ponad trzy miesiące i w sposób istotny negatywnie oddziałuje na 
dowolną ze stron, wówczas dowolna ze stron może powiadomić drugą stronę na piśmie o 
wypowiedzeniu Umowy. W powiadomieniu o wypowiedzeniu trzeba określić dzień wypowiedzenia, 
który musi przypadać nie mniej niż 15 dni po dacie złożenia powiadomienia, i gdy powiadomienie takie 
złożono w sposób ważny, niniejsza Umowa wygasa w tym dniu wypowiedzenia. 

17. CHARAKTER UMOWY  

17.1. IPP może w dowolnej chwili przyznać swoim Jednostkom Powiązanym korzyść (w tym wszelkie udziały 
obecne, przyszłe lub warunkowe bądź prawo do wszelkich sum lub odszkodowań płatnych przez Klienta 
na podstawie niniejszej Umowy lub w związku z nią) bądź delegować swoim Jednostkom 
Stowarzyszonym ciężar niniejszej Umowy bądź w inny sposób podzlecać, obciążać hipoteką, obciążać 
lub w inny sposób dokonywać cesji bądź zarządzać wszelkimi prawami i obowiązkami wynikającymi z 
niniejszej Umowy. Klient nie może dokonywać cesji korzyści (w tym obecnych, przyszłych lub 
warunkowych udziałów lub prawa do wszelkich sum lub odszkodowań płatnych przez którąkolwiek ze 
stron na podstawie niniejszej Umowy bądź w związku z nią) lub delegować ciężaru niniejszej Umowy lub 
zarządzać niniejszą Umową dla dowolnej innej osoby. Dla uniknięcia wątpliwości wszelkie niewywiązanie 
się lub zwłoka w wywiązywaniu się przez Operatora Usług Logistycznych z wszelkich obowiązków w 
imieniu Klienta nie zwalnia Klienta z takiego Obowiązku. 

17.2. Niniejsza Umowa zawiera wszystkie terminy, które strony uzgodniły w związku z transakcjami objętymi 
niniejszą Umową i żadnej ze stron nie nakłoniono do zawarcia niniejszej Umowy poprzez oświadczenie 
lub obietnicę, której ona nie zawiera. Nie wyklucza to odpowiedzialności którą strona w przeciwnym 
razie ponosiłaby wobec drugiej strony odnośnie fałszywego oświadczenia złożonego w sposób 
świadomy przez tę stronę przed datą niniejszej Umowy. 

17.3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy uznane zostaje przez dowolny sąd, trybunał lub 
właściwy organ administracyjny za całkowicie lub częściowo niezgodne z prawem, nieważne lub 
niewykonalne w żadnym aspekcie, nie wpływa to na żadne inne postanowienie niniejszej Umowy, które 
pozostaje w mocy. 

17.4. Żadne niezastosowanie lub opóźnienie w zastosowaniu przez dowolną stronę prawa, uprawnienia lub 
zadość-uczynienia nie oznacza zrzeczenia się z niego ani też częściowe ich zastosowanie nie 
uniemożliwia dalszego ich stosowania lub stosowania innego prawa, uprawnienia lub zadośćuczynienia.   
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17.5. Zmiany niniejszej Umowy nie są ważne, o ile nie zostaną dokonane na piśmie i podpisane przez 
odpowiednio upoważnionego przedstawiciela stron. 

18. POWIADOMIENIA 

18.1. Żądania, powiadomienia lub wymiana informacji musi następować na piśmie i może się odbywać 
osobiście lub za pośrednictwem przesyłki priorytetowej, telegrafu lub faksu i uznaje się ją za właściwie 
dostarczoną: 

18.2. przy dostarczeniu osobistym, w przypadku pozostawienia pod właściwym adresem korespondencyjnym; 

18.3. w przypadku przesyłki priorytetowej, 48 godzin od daty doręczenia, a w przypadku braku doręczenia - 
w ciągu 48 godzin od daty pierwszego awiza (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy);  

18.4. w przypadku nadania faksem pod koniec transmisji, pod warunkiem wysłania przez drugą stronę kopii 
potwierdzenia przesyłką priorytetową w ciągu 24 godzin od transmisji; 

18.5. pod warunkiem że, w przypadku dostarczenia osobiście lub za pośrednictwem transmisji faksowej, taka 
dostawa lub transmisja następuje po godzinie 16.00 w Dniu Roboczym, lub w dniu innym niż Dzień 
Roboczy usługę uznaje się za zrealizowaną o 9.00 następnego Dnia Roboczego (przy czym godziny te 
dotyczą miejscowego czasu pod adresem odbiorcy). 

18.6. Wszelkie żądania, powiadomienia lub wymiana informacji odbywają się pisemnie lub faksem na adres 
siedziby odbiorcy lub jego adres bądź numer faksu podany w Załączniku nr 4 (lub taki inny adres lub 
numer faksu jaki może zostać każdorazowo zgłoszony na piśmie) i zostają oznaczone jako do wiadomości 
wyznaczonego przedstawiciela, którego dane podano w Załączniku nr 4 

19. Odniesienie Ustawowe 

19.1. Umowa podlega wyłącznie polskim przepisom, w szczególności przepisom kodeksu cywilnego. 

20. POLSKIE PRAWO  

20.1. Do utworzenia, sporządzenia, realizacji, ważności i wszystkich aspektów niniejszej Umowy zastosowanie 
ma Prawo Polskie i strony niniejszym poddają się wyłącznej jurysdykcji Polskich Sądów. 

20.2. Dla rozpatrywania ewentualnych sporów związanych z niniejszą Umową właściwe będą sądy 
powszechne właściwe miejscowo dla strony pozywającej. 

 
 

 


