
Warunki sprzedaży 

1. Informacje ogólne 

Niniejsze warunki sprzedaży, obejmujące Warunki szczególne, regulują kwestie 

oferowania, sprzedaży i odbioru/dostawy wszystkich towarów od lub w imieniu 

Upfield („Upfield”) do jej klientów („Klient”) oraz obowiązują w odniesieniu do 

wszystkich podobnych spraw pomiędzy Upfield a Klientem („Warunki”). 

2. Zakres  

2.1 „Umowa” oznacza umowę pomiędzy Upfield a Klientem o dostawę i zakup 

Produktów Upfield zgodnie z zaakceptowanym Zamówieniem (według 

poniższej definicji) oraz Warunkami, które mogą również zawierać inne 

dokumenty handlowe określone w Potwierdzeniu Upfield (według poniższej 

definicji), w tym (bez ograniczeń) Warunki handlowe Upfield, Zasady Upfield 

(https://upfield.com/purpose/responsibility/), listę Produktów Upfield, Wspólny 

biznesplan i Zamówienia.  

2.2 „Warunki handlowe” to dokument zatytułowany „Warunki handlowe”, 

dotyczący między innymi listy Produktów Upfield i Ceny za Produkty (według 

poniższej definicji).  

2.3 „Wspólny biznesplan” to plan marketingowy i promocyjny, który może 

zostać uzgodniony przez Strony, wyszczególniający określone inicjatywy 

marketingowe i promocyjne.  

2.4 Niniejsze Warunki wykluczają inne podobne warunki, które Klient zamierza 

wprowadzić lub zastosować, czy to na podstawie zamówienia zakupu, oferty 

zakupu, potwierdzenia, pokwitowania, specyfikacji czy innego dokumentu, bądź 

warunki wynikające z praktyki handlowej, celnej lub standardowego sposobu 

postępowania.  

2.5 W razie sprzeczności między niniejszymi Warunkami, listą Produktów 

Upfield, właściwymi Warunkami handlowymi i Zamówieniami pierwszeństwo 

mają Warunki handlowe, następnie niniejsze Warunki, kolejno lista Produktów 

Upfield i na końcu Zamówienie.  

2.6 Wszelkie opisy, specyfikacje i reklamy wydane przez Upfield lub zawarte na 

stronach internetowych, w katalogach bądź broszurach Upfield są wydawane lub 

publikowane wyłącznie w celu stworzenia przybliżonego obrazu Produktów w 

nich opisanych i nie stanowią części Umowy. 

3. Dostarczanie Produktów  

3.1 Upfield zobowiązuje się do dostarczenia, a Klient zobowiązuje się do zakupu 

tych produktów wskazanych we właściwych Warunkach handlowych, Wspólnym 

biznesplanie lub liście Produktów Upfield („Produkty”) za cenę podaną we 

właściwej liście Produktów lub Wspólnym biznesplanie („Cena”), zamówionych 

przez Klienta zgodnie z niniejszą Umową. Produkty będą fakturowane z Ceną 

określoną na liście Produktów Upfield w dniu dostawy. 

3.2 Jeżeli strony uzgodnią stałą lub minimalną wielkość zakupu w odniesieniu 

do Produktu, Upfield ma prawo do zafakturowania Klienta na pełną Cenę za 

stałą/minimalną ilość Produktów, niezależnie od tego, czy taka ilość zostanie 

zamówiona przez Klienta.  

4. Składanie zamówień  

4.1 Klient składa zamówienie zakupu na Produkty („Zamówienie”).  

4.2 Każde Zamówienie jest uważane za zaakceptowane przez Upfield wyłącznie 

po potwierdzeniu na piśmie przez Upfield („Potwierdzenie Upfield”).   

4.3 Każde Zamówienie określa ilość zamówionych Produktów, wymagany termin 

dostawy, odpowiednie szczegóły dostawy (łącznie z obowiązującymi warunkami 

INCOTERM) oraz pełne dane dokumentacji importowej, których podanie przez 

Upfield jest wymagane.  Upfield nie akceptuje zamówień na ilość mniejszą niż 

minimalna ilość zamówienia Upfield.  

4.4 Upfield powiadomi Klienta, jeśli zamówione Produkty nie są dostępne lub 

jeśli nie jest w stanie dotrzymać wymaganego terminu dostawy wynikającego z 

Zamówienia.  

4.5 Klient nie jest uprawniony do anulowania lub ograniczenia wymogu ilości w 

ramach złożonego Zamówienia (w całości lub w części) po Potwierdzeniu 

Upfield. 

4.6 Upfield nie prowadzi polityki sprzedaży lub zwrotów i może określić 

minimalną wielkość Zamówienia. Upfield może anulować Zamówienie (lub część 

Zamówienia) w przypadku utrudnienia lub znacznego opóźnienia produkcji, 

niezależnie od przyczyn.  

5. Dostawa, prawo własności i ryzyko utraty  

5.1 Upfield dostarcza Produkty do lokalizacji wskazanej w Zamówieniu i zgodnie 

z warunkami Incoterm określonymi w Zamówieniu. Klient jest zobowiązany do 

przestrzegania swoich obowiązków wynikających z warunków Incoterm 

określonych w Zamówieniu. 

5.2 Ryzyko utraty i uszkodzenia Produktów przechodzi na Klienta po wykonaniu 

dostawy (zgodnie z ustalonymi warunkami INCOTERM). Jeżeli warunki dostawy 

nie zostały uzgodnione, strony uzgadniają, że dostawa będzie realizowana na 

warunkach Ex Works z lokalizacji Produktów (wyznaczonej przez Upfield). 

Interpretacja warunków dostawy jest zgodna z aktualnie obowiązującą wersją 

INCOTERMS według stanu na dzień złożenia Zamówienia.  

5.3 Pełny prawny, faktyczny i słuszny tytuł własności Produktów przechodzi na 

Klienta dopiero po wystąpieniu wcześniejszego z następujących zdarzeń:  

(a) otrzymanie przez Upfield pełnej zapłaty (w gotówce lub w formie wpłaty na 

konto) za Produkty; lub 

(b) odsprzedaż Produktów przez klienta zgodnie z ust. 5.4.  

5.4 Klient ma prawo do odsprzedaży lub przetwarzania Produktów w ramach 

standardowego prowadzenia jego działalności, chyba że lub do czasu, gdy 

Upfield wystosuje pisemne powiadomienie o odmiennej treści bądź wystąpi 

którekolwiek ze zdarzeń określonych w ust. 16.2(b) lub do czasu rozwiązania 

Umowy, jakkolwiek podejmuje takie działania jako zleceniodawca, a nie jako 

pośrednik Upfield.  

5.5 Klient jest zobowiązany do:  

(a) zapewnienia, że Produkty są wolne od jakichkolwiek zastawów lub obciążeń;  

(b) przechowywania Produktów w prawidłowy sposób w warunkach 

zapewniających adekwatną ochronę i utrzymanie Produktów;  

(c) powiadomienia Upfield niezwłocznie w przypadku wystąpienia 

któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w ust. 16.2(b); 

(d) przekazania Upfield takich informacji dotyczących Produktów, jakich Upfield 

może w danym czasie wymagać; 

(e) niewprowadzania żadnych zmian w zakresie oznakowania Produktów lub ich 

opakowania;  

(f) zapewnienia przechowywania Produktów oddzielnie od innych towarów, aby 

były wyraźnie identyfikowalne jako własność Upfield; oraz 

(g) w przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w ust. 

16.2(b) po stronie Klienta – do dostarczenia wszystkich Produktów do Upfield 

oraz umożliwienia firmie Upfield i jej pracownikom, pośrednikom oraz 

podwykonawcom swobodnego i nieograniczonego dostępu do obiektu lub 

pojazdów należących do, zajmowanych lub kontrolowanych przez Klienta i/lub 

innej lokalizacji, w której Produkty znajdują się w danym czasie, bez 

wcześniejszego powiadomienia w celu przeprowadzenia inspekcji i odzyskania 

takich Produktów. 

5.6 O ile Potwierdzenie Upfield nie stanowi inaczej, godziny lub daty dostawy 

realizowanej przez Upfield są szacunkowe, a termin dostawy nie jest zasadniczy. 

W żadnym wypadku Upfield nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie 

dostawy. Opóźnienie dostawy Produktów nie zwalnia Klienta z obowiązku 

przyjęcia ich dostarczenia.  

5.7 Jeżeli Klient nie przyjmie dostawy zamówienia w terminie dostawy, dostawa 

Produktów będzie uważana za zakończoną o godz. 9.00 w dniu terminu dostawy. 

Upfield może według własnego uznania podjąć decyzję o przechowaniu 

Produktów do czasu zrealizowania dostawy lub sprzedaniu Produktów osobie 

trzeciej. Jeżeli Upfield podejmie decyzję o przechowaniu Produktów, Upfield 

może obciążyć Klienta wszystkimi związanymi z tym kosztami i wydatkami w 

zakresie przechowywania oraz transportu, łącznie z ubezpieczeniem.  

5.8 Częściowe dostawy – w przypadku częściowych dostaw realizowanych przez 

Upfield (a) Upfield ma prawo do zafakturowania tych dostaw, w których 

Produkty zostaną przyjęte przez Klienta; (b) Klient ma obowiązek przyjęcia 

dostaw częściowych, jeżeli pozostałe Produkty zostaną dostarczone Klientowi w 

rozsądnym terminie; oraz (c) pozostałe prawa, obowiązki i środki zaradcze 

wynikające z niniejszej Umowy (łącznie z prawem Upfield do naliczenia odsetek 

za zwłokę w zapłacie za fakturę) nadal mają zastosowanie do tych częściowych 

dostaw. 

5.9 Konfiguracje paletowe mogą ulec zmianie zgodnie z wymogami Upfield.  

6. Produkty odrzucone  

6.1 Klient wykonuje inspekcję Produktów bezpośrednio po dostawie pod kątem 

rozbieżności ilościowych i wad. Klient powiadomi Upfield o ewentualnych 

wadach w ciągu 24 godzin, jeżeli są one widoczne podczas odpowiedniej 

inspekcji lub w przypadku wad ukrytych w żadnym wypadku nie później niż w 

ciągu 3 tygodni od dostarczenia Produktów; w przeciwnym razie takie Produkty 

zostaną uznane za zgodne z Zamówieniem i przyjęte bezwarunkowo przez 

Klienta.  

6.2 Klient ma prawo do odrzucenia dostawy Produktów, które w istotnym 

stopniu nie są zgodne z Zamówieniem („Produkty odrzucone”), w przeciwnym 

razie Produkty zostaną uznane za zaakceptowane bezwarunkowo przez Klienta, 

a Klient traci prawo do dochodzenia roszczeń wobec Upfield lub do odrzucenia 

Produktów. 

6.3 Odpowiedzialność Upfield w odniesieniu do Produktów odrzuconych jest 

ograniczona do – według decyzji Upfield – (i) wymiany danych Produktów w 

rozsądnym terminie lub (ii) zwrotu ceny zapłaconej przez Klienta na rzecz Upfield 

za dane Produkty. Odsyłka zwrotna od Klienta do Upfield jest dozwolona 

wyłącznie po uprzednim udzieleniu pisemnej zgody przez Upfield.  

6.4 Postanowienia ust. 6 i ust. 8 mają zastosowanie do naprawionych lub 

wymienionych Produktów dostarczonych przez Upfield. 

7. Cena i płatność  

7.1 Cena określona w Potwierdzeniu Upfield obejmuje opłaty celne w takim 

zakresie, w jakim Upfield ponosi odpowiedzialność za takie opłaty celne na 

podstawie obowiązujących warunków Incoterm, mających zastosowanie do 

Zamówienia, oraz żadne inne opłaty celne. Cena i waluty są określone w 

Potwierdzeniu Upfield i nie obejmują obowiązującego podatku od sprzedaży, 

podatku od towarów i usług lub równorzędnego podatku („VAT”), 

fakturowanego dla Klienta i płatnego ze strony Klienta dodatkowo do Ceny. 

Jeżeli Klient jest zobowiązany na mocy obowiązującego prawa do zatrzymania 

lub potrącenia jakichkolwiek kwot z płatności należnych dla Upfield, Klient 

zwiększy sumę zapłaconą na rzecz Upfield o kwotę niezbędną do przekazania 

Upfield sumy, którą Upfield otrzymałaby, gdyby takie zatrzymanie lub 

potrącenie nie miało miejsca.  

7.2 Upfield może zafakturować Klienta za Produkty w momencie ukończenia 

dostawy lub w dowolnym późniejszym terminie. O ile nie uzgodniono inaczej w 

treści Warunków handlowych lub Wspólnego biznesplanu, Klient jest 

zobowiązany do uiszczenia zapłaty za faktury w terminie trzydziestu (30) dni od 

daty otrzymania faktury od Upfield w pełnej wysokości i w formie wpłaty na 

https://upfield.com/purpose/responsibility/


konto, na rachunek bankowy wyznaczony przez Upfield. Jeżeli jako forma 

płatności stosowane są noty kredytowe (za pisemną zgodą Upfield), należy 

podać numer(y) noty kredytowej w informacji o przelewie Klienta. 

7.3 Jeżeli Klient nie zrealizuje zapłaty należnej na mocy niniejszej Umowy w 

terminie, to – bez ograniczenia dla innych praw lub środków zaradczych 

przysługujących Upfield – Upfield ma prawo do zawieszenia dalszych dostaw 

Produktów do czasu uiszczenia pełnej zapłaty, a Klient jest zobowiązany do 

zapłaty odsetek od zaległej kwoty w wysokości 6% rocznie powyżej stopy 

bazowej Europejskiego Banku Centralnego od terminu płatności do terminu 

uiszczenia zapłaty zaległej kwoty, przed lub po wydaniu decyzji sądu. Takie 

odsetki narastają w trybie dziennym od terminu płatności do dnia faktycznego 

uiszczenia zapłaty zaległej kwoty, przed lub po wydaniu decyzji sądu. Klient jest 

zobowiązany do zapłaty odsetek wraz z zaległą kwotą. 

7.4 Klient realizuje wszystkie płatności należne na mocy niniejszej Umowy bez 

jakichkolwiek odliczeń w formie potrącenia lub roszczeń wzajemnych. Spory 

między Klientem a Upfield w przedmiocie jakości lub innych roszczeń 

dochodzonych przez Klienta nie uprawniają Klienta do wstrzymania płatności 

lub potrącenia jakichkolwiek kwot od niezapłaconych faktur Upfield.  

7.5 Reklamacje dotyczące faktur należy zgłosić do Upfield w ciągu ośmiu (8) dni 

od daty faktury. Po upływie tego terminu przyjmuje się, że Klient zaakceptował 

fakturę. 

8. Gwarancje, deklaracje, zobowiązania  

8.1 Upfield gwarantuje Klientowi, że: 

(a) posiada pełny prawny, faktyczny tytuł własności do Produktów bez żadnych 

obciążeń w momencie realizowania dostawy do Klienta; oraz 

(b) w dniu dostawy Produkty są w istotnym stopniu zgodne z treścią 

Zamówienia; zdatne do spożycia przez człowieka; oraz są zgodne z przepisami 

Właściwego prawa. 

8.2 Upfield nie ponosi odpowiedzialności za Produkty, jeżeli Klient nie 

przechowywał Produktów w odpowiednich warunkach, nie przestrzegał 

rekomendacji Upfield dotyczących ich przechowywania (łącznie z wymogami 

dotyczącymi temperatury) lub po terminie przydatności podanym na 

Produktach. 

8.3 Klient nie sprzedaje Produktów, w przypadku których: 

(a) miejsce docelowe znajduje się w kraju objętym sankcjami lub kontrolą 

eksportu bądź karami nałożonymi przez Wielką Brytanię, Unię Europejską i Stany 

Zjednoczone Ameryki Północnej; 

(b) minął termin przydatności lub Klient nie przestrzegał rekomendacji Upfield 

w zakresie przechowywania (łącznie z wymogami dotyczącymi temperatury); 

(c) taka sprzedaż jest niezgodna z prawem. 

8.4 Wszelkie inne gwarancje lub warunki (wyrażone lub domniemane), inne niż 

gwarancje i warunki wyraźnie określone w niniejszej Umowie, są wykluczone z 

niniejszej Umowy w jak najpełniejszym zakresie dozwolonym przez prawo.  

9. Promocje 

9.1 „Promocja” oznacza ofertę specjalną Klienta dla konsumenta, na podstawie 

której Klient zobowiązuje się, w ograniczonym okresie, do sprzedawania 

określonych Produktów w obniżonej cenie lub z innymi produktami w pakiecie 

bez dodatkowej opłaty bądź w obniżonej cenie lub na warunkach innej promocji 

bądź z takim samym lub podobnym skutkiem do takiej promocji. „Finansowanie 

Promocji” oznacza finansowanie zapewnione Klientowi przez Upfield w celu 

sfinansowania lub częściowego sfinansowania danej Promocji. 

9.2 Warunki dotyczące Promocji i Finansowania Promocji będą uzgadniane 

indywidualnie w poszczególnych przypadkach między Upfield a Klientem i mogą 

być zawarte we Wspólnym biznesplanie. 

9.3 Klient dostarczy wszystkie dane pomocnicze (zob. ust. 9.4 poniżej) i wystąpi 

o Finansowanie Promocji od Upfield w terminie 90 dni od zakończenia danej 

Promocji. Bez uszczerbku dla poprzedniego postanowienia, jeżeli Klient nie 

wystąpi z takim roszczeniem lub nie dostarczy kompleksowych danych 

pomocniczych w terminie jednego roku od daty zakończenia danej Promocji, 

traci prawo do otrzymania Finansowania Promocji w odniesieniu do takich 

Produktów. 

9.4 Klient dostarczy wszystkie dane dotyczące sprzedaży oraz inne istotne dane 

pomocnicze umożliwiające zweryfikowanie, że Produkty, dla których 

wnioskowane lub zapewnione jest Finansowanie Promocji, zostały zakupione, 

sprzedane zgodnie z Promocją i przekazanym Finansowaniem Promocji. Takie 

dane pomocnicze mogą obejmować opisany dowód dostawy, potwierdzenie 

ceny / autoryzację wydane/wydaną przez upoważnionego przedstawiciela 

Upfield, umowę o finansowaniu, dane o uruchomieniu sprzedaży (dla wniosków 

promocyjnych ze skutkiem wstecznym) i/lub inną dokumentację, której Upfield 

zasadnie wymaga.  

9.5 W przypadku naruszenia tych warunków Promocji przez Klienta Upfield ma 

prawo do: (a) wstrzymania wypłaty całości lub części Finansowania Promocji; (b) 

jeżeli wypłata została zrealizowana, żądania zwrotu całej kwoty Finansowania 

Promocji (płatnego za przedstawieniem stosownej faktury) i/lub kompensaty z 

innymi kwotami należnymi na rzecz Klienta; (c) zaprzestania oferowania 

dalszego Finansowania Promocji; oraz (d) zaprzestania dostarczania Produktów 

w trakcie Promocji. 

10. Prawa własności intelektualnej  

10.1 Żadne z postanowień zawartych w niniejszej Umowie w żaden sposób nie 

przenosi na Klienta, a Klient nie ma prawa do wykorzystywania, praw własności 

intelektualnej należących do jakiegokolwiek podmiotu Upfield („Własność 

intelektualna Upfield”) lub przez ten podmiot wykorzystywanych. 

10.2 Klient nie może podejmować żadnych działań ani zaniechań, które mogą 

być szkodliwe lub stanowić zagrożenie dla Własności intelektualnej Upfield, oraz 

jest zobowiązany do zadbania o to, aby jego Podmioty stowarzyszone nie 

wykonywały takich samych działań lub zaniechań. W treści niniejszej Umowy 

„Podmioty stowarzyszone” oznaczają, w przypadku Klienta, podmiot prawny 

sprawujący kontrolę nad Klientem, kontrolowany przez Klienta lub pozostający 

pod wspólną kontrolą, pośrednio lub bezpośrednio, z Klientem.  

10.3 Klient nabywa Produkty Upfield wyłącznie od Upfield. Klient nie może 

uczestniczyć w żadnych działaniach, zarówno samodzielnie, jak i za 

pośrednictwem innych osób trzecich, które skutkują lub wspomagają 

równoległy import produktów Upfield w jakikolwiek sposób.  

10.4 Klient nie może sprzedawać, oferować sprzedaży, obsługiwać, wytwarzać, 

produkować i/lub dystrybuować, pośrednio lub bezpośrednio, eksportować lub 

importować towarów naruszających prawa własności intelektualnej Upfield, 

podróbek lub sfałszowanych Produktów bądź do złudzenia przypominających 

Produkty lub innych produktów z oznaczeniem lub wzornictwem podobnym lub 

łudząco podobnym do produktów Upfield. Klient jest zobowiązany do 

niezwłocznego powiadomienia Upfield w przypadku uzyskania wiedzy o 

istnieniu, miejscu, imporcie, eksporcie, wytwarzaniu lub dystrybucji towarów 

naruszającym prawa własności intelektualnej Upfield, podróbek lub 

sfałszowanych Produktów bądź do złudzenia przypominających Produkty.  

11. Poufność  

11.1 Każda strona zobowiązuje się do nieujawniania Informacji poufnych 

(według poniższej definicji) bez uprzedniego uzyskania zgody drugiej strony na 

piśmie oraz do dołożenia co najmniej takiej samej staranności w celu 

uniemożliwienia nieuprawnionego wykorzystania i ujawnienia Informacji 

poufnych, jakiej dokłada w odniesieniu do własnych informacji poufnych 

podobnej wagi (w żadnym jednak wypadku nie mniej niż należytej staranności).  

11.2 „Informacje poufne” oznaczają informacje, które: 

(i) są określone jako poufne; 

(ii) dotyczą cen, receptur oraz tworzenia produktów lub promocji,  

(iii) z uwagi na okoliczności dotyczące ich ujawnienia lub charakter informacji 

zostałyby odpowiednio uznane za poufne.  

11.3 Informacje poufne nie obejmują informacji, które:  

(a) w chwili ujawnienia zostały opublikowane lub w inny sposób są publicznie 

znane;  

(b) po ujawnieniu staną się publicznie znane (w sposób inny niż wskutek 

naruszenia poufności);  

(c) były znane odbiorcy przed otrzymaniem od ujawniającego, pod warunkiem, 

że taka wiedza jest poparta udokumentowanymi dowodami;  

(d) zostaną ujawnione odbiorcy przez osobę trzecią (inną niż pracownicy lub 

pośrednicy jednej ze stron), której udostępnienie takich informacji odbiorcy nie 

stanowi naruszenia zobowiązania poufności wobec ujawniającego; lub  

(e) zostały niezależnie opracowane przez odbiorcę, pod warunkiem, że takie 

niezależne opracowanie jest poparte udokumentowanymi dowodami. 

11.4 Zobowiązania do zachowania poufności, określone w ust. 11, obowiązują 

przez okres dwóch (2) lat od ujawniania na podstawie ust. 11, niezależnie od 

rozwiązania niniejszej Umowy.  

12. Siła wyższa  

12.1 Strona nie stanowi naruszenia Zamówienia ani nie ponosi 

odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie wykonania obowiązków 

wynikających z Zamówienia wskutek wystąpienia zdarzenia, na które nie ma 

wpływu, w tym bez ograniczeń: zdarzeń losowych, wymogu zgodności z 

przepisami prawa, działań rządowych, nakazów sądowych lub równorzędnych, 

trzęsienia ziemi, powodzi, pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, działań 

wojennych, ataków terrorystycznych, zamieszek, rozruchów lub epidemii, 

strajku, lokautu, zakłóceń pracowniczych, braku transportu lub awarii transportu, 

awarii maszyn, awarii bądź niedoboru mediów („Siła wyższa”). 

12.2 W przypadku wystąpienia zdarzenia Siły wyższej strona dotknięta jej 

wystąpieniem niezwłocznie poinformuje drugą stronę na piśmie o takim 

zdarzeniu, z podaniem przyczyny zdarzenia oraz jego wpływu na wykonywanie 

jej obowiązków wynikających z Umowy.  W przypadku opóźnienia obowiązek 

dostawy zostaje zawieszony na okres odpowiadający stracie czasu wynikającej z 

działania Siły wyższej. Jeżeli jednak zdarzenie Siły wyższej utrzymuje się lub 

spodziewane jest jego utrzymywanie się przez okres trwający dłużej niż 

trzydzieści (30) dni po uzgodnionym terminie dostawy, każda ze Stron ma prawo 

do anulowania danej części Zamówienia bez odpowiedzialność dla drugiej 

Strony. 

13. Ograniczenie odpowiedzialności  

13.1 Z zastrzeżeniem postanowień ust. 13.4, całkowita odpowiedzialność 

kontraktowa, deliktowa (w tym z tytułu zaniedbania), z tytułu wprowadzenia w 

błąd lub inna odpowiedzialność Upfield na podstawie lub w związku z:  

(a) niniejszą Umową jest ograniczona łącznie do kwoty równej Cenie zapłaconej 

lub płatnej przez Klienta za Produkty na podstawie danego Zamówienia 

(Zamówień) na mocy Umowy; oraz 

(b) Zamówieniem jest ograniczona łącznie do kwoty równej Cenie zapłaconej 

lub płatnej przez Klienta za Produkty na podstawie tego Zamówienia. 

13.2 Z zastrzeżeniem postanowień punktu 13.4, Upfield nie ponosi 

odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej (w tym z tytułu zaniedbania lub 

naruszenia obowiązku ustawowego), z tytułu wprowadzenia w błąd lub innej 

odpowiedzialności, w związku z niniejszą Umową, w zakresie:  

(a) utraty faktycznych lub przewidywanych zysków bądź innych strat 



ekonomicznych (łącznie z utratą możliwości użytkowania, utratą produkcji, 

utratą wskutek zakłócenia działalności, odsetek, przychodów, przewidywanych 

oszczędności lub transakcji bądź szkodą dla wartości firmy), wzrostu kosztów 

pracy lub szkód wynikających z opóźnienia dostawy bądź nieskutecznych 

nakładów i odpowiedzialności z tytułu strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju, 

poniesionych przez osoby trzecie (również w przypadku wcześniejszego 

poinformowania przez Upfield o możliwości poniesienia takich strat); lub 

(b) pośrednich, specjalnych lub wynikowych strat bądź szkód, niezależnie od 

sposobu ich powstania. 

13.3 Z zastrzeżeniem postanowień ust. 13.4, Upfield nie ponosi 

odpowiedzialności z tytułu zobowiązań powstałych wskutek nieprzechowywania 

Produktów przez Klienta w prawidłowych warunkach umożliwiających 

zrealizowanie ich sprzedaży. 

13.4 Żadne z postanowień zawartych w niniejszej Umowie nie wyklucza i nie 

ogranicza odpowiedzialności którejkolwiek strony z tytułu (a) 

odpowiedzialności, która nie może być prawomocnie wykluczona lub 

ograniczona na mocy prawa, (b) zgonu lub uszkodzenia ciała wynikającego z ich 

zaniedbania; lub (c) oszustwa bądź umyślnego wprowadzenia w błąd. 

13.5 Klient potwierdza, że ograniczenia i wykluczenia określone w niniejszej 

Umowie są zasadne z uwzględnieniem wszystkich okoliczności.  

14. Wycofanie Produktów z obrotu  

14.1 W przypadku wycofania któregokolwiek z Produktów Klient zapewni 

Upfield odpowiednie wsparcie w zakresie opracowania strategii wycofania z 

obrotu i będzie współpracować z Upfield oraz właściwym organem rządowym, 

podmiotem lub urzędem („Organ rządowy”) w zakresie monitorowania operacji 

wycofania z obrotu oraz sporządzania takich raportów, jakie mogą być 

wymagane.  

14.2 O ile prawo nie wymaga inaczej, Klient nie może dobrowolnie zainicjować 

wycofania z obrotu lub wycofania Produktów, które zostały dostarczone 

Klientowi, bez uprzedniego uzyskania zgody Upfield na piśmie i jedynie wtedy 

w sposób ściśle zgodny z instrukcjami Upfield na temat procesu realizacji 

wycofania.  

14.3 Na żądanie Upfield Klient zapewni Upfield wszelkie zasadne wsparcie w 

zakresie zlokalizowania i odzyskania Produktów, które nie są zgodne ze 

specyfikacją i zostały dostarczone Klientowi przez Upfield, a wszystkie koszty 

związane z wycofaniem produktu z obrotu pokrywa Klient. Klient niezwłocznie 

powiadomi Upfield i dostarczy kopie wszelkiej korespondencji dotyczącej 

Produktu prowadzonej z Organem rządowym, zarówno w związku z wycofaniem 

z obrotu, jak i w innym zakresie. Klient nie może ujawniać ani udostępniać 

osobom trzecim żadnych informacji dotyczących wycofania produktu z obrotu.  

15. Zakaz cesji  

15.1 Żadna ze stron nie może cedować żadnego z praw lub obowiązków 

wynikających z Umowy, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody drugiej 

strony. Upfield może jednak dokonać cesji takich praw i obowiązków, w całości 

lub w części, na dowolną ze swoich spółek macierzystych, spółek zależnych lub 

na osobę trzecią nabywającą całość lub znaczną część aktywów bądź 

działalności Upfield w odniesieniu do Produktów. 

16. Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy  

16.1 Upfield może rozwiązać niniejszą Umową za pisemnym powiadomieniem 

Klienta, jeżeli Klient nie zrealizuje zapłaty należnej na mocy niniejszej Umowy w 

terminie dziesięciu (10) dni od terminu wymaganego dla takiej płatności. 

16.2 Każda strona może rozwiązać niniejszą Umowę w drodze doręczenia 

pisemnego wypowiedzenia do drugiej strony, jeżeli: 

(a) druga strona dopuści się istotnego naruszenia niniejszej Umowy (i nie jest w 

stanie naprawić tego istotnego naruszenia (o ile może być naprawione) w 

terminie dziesięciu (10) dni od daty wezwania danej strony do jego naprawienia);  

(b) druga strona znajdzie się lub może się znaleźć w stanie niewypłacalności, 

ogłosi upadłość, dokona zawarcia indywidualnego dobrowolnego układu, 

znajdzie się w stanie likwidacji, ustanowiony zostanie zarząd przymusowy lub 

administracyjny, dokona zawarcia korporacyjnego dobrowolnego układu lub 

ugody w odniesieniu do zadłużenia z wierzycielami bądź wszczęte zostanie 

wobec niej postępowanie w dowolnym systemie prawnym, któremu podlega, 

bądź w przypadku wystąpienia zdarzenia w takim systemie prawnym, które ma 

skutek równorzędny lub podobny do zdarzeń opisanych w niniejszym ustępie. 

16.3 Przy rozwiązaniu Umowy, niezależnie od przyczyn, Klient niezwłocznie 

zapłaci Upfield należność z tytułu wszystkich nieuregulowanych faktur i odsetek.  

16.4 Rozwiązanie niniejszej Umowy, niezależnie od przyczyn, nie wpływu na 

prawa i zobowiązania powstałe przed dniem rozwiązania. 

16.5 W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy lub wystąpienia 

któregokolwiek ze zdarzeń określonych w ust. 16.2(b) Upfield może (ale nie ma 

obowiązku) odkupić Produkty za Cenę. 

17. Informacje ogólne  

17.1 Klient zobowiązuje się do zabezpieczenia i zwolnienia Upfield z 

odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń osób trzecich w związku z 

Produktami, jeżeli takie roszczenia wynikają z naruszenia niniejszej Umowy przez 

Klienta.  

17.2 Niniejsza Umowa wraz z wszystkimi Warunkami handlowymi i 

Zamówieniami stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami i zastępuje oraz 

powoduje wygaśnięcie wszystkich wcześniejszym umów, obietnic, zapewnień, 

gwarancji, oświadczeń oraz porozumień pomiędzy stronami, zarówno 

pisemnych jak i ustnych, odnoszących się do jej przedmiotu. Strony przyjmują 

do wiadomości, że niniejsza Umowa nie została zawarta w całości lub w części 

na podstawie ani druga strona nie otrzymała żadnej gwarancji, oświadczenia, 

przyrzeczenia lub deklaracji drugiej strony lub w jej imieniu, innych niż wyraźnie 

określone w niniejszej Umowie.  

17.3 Osoby lub podmioty niebędące stroną niniejszej Umowy nie są uprawnione 

do egzekwowania warunków niniejszej Umowy lub działania na podstawie jej 

postanowień.  

17.4 Opóźnienie którejkolwiek Strony w skorzystaniu lub nieskorzystanie z 

któregokolwiek z jej praw, uprawnień lub środków zaradczych na mocy lub w 

związku z niniejszą Umową (bądź jej częścią) nie jest uważane za odstąpienie od 

tego prawa, uprawnienia lub środka zaradczego.  

17.5 Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, wyraźnego odwołania 

do niniejszej Umowy i podpisania przez obie strony pod rygorem nieważności.  

17.6 W przypadku ewentualnej nieważności, niezgodności z prawem lub 

niewykonalności któregokolwiek postanowienia Umowy (lub jej części) zostanie 

ono uznane za zmodyfikowane w minimalnym zakresie niezbędnym do 

uzyskania jego ważności, zgodności z prawem i wykonalności.  

18. Zawiadomienia  

18.1 Wszelkie zawiadomienia i zgody na mocy niniejszej Umowy muszą być 

dostarczane w formie pisemnej do siedziby adresata lub jego głównego miejsca 

prowadzenia działalności (bądź na inny adres, który zostanie w danym czasie 

wskazany przez stronę) przesyłką kurierską, ekspresową przesyłką pocztową lub 

listem poleconym (z uiszczoną opłatą pocztową, za potwierdzeniem odbioru) do 

drugiej strony. W indywidualnych przypadkach strony mogą uzgodnić 

zawiadomienie drogą e-mailową.  

19. Język  

19.1 Niniejsze Warunki zostały sporządzone w języku lokalnym języku dla kraju 

rejestracji Upfield, a ich odpowiednik w języku angielskim znajduje się na stronie 

www.upfield.com. W razie sprzeczności między wersją angielską a lokalną wersją 

językową niniejszej Umowy strony uzgadniają, że w zakresie dozwolonym na 

mocy Właściwego prawa decydujące znaczenie ma zawsze angielska wersja 

językowa.  

20. Prawo i jurysdykcja  

20.1 O ile Warunki handlowe nie stanowią inaczej, każda Strona przyjmuje do 

wiadomości, że niniejsza Umowa (i każda jej część) oraz wszelkie problemy, 

spory lub roszczenia z niej wynikające bądź z nią związane (o charakterze 

umownym lub pozaumownym, takie jak roszczenia deliktowe, wynikające z 

naruszenia statutu lub regulacji bądź innych) podlegają przepisom prawa 

obowiązującego w kraju rejestracji Upfield („Właściwe prawo”) i są według nich 

interpretowane.  

20.2 W przypadku sporu wynikającego z niniejszej Umowy lub w związku z nią, 

spór taki będzie wyłącznie przekazywany do sądów właściwych dla kraju 

rejestracji Upfield i ostatecznie przez nie rozstrzygany.  

20.3 Międzynarodowe zasady interpretacji warunków dostawy, opracowane 

przez Międzynarodową Izbę Handlową (INCOTERMS), określone w Zamówieniu, 

mają zastosowanie do tego Zamówienia, ale w przypadku ich sprzeczności z 

niniejszą Umową decydujące znaczenie ma niniejsza Umowa.  

20.4 Strony uzgadniają, że niniejsza Umowa nie podlega Wiedeńskiej Konwencji 

o międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 roku. 

Niniejsze Warunki obowiązują od 1 stycznia 2020 roku i mogą ulec zmianie w 

dowolnym terminie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualna wersja 

niniejszych Warunków znajduje się na stronie www.upfield.com 
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