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OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ (dalej: OWZ)

A.   Obowiązywanie i skuteczność niniejszych OWZ.
1.   Niniejsze OWZ znajdują zastosowanie do każdej umowy zawieranej przez Blum Polska Spółkę z ograniczoną 
       odpowiedzialnością z siedzibą w Jasinie (koło Swarzędza), ul. Poznańska 16, 62-020 Swarzędz, Polska, wpisaną 
    do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000085986 (Sąd Rejonowy 
   Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu), REGON: 632058208, NIP: 7790016601, kapitał zakładowy: 
       26.000.000,00 PLN, BDO: 000089546 (dalej: Blum) w odniesieniu do zakupu wszelkich towarów, zlecania wyko-
    nania usług lub dzieł, w tym umów zawieranych na podstawie zleceń lub zamówień składanych przez Blum.
2.   Umowy zawierane przez Blum z przedsiębiorcami w odniesieniu do zakupu towarów, zlecania wykonania usług 
      lub dzieł są zawierane wyłącznie na podstawie niniejszych OWZ. Dla Blum nie są wiążące żadne wzorce umów 
       kontrahenta, w szczególności ogólne warunki umów, wzory umowy, regulaminy stosowane przez jej kontrahenta. 
    Ewentualne wyłączenie stosowania niniejszych OWZ w całości lub w części wymaga wyraźnej zgody Blum 
   wyrażonej w formie, w której zostaje zawarta dana umowa – wyłączona jest modyfikacja dorozumiana.
3.    Wyłączone jest jakiekolwiek dorozumiane lub milczące zawarcie umowy na podstawie oferty złożonej Blum przez 
      drugą stronę (kontrahenta). Zawarcie takiej umowy wymaga potwierdzenia jej warunków przez Blum co najmniej 
       w formie dokumentowej w rozumieniu art. 772 Kodeksu cywilnego.
4.   Najnowsza wersja niniejszych OWZ, opublikowana na stronie www.blum.com/pl/pl/terms-conditions/, obowiązuje 
   również dla wszystkich kolejnych umów (transakcji) z danym kontrahentem, bez konieczności wyraźnego 
       wymieniania lub uzgadniania tego w danej umowie w momencie jej zawierania. 
5.   Niniejsze OWZ obowiązują niezależnie od tego, czy umowa dotyczy zakupu towarów, wykonania usług prac lub 
      usług, czy też ma charakter mieszany - postanowienia szczególne dla danych typów świadczeń są odpowiednio 
       oznaczone. 
6.   Wszelkie zawiadomienia jakie kontrahent będzie kierował do Blum powinny być kierowane co najmniej w formie 
       dokumentowej zgodnie z art. 772 Kodeksu cywilnego.
7.  Użyte w niniejszych OWZ pojęcie „towar” (w dowolnej liczbie i przypadku) oznacza rzecz ruchomą, także 
       przyszłą, o ile ta rzecz przyszła nie jest przedmiotem umowy o dzieło.
8.   Użyte w niniejszych OWZ pojęcie „kontrahent” (w dowolnej liczbie i przypadku) oznacza osobę, osoby lub inny 
       podmiot praw i obowiązków (będące przedsiębiorcami), z którym Blum zawarł lub zamierza zawrzeć umowę.

B.   Specyfikacja towarów, dzieł lub usług 
1.   Kontrahent jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania specyfikacji zawartych w umowie (w tym w zamówie-  
       niu lub zleceniu złożonym przez Blum) i nie może ich zmieniać bez uprzedniej zgody Blum wyrażonej co najmniej 
       w formie dokumentowej. 
2.   Jeżeli kontrahent wie, że rzeczywista specyfikacja towaru, dzieła lub usługi odbiega od warunków specyfikacji 
      zawartej w umowie, jest zobowiązany w ramach obowiązku zachowania należytej staranności i rzetelnej współ-      
      pracy poinformować Blum co najmniej w formie dokumentowej o zaistnieniu takiej rozbieżności najpóźniej odpo-
      wiednio w chwili zlecenia wysyłki towaru do Blum lub w chwili zgłoszenia gotowości usługi lub dzieła do odbioru. 
3.   Do czasu wykonania umowy przez kontrahenta Blum jest uprawniony do zmiany specyfikacji lub miejsca speł-
     nienia świadczenia. W przypadku braku porozumienia z kontrahentem w tej sprawie, Blum ponosi dodatkowe 
       koszty wynikające z takiej zmiany, które zostaną ustalone zgodnie z warunkami rynkowymi. 

C.   Realizacja umów
1.  Kontrahent jest zobowiązany do wykonywania swoich obowiązków umownych z zachowaniem wszelkich 
    wymogów wynikających odpowiednio z krajowych lub międzynarodowych przepisów obowiązujących w chwili 
      spełnienia świadczenia, najnowszych norm technicznych lub jakościowych i zgodnie z aktualnym stanem wiedzy 
      technicznej oraz z najwyższą starannością uwzględniającą zawodowy charakter jego działalności. Jeżeli kontra-
   hentowi znany jest cel, któremu w zamiarze Blum ma służyć świadczenie kontrahenta, kontrahent jest 
       zobowiązany uwzględnić ten cel przy spełnianiu swojego świadczenia.
2.  Jeżeli do wykonania umowy konieczne jest przygotowanie przez Blum miejsca montażu lub posadowienia 
   przedmiotu objętego zasadniczym świadczeniem kontrahenta, kontrahent jest zobowiązany najpóźniej na 
       7 (siedem) dni przed spełnieniem tego zasadniczego świadczenia dostarczyć Blum odpowiednio do okoliczności 
       schematy podłączeń, warunki posadowienia lub montażu.
3.  W przypadku umowy dotyczącej dzieł lub usług kontrahent jest zobowiązany w chwili zgłoszenia wykonania 
    umowy (gotowości do odbioru) do przekazania Blum odpowiednio do okoliczności umowy i wymogów prawa 
   stosownej dokumentacji powykonawczej, raportów technicznych lub monterskich, a także zaświadczeń lub 
       certyfikatów. 
4.    Wraz z towarem lub dziełem muszą być wydane Blum wszelkie instrukcje obsługi, programowania, konserwacji itp.
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5. Kontrahent jest zobowiązany zapewnić dostępność części zamiennych do sprzedawanych Blum maszyn, 
      urządzeń lub aparatury przez okres co najmniej 10 (dziesięciu) lat.
6.  Wszelkie dokumenty (w tym instrukcje), które kontrahent wydaje Blum muszą być sporządzone po polsku. 
      Wszelkie tabliczki informacyjne znajdujące się na maszynach, urządzeniach, aparaturze, instalacjach itp. muszą 
      być również sporządzone po polsku. Blum może wyrazić zgodę na odstępstwo od tej reguły.
7.   Jeżeli jest to wymagane prawem, towar lub dzieło i wszystkie jego elementy muszą być opatrzone w oznakowa-
      nie CE lub posiadać stosowną deklarację zgodności. 
8.  Wykonując jakiekolwiek czynności na terenie Blum kontrahent zobowiązany jest przestrzegać „Procedury wyko-
      nywania prac przez podmioty zewnętrzne na terenie Blum Polska Sp. z o.o.”, która zostaje dołączona do umowy, 
      np. do zamówienia lub zlecenia składanego przez Blum.

D. Dostawa, wysyłka, miejsce wykonania, siła wyższa
1. Jeżeli data spełnienia świadczenia niepieniężnego przez kontrahenta jest oznaczona na określony dzień, 
    spełnienie tego świadczenia może nastąpić danego dnia w godzinach od 8.00 do 22.00. Jeżeli dany dzień jest 
    dniem ustawowo wolnym od pracy, spełnienie świadczenia następuje w następny najbliższy dzień roboczy we 
      wskazanych godzinach. Za dzień roboczy nie jest uznawana sobota.
2.  Gdy jako termin spełnienia świadczenia niepieniężnego przez kontrahenta podany jest tydzień kalendarzowy,   
      terminem spełnienia tego świadczenia jest piątek w podanym tygodniu, godz. 8.00 - 22.00. 
3. Obowiązki kontrahenta w zakresie miejsca dostarczenia towarów lub dzieł i kosztów związanych z tym 
      dostarczeniem wynikają odpowiednio z zasad DDP lub DAP Incoterms 2020.
4.   Spełnienie przez kontrahenta świadczenia niepieniężnego może nastąpić przed uzgodnionym terminem jedynie 
      za wyraźną zgodą Blum.
5.  Blum nie jest zobowiązany do przyjmowania świadczeń częściowych, niepełnych lub nadmiarowych, chyba że 
    Blum wyraźnie wyraził zgodę na taki sposób spełnienia świadczenia. Do towaru lub dzieła musi być dołączony 
     dowód dostawy, na którym prawidłowo podany jest numer umowy, zamówienia lub zlecenia nadany przez Blum, 
      numer artykułu i adres dostawy.
6.   Kontrahent jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Blum, co najmniej w formie dokumentowej, jeżeli będzie 
      mu wiadome, że wykona umowę z Blum po terminie, a nawet o tym, że istnieje ryzyko nieterminowego wykona-
      nia umowy. W takim zawiadomieniu kontrahent jest zobowiązany podać przewidywany termin wykonania umowy. 
      Zawiadomienie takie nie zwalnia kontrahenta z odpowiedzialności za opóźnienie i jego skutki.
7.  W przypadku wystąpienia siły wyższej, stanowiącej przeszkodę do wykonania umowy przez kontrahenta, Blum 
   jest uprawniony wedle własnego wyboru do całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy lub do 
    żądania wykonania umowy w późniejszym terminie, przy czym dostawcy nie przysługują z tego tytułu żadne  
      roszczenia. Oświadczenie Blum może być złożone w terminie 3 (trzech) tygodni od chwili, w której Blum powziął 
      wiadomość o wystąpieniu siły wyższej i jej wpływie na możliwość wykonania umowy przez kontrahenta.
8. Jeżeli kontrahent podlega przepisom dotyczącym gospodarki odpadami lub opakowaniami na podstawie 
   przepisów Unii Europejskiej lub jej państw członkowskich, jest zobowiązany podać Blum najpóźniej w swojej 
    ofercie lub odpowiedzi na zamówienie lub zlecenie Blum numer, pod którym jest zarejestrowany we właściwym   
    systemie gospodarki odpadami lub opakowaniami oraz podać Blum wszelkie informacje, do których przekaza-
   nia kontrahent jest zobowiązany na podstawie obowiązujących go przepisów, a także informacje dotyczące 
      zwrotu opakowań wielokrotnego użytku.
9.  Blum nie jest zobowiązany do ponoszenia na rzecz kontrahenta lub innego podmiotu dodatkowych opłat lub 
      kosztów związanych z opakowaniami, w tym takich jak np. kaucje lub koszty utylizacji. 
10. Kontrahent będzie realizował każdą dostawę i usługę zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami handlowymi
   i zwolni Blum z odpowiedzialności w przypadku naruszenia sankcji eksportowych lub postanowień prawa 
      eksportowego.

E. Przeniesienie ryzyka i własności (przeniesienie praw); narzędzia 
1.  Własność dostarczonego towaru lub wykonanego dzieła i ryzyko jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia 
      przechodzą na Blum z chwilą wydania go Blum w ustalonym miejscu spełnienia świadczenia. 
2.  Wszelkie wytwory pracy kontrahenta, które kontrahent przekazuje Blum w trakcie realizacji umowy dotyczącej 
      dzieł lub usług wykonywanych na rzecz Blum, w tym dokumentacja, którą kontrahent przekazuje Blum, stają się, 
      w ramach wynagrodzenia uzgodnionego za dzieło lub usługę, własnością Blum z chwilą ich wydania Blum. Jeżeli
     dany wytwór stanowi utwór w rozumieniu właściwych przepisów, z chwilą wskazaną w zdaniu poprzednim prze-
    chodzą na Blum wszelkie prawa dotyczące własności intelektualnej do tych utworów, w tym majątkowe prawa 
     autorskie. Z tą samą chwilą kontrahent przenosi na Blum także wszelkie uprawnienia do rozporządzania i korzy-
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    stania z wszelkich opracowań tych utworów oraz do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich 
     opracowań. Z chwilą przejścia lub przeniesienia tych praw na Blum, Blum jest uprawniony do wykorzystania 
   otrzymanych wytworów, przetwarzania lub przekazywania osobom trzecim (w całości lub w części) bez 
       ograniczeń co do czasu, miejsca lub treści. O ile jest to konieczne do korzystania z wyników pracy kontrahenta, 
     kontrahent, udziela w ramach wynagrodzenia uzgodnionego w umowie licencji ograniczonej do wyników jego 
     pracy, do wszelkich istniejących praw własności przemysłowej, pozwalającej Blum na korzystanie z wyników 
       pracy bez ograniczeń w zakresie opisanym powyżej. 
3.  Jeśli uzgodniono poniesienie lub przejęcie przez Blum kosztów narzędzi lub urządzeń potrzebnych do 
     wytworzenia dzieła lub towarów, rzeczy te stają się własnością Blum natychmiast po zapłaceniu przez Blum 
       umówionej kwoty na poczet tych kosztów. Z chwilą nabycia przez Blum własności takich narzędzi lub urządzeń, 
     które pozostają w dzierżeniu kontrahenta, uznaje się, że kontrahent korzysta z nich jako posiadacz zależny 
     do czasu wykonania umowy, chyba że uzgodniono inaczej. Dotyczy to również narzędzi i urządzeń, których 
      koszty są wliczone w cenę zamówionych towarów lub dzieł. Takie narzędzia i urządzenia muszą być wyraźnie 
      oznaczone przez kontrahenta jako „własność Blum Polska Sp. z o.o.”, odpowiednio zabezpieczone i używane 
   oraz wydane Blum na pierwsze żądanie po wykonaniu umowy. Te narzędzia i urządzenia mogą być 
       wykorzystywane wyłącznie do realizacji umów zawartych z Blum.

F. Ceny, fakturowanie i płatności
1.  W odniesieniu do każdej umowy sprzedaży lub dostawy towarów uzgodnione ceny uwzględniają zawsze 
      warunki dostawy określone w punkcie D.3 niniejszych OWZ. Jeżeli jednak w drodze wyjątku dostawa odbywa 
      się z siedziby kontrahenta lub innego uzgodnionego miejsca, wszystkie koszty i transport do miejsca dostawy 
       ponosi kontrahent, a Blum ponosi tylko koszty przewozu (frachtu) (kolej, samochód ciężarowy, samolot, statek), 
     przy czym zlecenie przez kontrahenta transportu w imieniu lub na rachunek Blum wymaga wyraźnej zgody 
     Blum co najmniej w formie dokumentowej. Blum zwraca kontrahentowi koszty opakowania tylko wtedy, gdy 
     zostało to wyraźnie uzgodnione. W tym przypadku koszt opakowań, który musiałby ponieść Blum zostanie 
        pomniejszony o wartość opakowań zwróconych przez Blum do miejsca wysyłki towarów. 
2.    W odniesieniu do umowy o dzieło i usługi (co dotyczy także dzieł i usług powiązanych ze sprzedażą towarów) 
     cena zawarta umowie lub w ofercie kontrahenta jest uznawana za wynagrodzenie ryczałtowe, zwierające w 
    sobie koszt wykonania wszystkich prac, dzieł lub usług niezbędnych do wykonania umowy. Wykonanie 
    jakichkolwiek dodatkowych prac, dzieł lub usług wymaga wyraźnej zgody Blum przed ich rozpoczęciem. 
3.    Faktury należy wystawiać zgodnie z przepisami i treścią umowy oraz niezwłocznie dostarczać je do Blum. 
4.    Płatność następuje po przedstawieniu faktury zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług oraz zgodnie 
      z uzgodnionymi warunkami płatności. W razie braku wyraźnej odmiennej umowy stron, termin zapłaty wynosi 
    30 dni od daty wystawienia faktury, przy czym podstawę obowiązku zapłaty przez Blum stanowi stosowne 
       potwierdzenie wykonania umowy. Jeżeli Blum otrzyma faktury z opóźnieniem lub wystawione wadliwie, może to 
       skutkować opóźnieniem w zapłacie.
5.    Zapłata faktur następuje z uwzględnieniem przepisów, które obowiązują Blum, w tym mechanizmu podzielonej 
   płatności, z tym zastrzeżeniem, że Blum może stosować w każdym wypadku dobrowolny mechanizm 
      podzielonej płatności oraz ma prawo do potrącenia swoich wierzytelności z wierzytelności kontrahenta, nawet 
        jeśli wierzytelności nie są jeszcze wymagalne. 
6.   Zapłata faktury przez Blum, także w drodze potrącenia, nie oznacza potwierdzenia przez Blum wykonania 
   umowy przez kontrahenta, zgodności świadczenia kontrahenta z umową oraz brak lub zrzeczenie się
       uprawnień, w tym roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji.
7.   W razie uzgodnienia kar umownych, Blum w każdym wypadku jest uprawniony do dochodzenia odszkodowa-
   nia uzupełniającego na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach, jeżeli wartość szkody 
       poniesionej przez Blum przekroczy kwotę uzgodnionej kary umownej.
8.    Blum oświadcza, iż jest dużym przedsiębiorcą w myśl przepisów Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) 
       nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
     w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz zgodnie z art. 4 pkt 6 i art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 
       o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

G.    Rękojmia, gwarancja, odszkodowanie, ubezpieczenie 
1.  Przewidziany w art. 563 § 1 Kodeksu cywilnego obowiązek zbadania rzeczy (towaru) zostaje wyłączony
  podobnie jak obowiązek niezwłocznego zawiadomienia kontrahenta o wadzie. Wystarczające jest 
       zawiadomienie kontrahenta przez Blum o wadzie w terminie obowiązywania rękojmi.
2.   Wady, które ujawnią się w okresie rękojmi, uznaje się za istniejące już w momencie wydania towaru lub dzieła 
       Blum.
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3.   Okres rękojmi wynosi 24 (dwadzieścia cztery) miesiące od daty wydania towaru lub dzieła Blum. Jeżeli jednak 
      kontrahent udzielił Blum gwarancji jakości na okres dłuższy niż 24 (dwadzieścia cztery) miesiące, okres rękojmi  
      ulega zrównaniu z tym dłuższym okresem gwarancji.
4.  W okresie obowiązywania gwarancji Blum jest uprawniony do realizacji wedle własnego wyboru uprawnień 
       z rękojmi lub gwarancji.
5.   W razie zgłoszenia przez Blum reklamacji w ramach rękojmi kontrahent ma obowiązek w terminie 7 (siedmiu) 
     dni od daty zgłoszenia reklamacji wedle własnego wyboru dostarczyć Blum rzecz wolną od wad albo usunąć 
      wadę lub usterkę w drodze naprawy. W razie bezskutecznego upływu tego terminu Blum może, bez dodatkowe
      go wezwania podjąć na koszt i ryzyku kontrahenta działania zmierzające do usunięcia wady. Jeżeli natychmia-
      stowe usunięcie wady jest konieczne z uwagi na zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania przedsiębiorstwa 
    Blum lub dla zapewnienia bezpieczeństwa mienia lub osób, Blum może, bez dodatkowego wezwania podjąć 
      niezwłocznie, na koszt i ryzyko kontrahenta działania zmierzające do usunięcia wady.
6.   Jeżeli:
      - kontrahent nie jest w stanie usunąć wady lub usterki poprzez naprawę lub  
      - po naprawie wykonanej w ramach rękojmi wada nie została usunięta lub 
      - po wykonanej naprawie stwierdzono występowanie innej wady lub usterki 
      kontrahent ma obowiązek dostarczenia Blum nowej rzeczy wolnej od wad.
7.   Po każdej naprawie lub wymianie towaru lub dzieła okresy rękojmi i gwarancji biegną na nowo.
8. W przypadku roszczeń odszkodowawczych obowiązują przepisy ustawowe; ich zmiana lub ograniczenie      
      wymaga wyraźnej pisemnej zgody Blum. 
9.   Kontrahent jest zobowiązany do posiadania kompleksowego ubezpieczenia swojej odpowiedzialności cywilnej, 
    w tym ubezpieczenia odpowiedzialności za produkt, w towarzystwie ubezpieczeniowym na minimalną kwotę 
      zwyczajowo stosowaną w branży dostawcy. Dostawca dostarczy Blum na każde żądanie kopię aktualnej polisy 
      ubezpieczeniowej. Jeżeli suma ubezpieczenia - mierzona w stosunku do przewidywalnej, potencjalnej szkody 
       - jest zbyt niska, kontrahent z własnej inicjatywy poinformuje o tym Blum.
10. Odpowiedzialność kontrahenta obejmuje odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 
      w zakresie wszystkich obowiązków kontrahenta, za szkody wyrządzone przy wykonywaniu Umowy przez osoby, 
      którym kontrahent powierzył wykonanie czynności koniecznych do spełnienia świadczeń, do których zobowiąza-
      ny jest kontrahent (np. transport, montaż) oraz odpowiedzialność za produkt. 

H. Tajemnica
1.  Wszelka dokumentacja przekazana kontrahentowi przez Blum, w tym rysunki lub dokumenty dołączone do 
     wszystkich zapytań, zamówień lub zleceń, jak również wszystkie modele, szablony, narzędzia, wzory, wzorce 
     lub próbki dostarczone w celu realizacji umowy pozostają własnością Blum, a kontrahent przejmuje ryzyko ich 
      przypadkowej utraty, ubytku, pogorszenia stanu i uszkodzenia. 
2.  Towary wytworzone na podstawie wskazanych powyżej dokumentów, rysunków, modeli, szablonów, narzędzi, 
      wzorów, wzorców i próbek nie mogą być bez wyraźnej zgody Blum przekazywane, w tym udostępniane, osobom 
   trzecim. Niezwłocznie po wykonaniu lub zakończeniu wykonywania umowy albo w przypadku nieprzyjęcia 
      zamówienia lub zlecenia, bez wezwania wyżej wymienione rzeczy muszą zostać zwrócone Blum. 
3.  Kontrahent ma obowiązek traktowania jako poufne wszystkich informacji i danych dotyczących Blum i jego 
      przedsiębiorstwa, które zostaną udostępnione lub przekazane mu w jakiejkolwiek formie. Obowiązek ten dotyczy 
  wszelkich uzyskanych informacji technicznych i handlowych, w szczególności informacji o partnerach 
    handlowych i klientach, metodach pracy, technologiach produkcyjnych (procesowych), testach, projektowaniu, 
   rozwoju i wytwarzaniu produktów, ich dystrybucji, know-how i strategiach biznesowych, a także danych 
      osobowych. 
4.   Kontrahent nie przekazuje informacji objętych poufnością osobom trzecim i zachowuje je w tajemnicy do czasu, 
     gdy staną się one powszechnie znane bez naruszenia obowiązków przez kontrahenta i tym samym przestaną 
      być uważane za poufne.
5. Na żądanie Blum kontrahent ma obowiązek zwrócić, usunąć lub uczynić niedostępnymi za pomocą 
      odpowiednich środków organizacyjnych lub technicznych informacje lub dokumenty otrzymane od Blum. 
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OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ (dalej: OWZ)

I.     Etyka biznesu i postanowienia antykorupcyjne 
1.   Blum odrzuca pracę dzieci oraz pracę niewolniczą, opowiada się za poszanowaniem praw człowieka i równości 
       w miejscu pracy. 
2.   Blum jest zaangażowany w wolny od korupcji świat biznesu. Ponieważ Blum nie wyraża zgody na jakiekolwiek 
   zachowania korupcyjne, kontrahent przyjmując zlecenie lub zamówienie lub realizując umowę nie może 
       stosować jakichkolwiek korupcji, przekupstwa i przymusu.
3.   Kontrahent jest zobowiązany do powstrzymania się od wszelkich innych zachowań praktyk przestępczych oraz 
       do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu ich uniknięcia. 

J.    Postanowienia końcowe 
1.   Na pierwsze żądanie Blum kontrahent przedłoży Blum (w formie wskazanej przez Blum) dokumenty dotyczące 
     kontrahenta lub podmiotów z nim powiązanych względnie złoży oświadczenia zgodnie z żądaniem Blum, jeżeli 
   Blum ma prawny obowiązek pozyskania takich dokumentów lub jeżeli żądanie ich przedstawienia wynika                  
   z konieczności dochowania przez Blum standardów należytej staranności zgodnej z wyjaśnieniami lub 
      objaśnieniami publikowanymi przez organy władzy lub administracji publicznej do przepisów prawa – odnosi się 
       to zwłaszcza do dochowania standardów należytej staranności w zakresie ustalania przez Blum, czy na ciąży na 
   nim obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych w związku z transakcjami dokonywanymi 
       z kontrahentem. Obowiązek ten ciąży na kontrahencie niezależnie od wykonania umowy z Blum, jej rozwiązania 
       lub odstąpienia od niej.   
2.    Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub stanie się nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, 
       pozostałe postanowienia pozostają w pełnej mocy. 
3.   Do umowy zawartej przez Blum i do niniejszych OWZ stosuje się wyłącznie prawo materialne obowiązujące 
     w Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem przepisów kolizyjnych oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o 
       umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży 
     towarów. Dotyczy to zarówno kwestii zawarcia niniejszej umowy, jak również skutków prawnych jej następstw 
       oraz jej wykonania. 
4.    Wszelkie spory będą rozpoznawane przez sądy powszechne właściwe rzeczowo dla miejsca siedziby Blum z tym 
       zastrzeżeniem, że powód może pozywać drugą stronę przed sąd powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania 
       lub siedziby pozwanego.

        Stan: 15.10.2021 
      


