
 

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DS SMITH POLSKA SP. Z O.O. 

 

1. WSTĘP 

a. Niniejszy dokument stanowi Ogólne Warunki Sprzedaży DS Smith Polska sp. z o.o. i w dalszej części zwany jest Ogólnymi Warunkami. Ogólne Warunki regulują prawa i obowiązki DS 
Smith Polska sp. z o.o. i Odbiorcy wynikające z zawartej umowy. 

b. DS Smith Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „DS Smith”), ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa, NIP 951-158-92-86, REGON 012192007, BDO: 
000010561 jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

nr KRS 0000085747, z kapitałem zakładowym w wysokości 384 460 500,00 zł.  
c. W braku odmiennego uzgodnienia przez Strony w formie pisemnej, niniejsze Ogólne Warunki mają pierwszeństwo przed wszelkimi innymi warunkami, które  mogą być zawarte w 

jakichkolwiek ogólnych warunkach umów, ofercie, katalogu, cenniku, zamówieniu, potwierdzeniu lub innym dokumencie (w tym wszelkimi warunkami stosowanymi przez Odbiorcę). 

d. DS Smith, jako podmiot trudniący się profesjonalnie produkcją towaru nabywanego przez Odbiorcę, podejmie wszelkie działania w celu wolnego od wad i terminowego wyprodukowania 
towaru na rzecz Odbiorcy. 

2. ZASTOSOWANIE OGÓLNYCH WARUNKÓW I ZAWARCIE UMOWY 
a. Niniejsze Ogólne Warunki stanowiące ogólne warunki umów w rozumieniu przepisu art. 384 kodeksu cywilnego znajdują zastosowanie do umowy sprzedaży i dostawy (dalej: „umowa”) 

towarów dostarczanych przez DS Smith na rzecz Odbiorcy.  
b. Niniejsze Ogólne Warunki są przekazywane Odbiorcy, jako integralna część oferty handlowej sporządzanej przez DS Smith, przekazywane w toku negocjacji zmierzających do zawarcia 

umowy lub dołączane, jako integralna część (Załącznik) do umów zawieranych poprzez podpisanie odrębnego dokumentu umowy. Za skuteczne przekazanie Ogólnych Warunków uważane 
jest także powiadomienie Odbiorcy o ich dostępności na stronie internetowej DS Smith: www.dssmith.com/pl/packaging .  

c. Zamówienie złożone przez Odbiorcę stanowi ofertę nabycia towaru w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki. Odbiorca zobowiązany jest do składania dokładnych i kompletnych zamówień. 
Każde zamówienie powinno zawierać: specyfikację towaru (w braku której zastosowanie ma standardowa specyfikacja DS Smith),  uzgodnioną cenę oraz warunki dostawy lub odbioru 

towaru. Złożenie przez Odbiorcę zamówienia oznacza akceptację niniejszych Ogólnych Warunków oraz jego zgodę na związanie nimi także w zakresie późniejszych zamówień.    
d. Niniejsze Ogólne Warunki obowiązują w takim zakresie, w jakim ich obowiązywanie nie zostanie  wyłączone przez Strony w formie pisemnej. Jakiekolwiek odstępstwa od niniejszych 

Ogólnych Warunków są skuteczne tylko, gdy wynikają z oferty DS Smith stanowiącej ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego lub zostały wyraźnie, w formie pisemnej, 
zaakceptowane przez Strony umowy.       

e. Jeżeli nie ustalono inaczej zawarcie umowy następuje w wyniku potwierdzenia przez DS Smith przyjęcia zamówienia do realizacji. DS Smith posiada pełną swobodę w zakresie 
przyjmowania zamówień do realizacji, jak i do ich odrzucania. Potwierdzenie zamówienia jest odpowiedzią DS Smith na zamówienie Odbiorcy lub odpowiedzią DS Smith na przyjęcie oferty 

przez Odbiorcę. Wszelkie kolejne zamówienia, potwierdzenia ich przyjęcia wraz z Ogólnymi Warunkami obowiązującymi w dacie złożenia zamówienia stanowią odrębną umowę w 
odniesieniu do towaru objętego zamówieniem.  

f. W przypadku rozbieżności między poszczególnymi elementami umowy, potwierdzenie przyjęcia zamówienia ma pierwszeństwo przed Ogólnymi Warunkami, Ogólne Warunki mają 
pierwszeństwo przed zamówieniem, zaś zamówienie ma pierwszeństwo przed wszelkimi innymi dokumentami Odbiorcy. 

g. Zawierając umowę Odbiorca zapewnia tym samym, że jego stan majątkowy jest dobry, a zapłata ceny nie jest wątpliwa. 
h. W przypadku, gdy DS Smith pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych z Odbiorcą, braku  niezwłocznej odpowiedzi DS Smith na zamówienie nie poczytuje się za zawarcie przez 

Strony  umowy.      
i. W przypadku gdy Odbiorca będący osobą fizyczną nabywa towar w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, uważa się, że zawarta umowa posiada dla Odbiorcy charakter 

zawodowy, chyba że Strony postanowiły odmiennie. 
j. DS Smith niniejszym oświadcza stosownie do art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj.Dz.U.2021.424 t.j.), że 

posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 powołanej ustawy. 
 

3. ANULOWANIE I ZMIANA ZAMÓWIENIA 
a. Odbiorca może anulować zamówienie wyłącznie za zgodą DS Smith. W  każdym przypadku anulowania zamówienia, Odbiorca jest zobowiązany zapłacić DS Smith na jego żądanie i w 

zakreślonym przez DS Smith terminie kwotę, która obejmuje koszty poniesione przez DS Smith na wykonanie umowy i koszty, które DS Smith jest zobowiązany zapłacić. 
b. W przypadku uzgodnienia przez Odbiorcę z DS Smith zmiany warunków zamówienia w zakresie ceny i terminu dostawy, DS Smith zobowiązany jest zrealizować dostawę na nowych 

warunkach, pod warunkiem, że zmiana została uzgodniona przez osoby upoważnione do reprezentowania DS Smith. 
c. DS Smith przysługuje prawo zmiany uzgodnionej ceny o kwotę wzrostu kosztów materiałów i innych kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia. Cena za towary wynikająca z zawartej 

umowy może różnić się od cen objętych cennikiem lub zaoferowanych uprzednio Odbiorcy lub uzgodnionych we wcześniejszych umowach. Cena zaoferowana Odbiorcy przez DS Smith w 
przypadku opisanym w pkt 3 lit. b może różnić się od ceny wynikającej z zamówienia.   

d. DS Smith może również zastąpić materiały odpowiednimi materiałami zamiennymi, pod warunkiem zachowania uzgodnionych parametrów materiałów i po uprzednim powiadomieniu o 
tym Odbiorcy i uzyskaniu jego zgody. Jeśli DS Smith nie jest w stanie zrealizować zamówienia w rozsądnym terminie z powodu braku materiałów z przyczyn niezależnych od DS Smith, 

DS Smith może zastąpić materiały odpowiednimi materiałami zamiennymi, pod warunkiem  zachowania uzgodnionych parametrów i po uprzednim powiadomieniu o tym Odbiorcy. Jeżeli 
Odbiorca nie wyrazi zgody na zamianę materiałów na inne to DS Smith może anulować zamówienie bez ponoszenia wobec Odbiorcy jakiejkolwiek odpowiedzialności. 

 

4. CENY I PODATKI 

a. W braku odmiennego uzgodnienia przez Strony, Odbiorca zobowiązany  jest zapłacić, oprócz uzgodnionej ceny:    

• podatek VAT w należnej stawce, należności celne przywozowe lub wywozowe oraz wszelkie inne podatki, cła i opłaty o jakimkolwiek charakterze należne obecnie lub w 
przyszłości, pobierane lub nałożone w każdym kraju lub terytorium  (bezpośrednio  lub pośrednio)  w odniesieniu  do  sprzedaży,  dostawy lub używania towarów; 

• koszty opakowania i dostawy towaru, 
• koszty ubezpieczenia w przypadku zamówień na warunkach EXW (Incoterms 2020), 

• koszty grafiki, powstania i koszty wytworzenia oprzyrządowania wymaganego do realizacji zamówienia.  
b. Wszelkie ceny za dostawę towaru i pozostałe usługi nie obejmują podatku VAT. 

c. Podatek VAT należny od dostawy towarów na rzecz Odbiorcy będzie obliczony na podstawie jego ceny i zostanie doliczony przez DS Smith do ceny towarów objętych fakturą. 
d. DS Smith wystawi faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zawartości faktur, aby Odbiorca był w stanie odliczyć/odzyskać podatek VAT naliczony na fakturze 

wystawionej przez DS Smith. W przypadku braku obowiązkowych elementów faktury, DS Smith wystawi fakturę korygującą w ciągu miesiąca od otrzymania pisemnego wniosku 
Odbiorcy. 

e. W przypadku błędnego naliczenia podatku VAT, DS Smith wystawi prawidłową fakturę korygującą. W przypadku omyłkowego nie naliczenia podatku VAT, który powinien zostać 

naliczony lub ustalenia przez organy podatkowe, że podatek VAT jest należny, kwota podatku będzie płatna na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. 

f. W przypadku dostawy towaru za granicę, dla zamówień na warunkach EXW, Odbiorca zobowiązany jest przekazać DS Smith wiarygodne dowody transportowe potwierdzające 
wywóz towaru poza granice Polski, w pozostałych przypadkach zamówień Odbiorca zobowiązany jest do potwierdzenia dokumentów transportowych przewoźnika.   

g. Jeżeli przepisy prawa wymagają, aby Odbiorca potrącił lub wstrzymał kwotę na konto należnego podatku, kwota płatności należna na rzecz DS Smith od Odbiorcy jest równa 
kwocie, która byłaby należna, gdyby takie potrącenie lub wstrzymanie nie było wymagane.    

 

5. PŁATNOŚĆ 

a. DS Smith wystawi fakturę za dostarczony towar. W przypadku zawarcia z Odbiorcą umowy o samofakturowanie, fakturę wystawi Odbiorca. Termin płatności faktur wynosi 30 dni od dnia 

wystawienia faktury, chyba że Strony uzgodniły inaczej. W przypadku gdy Odbiorcy przysługuje wierzytelność wobec DS Smith, Odbiorca zobowiązany jest powiadomić o tym DS Smith 

przed złożeniem oświadczenia o potrąceniu i dołożyć wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygnięcia ewentualnego sporu.  

b. W przypadku rozliczeń dokonywanych przy użyciu faktur elektronicznych DS Smith wystawi i dostarczy drogą elektroniczną na adres mailowy Odbiorcy, z adresu 

fakturydssmith@dssmith.com (lub innego adresu uzgodnionego przez Strony) fakturę płatną na jego konto bankowe, której  integralność i autentyczność pochodzenia treści będzie 

zagwarantowana formą pliku pdf. 

Strony zapewniają, że wdrożone i utrzymywane procedury i środki bezpieczeństwa na poziomie ich firm i ich systemów informatycznych w pełni gwarantują poufność i ochronę wysłanych  

faktur elektronicznych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, opóźnieniem, zniszczeniem lub utratą, w tym zapewniają identyfikację pochodzenia i integralność danych faktur 
elektronicznych. 

Strony zapewniają nadto, że: 
- faktury będą wysyłane  i odbierane wyłącznie przez uprawnionych do tego pracowników,  

- z komputerów i oprogramowania zabezpieczonych loginem i hasłem, do których dostęp mają wyłącznie uprawnieni pracownicy.  

c. DS Smith nie jest zobowiązany do dostarczenia towarów Odbiorcy w przypadku uchybienia przez Odbiorcę terminowi płatności na rzecz DS Smith lub innego podmiotu należącego do 

Grupy DS Smith z jakiegokolwiek tytułu. 

d. W przypadku uchybienia przez Odbiorcę terminowi płatności na rzecz DS Smith z jakiegokolwiek tytułu, Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz DS Smith należnych zgodnie  z 

przepisami prawa odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz wszelkich kosztów poniesionych przez DS Smith w celu odzyskania należności. 

e. DS Smith może dokonać potrącenia wierzytelności przysługującej Odbiorcy względem DS Smith z wierzytelnością przysługującą DS Smith względem Odbiorcy na zasadach przewidzianych 

w przepisach prawa. 

f. W przypadku gdy Odbiorca dokonał  płatności po upływie uzgodnionego terminu, DS Smith może według swego uznania zażądać płatności z góry lub zażądać udzielenia zabezpieczenia 

zapłaty przed dokonaniem bądź kontynuowaniem kolejnej dostawy.  

 

6. RĘKOJMIA ZA WADY 

a. DS Smith zapewnia, że towary w momencie dostawy nie naruszają praw własności intelektualnej osób trzecich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym zapewnienie to nie dotyczy 

przypadków, w których towary lub ich elementy zawierają, wywodzą się z lub w inny sposób ucieleśniają jakiekolwiek prawa własności intelektualnej wynikające z Materiałów należących 
do Odbiorcy. Przez Materiały należące do Odbiorcy rozumie się: wszelkie towary, specyfikacje, projekty, logo, znaki towarowe, nadruki, dzieła sztuki, instrukcje lub inne informacje 

dostarczone DS Smith przez Odbiorcę lub w jego imieniu.   
b. Ze  względu na charakter towaru produkowanego przez DS Smith, ewentualne reklamacje ilościowe i jakościowe winny być składane przez Odbiorcę w nieprzekraczalnym terminie 3 dni 

od  daty dostawy. DS Smith nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane normalnym zużyciem, niewłaściwym lub  niedbałym w  ocenie DS Smith:  przechowaniem, użyciem, 
nadmiernym naciskiem itp., lub jeśli towar uległ pogorszeniu po dacie dostawy lub został zmieniony lub był naprawiany. Wady wynikające z kontaktu towaru z wodą muszą być zgłoszone 

poprzez adnotację na dokumencie potwierdzającym dostawę. Instrukcja przechowania zostanie przekazana Odbiorcy na jego żądanie.  
c. W przypadku uznania złożonej reklamacji za zasadną, DS Smith zobowiązany będzie  według swojego wyboru,  dostarczyć  towar  wolny od wad, albo dokonać obniżenia ceny należnej 

za towar w terminie uzgodnionym z Odbiorcą, przy wyłączeniu prawa Odbiorcy do odstąpienia od  zawartej umowy, chyba że Strony uzgodniły inaczej. 
d. Wszelkie uprawnienia Odbiorcy z tytułu rękojmi i braków ilościowych wygasają  z upływem 3 miesięcy od daty dostawy towarów.  

e. Wszelkie domniemane gwarancje lub warunki są wyłączone w najszerszym zakresie, w jakim zezwalają na to przepisy prawa. 
f. Odbiorca zobowiązuje się zwolnić DS Smith od wszelkiej odpowiedzialności i pokryć wszelkie straty, szkody, koszty, opłaty, wydatki (w tym koszty prawne oraz koszty odzyskiwania 

należności): 
• bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub pozostające w związku z jakimkolwiek naruszeniem przez Odbiorcę zobowiązań umownych powstałych z działania lub zaniechania Odbiorcy 

lub osób, którymi Odbiorca posługuje się w realizacji umowy; 
• z tytułu faktycznego lub zarzucanego naruszenia Praw własności intelektualnej osób trzecich wynikłego z lub związanego z wykonaniem instrukcji otrzymanych od Odbiorcy lub posłużeniem 

się Materiałami należącymi do Odbiorcy.  

g. Uprawnienia Odbiorcy wynikające z rękojmi za wady towaru są wyłączone, jeżeli niezgodność towaru ze specyfikacją nie jest istotna z punktu widzenia możliwości użytkowania towaru 

i jego funkcjonalności.    
 

7. DOSTAWA I ODBIÓR TOWARU 
a. O ile nie uzgodniono odmiennie w formie pisemnej, DS Smith zobowiązuje się podjąć działania zmierzające do postawienia towaru do dyspozycji Odbiorcy w uzgodnionym terminie 

wynikającym z zamówienia, potwierdzenia zamówienia lub uzgodnionym w sposób przewidziany w pkt 3 lit. b. Powyższe terminy mają charakter orientacyjny, nie wiążący i w zakresie 
dozwolonym przepisami prawa, odpowiedzialność DS Smith za szkodę wynikłą z ich niedotrzymania jest wyłączona, z zastrzeżeniem postanowień Ogólnych Warunków. Odbiorca ma 

prawo odmówić przyjęcia opóźnionej dostawy wyłącznie w przypadku, gdy: 
• otrzymał od DS Smith zawiadomienie o opóźnieniu w dostawie i 

• w odpowiedzi na to zawiadomienie wyznaczył DS Smith nowy termin na jej dokonanie, zaś DS Smith wyraźnie zaakceptował ten nowy termin.  
b. DS Smith nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie spowodowane przez: (i) zdarzenie, okoliczność lub przyczynę pozostającą poza kontrolą DS Smith, (ii) niedobór surowców 

lub (iii) nieudzielenie przez Odbiorcę odpowiednich wskazówek lub instrukcji potrzebnych do dokonania dostawy.   
c. Odbiorca ponosi odpowiedzialność za rozładowanie towaru dostarczonego przez DS Smith. 

d. W przypadku nie przyjęcia dostawy lub nieodebrania towaru od DS Smith, Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz DS Smith wszelkich kosztów przechowania, transportu towaru i 
jego zutylizowania lub odsprzedaży, do których dokonania DS Smith jest uprawniony po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego Odbiorcy na dokonanie tej czynności. 

W powyższym przypadku DS Smith jest nadto uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

e. Odbiorca nie może odmówić przyjęcia dostawy towaru, którego ilość odbiega od ilości wynikającej z umowy w stosunku +/-10% („Dopuszczalny zakres”), przy czym DS Smith, wystawiając 
fakturę za dokonaną dostawę, uwzględni w jej treści faktycznie dostarczoną ilość towaru i należną cenę.  

f. Jeżeli ilość dostarczonego towaru przewyższa Dopuszczalny zakres, Odbiorca ma prawo do: (i) zwrotu towaru w ilości przewyższającej Dopuszczalny zakres lub (ii) przyjęcia nadwyżki 
towaru, w związku z czym DS Smith wystawi fakturę uwzględniającą nadwyżkę towaru i należną z jej tytułu cenę. Jakakolwiek dalej idąca odpowiedzialność DS Smith z tytułu dostarczenia 

nadwyżki towaru jest wyłączona.  
g. W przypadku dostarczenia towaru w ilości mniejszej niż wynikająca z umowy, Odbiorca jest zobowiązany powiadomić DS Smith o tym fakcie. DS Smith dokona dostawy brakującej ilości 

towaru w rozsądnym terminie. Jakakolwiek dalej idąca odpowiedzialność DS Smith z tytułu dostarczenia zaniżonej ilości towaru jest wyłączona.  
h. Przy odbiorze towaru od DS Smith, Odbiorca zobowiązany jest przestrzegać i zapewni, że osoby działające w jego imieniu będą przestrzegały, wszelkich przepisów i regulacji z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony i innych regulacji i procedur obowiązujących w DS Smith. Przepisy, regulacje i procedury, o których mowa w zdaniu poprzednim, są dostępne 
na żądanie Odbiorcy. Odbiorca podejmie także wszelkie środki ostrożności w celu ochrony swoich pracowników oraz pracowników DS Smith podczas świadczenia usług lub dostarczania 

towarów. 
8. OPAKOWANIE 

a. DS Smith decyduje o sposobie opakowania towaru. Opakowanie nie podlega zwrotowi, chyba że Strony uzgodniły inaczej.   
b. Palety określone w dokumencie dostawy jako należące do DS Smith pozostają własnością DS Smith i powinny być zwrócone DS Smith w terminie do 1 miesiąca od dnia dostawy na koszt 

Odbiorcy. W przeciwnym razie DS Smith ma prawo do wystawienia faktury obejmującej koszty nabycia palet zastępczych, która będzie płatna przez Odbiorcę w terminie 30 dni od jej 
wystawienia, chyba ze Strony uzgodniły inaczej w formie pisemnej.  

9. UZGODNIENIA Z ODBIORCĄ 
a. W przypadku dostarczenia przez Odbiorcę Materiałów należących do Odbiorcy lub Praw własności intelektualnej mających zostać objętych towarami, Odbiorca ponosi wyłączną 

odpowiedzialność za jakość i adekwatność tych Materiałów i istnienie tych Praw.  

b. W przypadku dostarczenia przez DS Smith próbek towaru, wydruku, itp. w celu ich akceptacji przez Odbiorcę, Odbiorca zobowiązany jest niezwłocznie udzielić DS Smith akceptacji. DS 

Smith nie ponosi odpowiedzialności za powstałe z tytułu braku akceptacji opóźnienia lub niewskazanie przez Odbiorcę jakichkolwiek błędów do czasu udzielenia akceptacji. 
c. Ceny podane przez DS Smith za sporządzenie wydruku obowiązują jedynie pod warunkiem zapewnienia przez Odbiorcę należytego materiału stanowiącego podstawę do wykonania kopii 

przy użyciu standardowego zestawu kolorów. W przypadku konieczności użycia koloru spoza standardowego zestawu, Odbiorca ponosi wszelkie koszty z tym związane.  
d. Odbiorca przyjmuje do wiadomości, że końcowa cena uzgodniona przez Strony może odbiegać od ceny ujętej w cenniku lub cen poprzednio obowiązujących między stronami, jeżeli 

produkcja towarów wymaga użycia kolorów spoza standardowej gamy kolorów. 
e. Odbiorca niniejszym udziela DS Smith niewyłącznej, nieodpłatnej licencji wraz z prawem do udzielania sublicencji innym podmiotom Grupy DS Smith i ich podwykonawcom, do kopiowania, 

używania i modyfikowania Praw własności intelektualnej ujętych w Materiałach należących do Odbiorcy w zakresie niezbędnym do spełnienia przez DS Smith jego zobowiązań i dostarczenia 
towarów zgodnie z umową. Odbiorca zapewnia, że udzielenie niniejszej licencji nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich.   

   
10. PRZEJŚCIE RYZYKA I WŁASNOŚCI 

a. Ryzyko utraty i zniszczenia towaru przechodzi na Odbiorcę :  
• W przypadku dostawy do Odbiorcy – zgodnie z Incoterms 2020, DAP, 

• W przypadku odbioru towaru dokonywanego przez Odbiorcę - zgodnie z Incoterms 2020, EXW. 

b. Towary pozostają własnością DS Smith aż do momentu zapłaty ceny i wszystkich innych płatności związanych z ich dostawą.  

 

11. ROZWIĄZANIE UMOWY 

a. Każda ze Stron może ze skutkiem natychmiastowym rozwiązać umowę na podstawie pisemnego oświadczenia, jeżeli druga Strona w sposób rażący narusza swój obowiązek wynikający 

z umowy i nie zaprzestanie naruszeń w ciągu 21 dni od otrzymania pisemnego wezwania. Wszystkie istniejące w dniu rozwiązania umowy roszczenia Stron względem siebie pozostają w 
mocy.  

b. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw, DS Smith może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym przez pisemne oświadczenie złożone Odbiorcy w przypadku nie dokonania 
jakiejkolwiek płatności w terminie przewidzianym w umowie. 

c. W przypadku rozwiązania umowy, Odbiorca zapłaci na rzecz DS Smith pełną kwotę należności wraz z należnymi odsetkami.  
d. DS Smith może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym przez pisemne oświadczenie złożone Odbiorcy, gdy Odbiorca stanie się niewypłacalny albo w ocenie DS Smith  Odbiorca 

nie będzie w stanie uregulować w terminie zobowiązań wynikających z umowy, przy czym na każde żądanie DS Smith Odbiorca udzieli mu pełnych informacji na temat swojej sytuacji 
finansowej, lub gdy Odbiorca dopuścił się naruszenia obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w pkt 14 lit. l. Ogólnych Warunków lub obowiązku przestrzegania przepisów i 

sankcji, o których mowa w pkt 14 lit. n. 

e. DS Smith może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym na podstawie pisemnego oświadczenia także w przypadku przejęcia, przekształcenia lub podziału przedsiębiorstwa 

Odbiorcy.  

f. DS Smith jest uprawniony do rozwiązania umowy z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia, co wymaga złożenia Odbiorcy pisemnego oświadczenia.   

g. Postanowienia dotyczące rękojmi, ograniczenia odpowiedzialności, własności intelektualnej, przemysłowej, obowiązku zachowania poufności oraz obowiązków Stron po rozwiązaniu lub 

wygaśnięciu umowy pozostają w mocy.  

 

 

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

a. Strony nie mogą wyłączyć lub ograniczyć swojej odpowiedzialności za: oszustwo, świadome  wprowadzenie w błąd drugiej Strony, śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane przez jej 

zawinione zaniedbanie, za wszelkie inne okoliczności, w których prawo nie pozwala wyłączyć ani ograniczyć odpowiedzialności.  

b. Z zastrzeżeniem pkt 12 lit. a, DS Smith nie ponosi wobec Odbiorcy odpowiedzialności za następującą szkodę: utracone dochody, utracone korzyści ze sprzedaży lub współpracy, utracone 

możliwości, kontrakty, obniżenie renomy i/lub reputacji, spodziewane oszczędności ani za zbędne wydatki, uszkodzenie lub zniszczenie danych komputerowych, lub za jakiekolwiek straty 

pośrednie lub wtórne.   

c. Z zastrzeżeniem pkt 7 i 12 lit. a i b i odpowiedzialności obejmującej zobowiązania z tytułu rękojmi za wady towaru, o których mowa w pkt 6, wszelka inna łączna odpowiedzialność DS 

Smith wobec Odbiorcy jest ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo do 10% łącznej kwoty należnej za towar, z którym wiąże się roszczenie Odbiorcy. 

d. DS Smith nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków wobec Odbiorcy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

obowiązku spowodowane jest okolicznościami o charakterze nadzwyczajnym, pozostającymi poza kontrolą DS Smith, a których nie można było przewidzieć i zapobiec - Siła Wyższa. 

Przez okoliczności Siły Wyższej rozumie się w szczególności: kataklizmy, powódź, trzęsienie ziemi, pożar, zamieszki, wojnę, wprowadzenie stanu wyjątkowego, ataki terrorystyczne, 

epidemię, embargo, zarządzenia, ograniczenia i regulacje rządowe, właściwych organów  i podmiotów. 

e. Odbiorca uznaje powyższe postanowienia pkt 12 jako racjonalne i mające odzwierciedlenie w cenie należnej za towary. Odbiorca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku braku 

powyższych postanowień cena za towary byłaby wyższa i akceptuje taki stan rzeczy. 

f. Termin „odpowiedzialność” w rozumieniu niniejszego pkt 12 oznacza odpowiedzialność każdego rodzaju, wynikającą z lub pozostająca w związku z umową, a także odpowiedzialność z 

innych tytułów, w szczególności z umowy, czynu niedozwolonego, bezpodstawnego wzbogacenia i innych.     

 

13. ZGODNOŚĆ Z PRAWEM 

a. Oprócz zobowiązania Odbiorcy do przestrzegania obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych, w szczególności właściwych przepisów prawa lokalnego, Odbiorca zobowiązuje się i 

zapewni, że jego przedstawiciele i pracownicy: 

• będą przestrzegać angielskiej Ustawy o przeciwdziałaniu przekupstwu z 2010 r. oraz wszystkich przepisów antykorupcyjnych mających zastosowanie do Odbiorcy lub DS Smith („Przepisy 

antykorupcyjne”); 

• nie będą, bezpośrednio ani pośrednio, ani w prywatnych kontaktach biznesowych, ani w kontaktach z sektorem publicznym, oferować, obiecywać lub dawać (lub zgadzać się oferować, obiecać 

lub dawać) jakichkolwiek korzyści finansowych lub innych w odniesieniu do wszelkich spraw będących przedmiotem umowy między DS Smith a Odbiorcą i / lub w celu uzyskania jakichkolwiek 

korzyści dla DS Smith, które naruszałyby przepisy antykorupcyjne, które mają zastosowanie do Odbiorcy lub DS Smith; 

• będą postępować zgodnie z angielską Ustawą o przeciwdziałaniu współczesnemu niewolnictwu z 2015 r. oraz wszystkimi obowiązującymi przepisami i zaleceniami dotyczącymi przeciwdziałania 

niewolnictwu i handlowi ludźmi, które mają zastosowanie do Odbiorcy lub DS Smith; 

• zapewnią, że ani Odbiorca, ani żaden z członków jego kierownictwa nie został skazany za jakiekolwiek przestępstwo związane z niewolnictwem i handlem ludźmi, ani nie był ani nie jest 

przedmiotem żadnego dochodzenia ani postępowania egzekucyjnego jakiegokolwiek organu rządowego, administracyjnego lub regulacyjnego dotyczącego jakiegokolwiek przestępstwa lub 

domniemanego przestępstwa związanego z niewolnictwem i handlem ludźmi; 

• nie będą, działając jako osoba powiązana z DS Smith, angażować się w żadne działanie lub zaniechanie, które stanowiłoby przestępstwo związane z unikaniem zobowiązań podatkowych w 

Wielkiej Brytanii lub przestępstwo związane z ułatwieniami w zakresie unikania zobowiązań podatkowych, zgodnie z definicją tych pojęć w części 3 angielskiej Ustawy o przestępstwach 

finansowych z 2017 r. i 

• nie będą powodować, ułatwiać ani przyczyniać się do popełnienia przestępstwa polegającego na ułatwieniu uchylania się od opodatkowania zgodnie z sekcją 45 lub 46 angielskiej Ustawy o 

przestępstwach finansowych z 2017 r. lub jakimkolwiek innym ustawowym i regulacyjnym ułatwieniem uchylania się od zobowiązań podatkowych. 
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mailto:fakturydssmith@dssmith.com


 

 

b. Jeśli Odbiorca dowie się o jakimkolwiek naruszeniu lub podejrzeniu naruszenia niniejszego pkt. 13 przez Odbiorcę lub jego podwykonawców, Odbiorca niezwłocznie powiadomi DS Smith, a 

DS Smith może natychmiast zawiesić wykonywanie umowy poprzez pisemne powiadomienie Odbiorcy, do czasu dochodzenie w sprawie naruszenia lub podejrzenia naruszenia. Odbiorca pomoże 

DS Smith w każdym takim dochodzeniu, w tym poprzez zapewnienie DS Smith dostatecznego dostępu do personelu, dokumentów i systemów. 

c. Oprócz praw zawartych w pkt. 11, jeżeli w uzasadnionej opinii DS Smith Odbiorca lub jego podwykonawcy naruszyli  pkt. 13, DS Smith może, według swojego wyłącznego uznania, na 

podstawie pisemnego powiadomienia, niezwłocznie: (i) rozwiązać wszelkie umowy między DS Smith a Odbiorcą; oraz (ii) zawiesić wykonywanie umowy poprzez pisemne powiadomienie Odbiorcy. 

d. W odniesieniu do przestępstw związanych z unikaniem płacenia podatków kwestię, czy dana osoba jest powiązana z inną osobą, ustala się zgodnie z sekcją 44 angielskiej ustawy o finansach 

karnych z 2017 r. (i wszelkimi wytycznymi wydanymi na podstawie sekcji 47 tej ustawy) lub innymi obowiązującymi przepisami, które mają zastosowanie do Odbiorcy lub DS Smith. 

e. Każda ze Stron umowy przyjmuje do wiadomości, że działa jako niezależny administrator wszelkich danych osobowych przetwarzanych w czasie realizacji umowy i że będzie postępować 

zgodnie z przepisami o przetwarzaniu danych osobowych. Odbiorca zgadza się nie przekazywać ani w inny sposób udostępniać danych osobowych na rzecz DS Smith, innych niż biznesowe 
informacje kontaktowe (na przykład biznesowe, numer telefonu, stanowisko i adres e-mail). W przypadku, w którym jakikolwiek dane osobowe byłyby przetwarzane przez Stronę w charakterze 

podmiotu przetwarzającego w związku z niniejszą umową,  
strony zawrą oddzielną pisemną umowę regulującą takie przetwarzanie zgodnie z art. 28 RODO. Do celów niniejszego punktu termin „Przepisy o przetwarzaniu danych osobowych” oznacza 

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 („RODO”) i polskie przepisy o ochronie danych osobowych, zaś pojęcia „administrator”, „dane osobowe” i „przetwarzający” 
mają takie samo znaczenie, jak podane w Przepisach o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

14. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

a. W przypadku istnienia wymogu uzyskania licencji lub zgody jakiegokolwiek organu do nabycia, przewozu, przechowywania lub używania towarów przez Odbiorcę, Odbiorca jest 

zobowiązany do uzyskania licencji lub zgody na własny koszt i do przedstawienia na wniosek DS Smith dowodów potwierdzających ich uzyskanie.  

b. Każde oświadczenie przekazane na podstawie umowy lub Ogólnych Warunków, z wyłączeniem oświadczeń, o których mowa w lit. e, sporządzane będzie na piśmie i dostarczane osobiście 

lub listem poleconym lub listem  za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres do korespondencji DS Smith: DS Smith Polska sp. z o.o. Oddział w Kielcach, 25-

639 Kielce, ul. Malików 150 oraz adres Odbiorcy.  

Każde takie oświadczenie będzie uznane za doręczone: 

• jeśli dostarczono je osobiście – w chwili  doręczenia, a 

• w przypadku dostarczenia go listem poleconym  lub listem  za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w chwili  doręczenia przesyłki, a w przypadku jej nieodebrania przez adresata, z upływem 

ostatniego dnia na odbiór przesyłki w placówce operatora pocztowego na podstawie zawiadomienia o pozostawieniu przesyłki w placówce.  

c. W przypadku  wyboru innego adresu do doręczeń,  niż adres siedziby,  Odbiorca niezwłocznie zawiadomi o  tym DS Smith.  W razie uchybienia temu obowiązkowi korespondencja wysłana 

na adres siedziby uważana będzie  za skutecznie doręczoną.  

d. Składanie oświadczeń między Stronami w formie elektronicznej jest dozwolone w przypadkach, w których zgodnie z przepisami prawa forma taka jest uznana za równoważną z formą 

pisemną.  

e. W przypadkach w umowie oznaczonych lub przez Strony w formie pisemnej uzgodnionych, oraz w zakresie związanym z bieżącą obsługą zamówień, w szczególności w przypadkach 

określonych w pkt 3, pkt 4, pkt 5 lit. a i b, pkt 6, pkt 7, pkt 8, pkt 9 niniejszych Ogólnych Warunków, Strony mogą składać oświadczenia w formie dokumentowej (email lub za pomocą 

faksu).  Korespondencja w formie dokumentowej (email) Odbiorcy skierowana do DS Smith powinna być wysłana na adres  wskazany w ofercie DS Smith i jest skuteczna z chwilą 

pojawienia się w skrzynce pocztowej DS Smith, chyba że Strony uzgodniły inaczej. Korespondencja w formie dokumentowej (email) wysłana przez DS Smith jest skuteczna,  jeżeli została 

wysłana na jakikolwiek adres w domenie Odbiorcy, chyba że Strony uzgodniły inaczej. Wiadomość w  formie dokumentowej (email) uważa się za wysłaną przez DS Smith z chwilą 

opuszczenia skrzynki pocztowej DS  Smith. Korespondencja w formie dokumentowej (email) Odbiorcy skierowana do DS Smith jest skuteczna  z chwilą pojawienia się w skrzynce 

pocztowej DS Smith. Korespondencję wysłaną w formie dokumentowej (za pomocą faksu) uważa się za skutecznie doręczoną z chwilą uzyskania przez nadawcę potwierdzenia 

transmisji  danych. 

f. Każde postanowienie umowy jest oddzielne i niezależne od innych. Jeżeli jakakolwiek część umowy jest lub stanie się w dowolnym czasie w jakimkolwiek stopniu nieważna lub niewykonalna 

na mocy przepisu prawa w jakiejkolwiek jurysdykcji, nie wpływa to na pozostałą część i wszystkie inne postanowienia umowy zachowują pełną moc prawną. Jeśli jakiekolwiek postanowienie 

umowy zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, ale byłoby ważne, zgodne z prawem lub wykonalne, jeżeli jakakolwiek część umowy zostałaby usunięta lub 

zmieniona, postanowienie to stosuje się z odpowiednią modyfikacją, która jest niezbędna do uznania go za ważne, zgodne z prawem i wykonalne. Nieważność lub niewykonalność 

postanowienia umowy w jednej jurysdykcji, nie ma wpływu na ważność lub wykonalność w innej jurysdykcji. Jeżeli usunięcie lub modyfikacja postanowienia, może w rozsądnej opinii DS 

Smith, negatywnie wpłynąć na zakres jej praw wynikających z umowy, DS Smith jest uprawniony do rozwiązania umowy na skutek oświadczenia złożonego Odbiorcy, które stanie się 

skuteczne  z upływem terminu nie krótszego niż 7 dni od dnia jego nadania.    

g. Przekazanie rzeczy należącej do Odbiorcy DS Smith następuje na ryzyko Odbiorcy, który winien legitymować się dokumentem przekazania. 

h. Nie dochodzenie przez DS Smith uprawnień wynikających z naruszenia obowiązków przez Odbiorcę nie oznacza zrzeczenia się tych uprawnień przez DS Smith na przyszłość. Skorzystanie 

przez DS Smith z jednego z uprawnień, przysługujących mu na podstawie umowy, niniejszych Ogólnych Warunków lub przepisów prawa, nie wyłącza możliwości skorzystania przez DS 

Smith z innych przysługujących mu uprawnień. 

i. Z zastrzeżeniem postanowień Ogólnych Warunków dotyczących Praw własności intelektualnej należących do Odbiorcy, wszelkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej powstałe 

w związku z realizacją umowy  przysługują DS Smith. Jeżeli jest to wymagane dla realizacji umowy, Odbiorca zobowiązuje się przenieść prawa własności intelektualnej, przemysłowej na 

DS Smith. Pod warunkiem uiszczenia przez Odbiorcę w całości płatności za towar, DS Smith może udzielić Odbiorcy niewyłącznej nieprzenoszalnej licencji w celu umożliwienia korzystania 

z dóbr w trakcie prowadzenia działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przez prawa własności intelektualnej i przemysłowej rozumie się w szczególności prawa autorskie i 

prawa pokrewne, znaki towarowe, nazwy handlowe i nazwy domen, prawa z licencji, prawa wynikłe z renomy, prawo do wystąpienia z roszczeniem z tytułu nieuczciwej konkurencji, 

patenty, prawa do wynalazków, prawa do wzorów użytkowych, prawa do oprogramowania komputerowego i baz danych, prawa do informacji poufnych (w tym know-how i tajemnic 

handlowych) oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej, zarejestrowane lub niezarejestrowane, w tym wnioski (lub prawa do ubiegania się) o odnowienia lub przedłużenie takich 

praw oraz wszystkie podobne lub równoważne prawa lub formy ochrony, które istnieją lub będą istnieć obecnie lub w przyszłości w dowolnej części świata. 

j. DS Smith uprawniony jest do powierzenia wykonania części lub całości swoich obowiązków wynikających z umowy podwykonawcom. 

k. Odbiorca nie może bez uprzedniej zgody DS Smith wyrażonej na piśmie przenieść całości ani  części swoich praw lub obowiązków wynikających z umowy na osobę trzecią.  

l. Fakt zawarcia umowy, jej treść, oferta stanowi informację poufną. Odbiorca nie jest uprawniony do ujawnienia faktu zawarcia umowy i jej treści, oferty osobie trzeciej bez uprzedniej 

zgody DS Smith wyrażonej na piśmie, chyba że zostanie do tego zobowiązany przepisami prawa, orzeczeniem lub decyzją właściwego sądu lub organu administracji publicznej.  

m. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody Stron wyrażonej w formy pisemnej. 

n. Akceptując niniejsze Ogólne Warunki Odbiorca zobowiązuje się, że nie będzie bezpośrednio ani pośrednio:  

• sprzedawać, eksportować, dystrybuować, transferować ani w żaden inny sposób dostarczać towarów żadnemu państwu, jednostce organizacyjnej ani osobie fizycznej, 

• ani występować w imieniu DS Smith w czynnościach faktycznych lub prawnych,  

- z naruszeniem jakichkolwiek obowiązujących sankcji gospodarczych lub handlowych, przepisów prawa Unii Europejskiej, Organizac ji Narodów Zjednoczonych lub jakiegokolwiek innego 

podmiotu uprawnionego do nakładania sankcji, które mogą ulegać zmianom. 

o. W przypadku zmiany treści niniejszych Ogólnych Warunków DS Smith przekaże Odbiorcy aktualną wersję Ogólnych Warunków lub powiadomi Odbiorcę o dostępności Ogólnych Warunków 

w zmienionej wersji na stronie internetowej DS Smith: www.dssmith.com/pl/packaging . Strony wiąże treść Ogólnych Warunków w zmienionej wersji od  chwili, z którą Odbiorca mógł 

się z nią zapoznać. 

15. PRAWO WŁAŚCIWE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU 

a. Niniejsze Ogólne Warunki, umowa oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z lub powstałe w związku z Ogólnymi Warunkami lub umową będą regulowane i interpretowane zgodnie 

z prawem polskim, z wyłączeniem stosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych  o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. 

b. Wszelkie spory wynikające lub pozostające w związku z niniejszymi Ogólnymi Warunkami lub umową rozstrzygane będą wyłącznie przez rzeczowo właściwy sąd powszechny w Kielcach 

według prawa polskiego i w języku polskim, z zastrzeżeniem wynikającej z obowiązujących przepisów właściwości sądów w sprawach własności intelektualnej.  

c. Powyższe postanowienia nie wyłączają prawa DS Smith do zainicjowania postępowania przed sądem kraju, w którym znajduje się mienie Odbiorcy lub do prowadzenia postępowania w 

więcej niż jednej jurysdykcji w zakresie dopuszczonym właściwymi przepisami prawa.  

 

Warszawa, styczeń 2022 r. 

 

http://www.dssmith.com/pl/packaging

