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Niniejsze Warunki Sprzedaży regulują transakcje 
sprzedaży przez Viskase Polska sp. z o.o. na rzecz 
Kupujących. Wszelkie towary i usługi dostarczane 
Kupującemu przez Viskase będą podlegały wyłącznie 
niniejszym Warunkom Sprzedaży, chyba że Viskase i 
Kupujący zawarli ostateczną umowę na towary lub usługi 
objęte Potwierdzeniem, podpisaną przez upoważnionego 
przedstawiciela Viskase, w którym to wypadku warunki 
takiej ostatecznej umowy będą miały pierwszeństwo 
przed wszelkimi sprzecznymi postanowieniami 
niniejszych Warunków Sprzedaży. Spółka Viskase może 
przedstawić Kupującemu alternatywne lub uzupełniające 
Warunki Sprzedaży wraz z jej Potwierdzeniem. W takich 
wypadkach, wszelkie dodatkowe warunki lub warunki, 
które są sprzeczne z niniejszymi Warunkami Sprzedaży, 
a są zawarte w alternatywnych lub uzupełniających 
Warunkach Sprzedaży, będą miały pierwszeństwo. 
Wszelkie dodatkowe warunki lub warunki zawarte w 
jakimkolwiek zamówieniu lub innym dokumencie 
dostarczonym przez Kupującego, które są sprzeczne z 
niniejszymi Warunkami Sprzedaży lub z jakimikolwiek 
alternatywnymi lub dodatkowymi Warunkami Sprzedaży 
przedstawionymi przez Viskase, zostaną odrzucone i nie 
będą wiążące dla Viskase. 
 

* * * 
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.  Niniejsze 
Warunki Sprzedaży („Warunki”) dotyczą zakupu 
produktów przez Kupującego („Kupujący”) od Viskase 
Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (adres: Marsz. 
Józefa Piłsudskiego 101, 50-016, Wrocław), wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia 
Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000025562, 
NIP: 5251560414, REGON: 012283129 o kapitale 
zakładowym 1.546.000,00 zł ("Viskase") oraz sprzedaży 
produktów przez Viskase na rzecz Kupującego. Kupujący 
jest wskazany w każdej dołączonej ofercie, wniosku 
kredytowym, propozycji, potwierdzeniu zamówienia lub 
fakturze („Potwierdzenie Sprzedaży”). Kupujący 
akceptuje niniejsze Warunki poprzez podpisanie i 
odesłanie oferty Viskase, poprzez wysłanie zamówienia w 
odpowiedzi na ofertę, poprzez polecenie Viskase wysyłki 
produktu lub poprzez przyjęcie produktu od Viskase. 
Wszelkie dodatkowe lub inne warunki zawarte w 
zamówieniu lub innym dokumencie dostarczonym przez 
Kupującego zostają niniejszym odrzucone i nie będą 
wiążące dla Viskase, chyba że upoważniony 
przedstawiciel Viskase wyraźnie wyrazi na nie zgodę na 
piśmie. Rozpoczęcie realizacji lub wysyłka wszystkich lub 
jakichkolwiek produktów zamówionych przez Kupującego 
nastąpi wyłącznie na Warunkach Viskase i w żadnym 
wypadku nie będzie stanowić akceptacji jakichkolwiek 
warunków innych niż własne, jeżeli nie zostały one 
wcześniej uzgodnione na piśmie przez upoważnionego 
przedstawiciela Viskase. 
 
 
2. POTWIERDZENIE.  Żadne zamówienie nie jest 
wiążące dla Viskase, dopóki Viskase nie zaakceptuje 
takiego zamówienia na oficjalnym formularzu 
potwierdzenia, na piśmie, faksem lub e-mailem, przez 

upoważnionego przedstawiciela Viskase. 
(“Potwierdzenie"). 
 
3. CENA I WARUNKI.  Ceny i warunki określone w 
niniejszych Warunkach mogą ulec zmianie bez 
powiadomienia, aż do momentu przyjęcia zamówienia na 
produkt. Ceny przyjętych zamówień są stałe. Ceny 
Viskase, warunki płatności i warunki dostawy w dniu 
wysyłki regulują sprzedaż produktu w przesyłce. Oprócz 
ceny zakupu, Kupujący zapłaci Viskase kwotę wszystkich 
podatków państwowych, akcyzy i/lub inne opłaty (z 
wyjątkiem podatków od dochodu netto lub uzależnionych 
od dochodu netto), które spółka Viskase może być 
zobowiązana zapłacić w związku z produkcją, sprzedażą 
lub transportem jakiegokolwiek dostarczonego produktu, 
z wyjątkiem sytuacji, gdy prawo stanowi inaczej. 
 

 

4. PŁATNOŚĆ. Każda faktura Viskase będzie 
wymagalna do zapłaty bez żadnych potrąceń w terminie 
30 dni od daty wystawienia faktury. Jeżeli ten termin 
płatności upłynie bezskutecznie, Kupujący pozostaje w 
zwłoce. Każda kwota należna Viskase od Kupującego, 
która nie zostanie zapłacona w terminie, automatycznie i 
bez uprzedniego powiadomienia spowoduje konieczność 
zapłaty (i) rocznych odsetek w wysokości maksymalnej 
zgodnie z art. 481 § 21 polskiego Kodeksu cywilnego lub 
odsetek naliczanych w stosunku dziennym, jak również (ii) 
kosztów windykacji w wysokości określonej w art. 10 ust. 
1 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 
transakcjach handlowych (Dz. U. 2022 poz. 893 z późn. 
zm.). Oprócz kwoty ryczałtowej, o której mowa powyżej, 
Viskase może żądać zwrotu wszelkich kosztów windykacji 
poniesionych w związku z opóźnieniem w płatności, w tym 
w szczególności niezbędnych kosztów odpowiednich 
pozasądowych czynności windykacyjnych lub 
odzyskiwania należności. W przypadku zwłoki, Viskase 
może również żądać naprawienia szkody na zasadach 
ogólnych. 
 
Viskase oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą, 
zgodnie z definicją zawartą w załączniku 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 (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r. z późn. 
zm.), a tym samym posiada status dużego przedsiębiorcy 
w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 
transakcjach handlowych.. 
 
 
5. DOSTAWA.  Wszystkie produkty będą wysyłane 
zgodnie z regułą Incoterms 2020 FOB magazyn Viskase.  
Kupujący będzie odpowiedzialny za pokrycie wszystkich 
kosztów frachtu. Spółka Viskase będzie starała się 
dotrzymać wszelkich terminów wysyłki lub dostawy 
określonych przez Kupującego, ale w żadnym wypadku 
Viskase nie będzie odpowiedzialna za brak wysyłki lub 
dostawy w określonym terminie. 
 
6. ANULOWANIE I ZMIANA ZAMÓWIENIA. 
Żadne z realizowanych zamówień nie może zostać 
anulowane, żadna dostawa nie może zostać odroczona, a 
ilości lub specyfikacje nie mogą ulec zmianie. 



 
7. ZWROTY I BRAKI.  Żaden produkt nie może 
być zwrócony bez wyraźnego, wcześniejszego 
pisemnego zatwierdzenia przez spółkę Viskase. Żądania 
zwrotu muszą zostać złożone przez Kupującego w 
terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wysyłki. W żadnym 
wypadku do zwrotu nie będą dopuszczone produkty 
drukowane lub niestandardowe. Wszelkie zwroty przyjęte 
przez Viskase muszą być w oryginalnym stanie i w 
nienaruszonych, nieuszkodzonych kartonach. Przyjęcie 
przez Viskase dostawy zatwierdzonych zwrotów nie 
oznacza zrzeczenia się jakichkolwiek praw lub środków 
zaradczych przysługujących Viskaze w zakresie 
zwróconego produktu, który nie spełnia powyższych 
standardów. Kwoty otrzymane za prawidłowo dokonane 
zwroty zostaną zaliczone na poczet przyszłych zakupów 
w pełnej wysokości ceny naliczonej Kupującemu, 
pomniejszonej o opłaty za fracht w obie strony oraz 
standardowe opłaty Viskase za przywrócenie zapasów do 
stanu pierwotnego i/lub przepakowanie. 
 
8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO. 
Viskase gwarantuje, że produkt dostarczony na podstawie 
Potwierdzenia Sprzedaży i niniejszych Warunków jest 
zgodny ze specyfikacją określającą standard lub 
standardami Viskase, w zależności od przypadku, dla 
danego produktu. Viskase gwarantuje ponadto, że taki 
produkt jest odpowiednio zamknięty, zapakowany i 
oznakowany oraz że odpowiada zapewnieniom i 
stwierdzeniom dotyczącym stanu faktycznego zawartym 
na opakowaniu i etykiecie. 
Kupujący powinien sprawdzić produkt natychmiast po 
jego dostarczeniu. Wszelkie widoczne wady, braki 
produktu lub jakiekolwiek inne odstępstwa od specyfikacji 
produktu i opakowania oraz Potwierdzenia Sprzedaży 
muszą być zgłoszone Viskase niezwłocznie, ale nie 
później niż w terminie 7 dni, po dostarczeniu produktu do 
miejsca przeznaczenia, w formie pisemnej, z określeniem 
wady, braku lub innych odstępstw oraz z podaniem 
numeru faktury. 
 
Wszelkie wady ukryte (w tym wady ujawniające się 
podczas produkcji) muszą być zgłoszone Viskase 
natychmiast po ich wykryciu. Przyjmuje się, że wady 
ukryte są zazwyczaj możliwe do wykrycia w terminie 60 
dni od daty dostawy, chyba że Kupujący jest w stanie 
udowodnić, że nie mógł, działając racjonalnie, wykryć 
wady w tym terminie. Wadliwe produkty muszą być 
dostępne dla Viskase celem przeprowadzenia inspekcji 
przez okres 14 dni od daty powiadomienia. Na żądanie 
Viskase należy przesłać Viskase próbki produktów 
uznanych za wadliwe. Dotyczy to również ciał obcych 
znalezionych na lub w produktach i/lub opakowaniu. Jeżeli 
Kupujący nie przeprowadzi inspekcji lub nie powiadomi 
Viskase o wadzie (widocznej lub ukrytej), prawo 
Kupującego do żądania jakichkolwiek środków 
zaradczych w odniesieniu do wady przestaje 
przysługiwać. 
 
Viskase na podstawie umowy zobowiązuje się i 
gwarantuje wyłącznie to, że produkty, które zostały przez 
nią wyprodukowane, będą zgodne z uzgodnioną 
specyfikacją w momencie produkcji i będą wolne od wad 
materiałowych i wykonawczych przez okres 12 miesięcy 
od dostawy, z wyjątkiem wad wynikających z 
rozwarstwienia, właściwości zimnego zgrzewu i 
uszczelnienia, gdzie obowiązuje okres 6 miesięcy od 
produkcji. Wszelkie ustawowe prawa do dochodzenia 
roszczeń wobec Viskase zostają wyłączone.. 
 
Jeżeli roszczenia gwarancyjne są uzasadnione, Viskase, 
według własnego uznania, ma wybór, aby naprawić 

produkty lub zapewnić bezusterkowy zamiennik w 
terminie 14 dni, licząc od dnia złożenia reklamacji. Tylko 
w przypadku, gdy taka naprawa lub zapewnienie 
bezusterkowego zamiennika jest niemożliwe lub 
komercyjnie niewykonalne dla Viskase, Kupujący może 
otrzymać obniżkę ceny. Określone powyżej gwarancje 
umowne całkowicie zastępują w całości ustawowe prawa 
i gwarancje, o ile ma to zastosowanie. W szczególności 
odpowiedzialność Viskase z tytułu ustawowej rękojmi za 
wady zostaje niniejszym całkowicie wyłączona przez 
strony.  
 
9. LICENCJE.  Zakup produktu od Viskase nie jest 
równoznaczny z udzieleniem Kupującemu jakiejkolwiek 
licencji, wyraźnej lub dorozumianej, na patenty, znaki 
towarowe, know-how lub inną własność intelektualną 
Viskase, która przez cały czas pozostanie jedyną i 
wyłączną własnością Viskase. 
 
10. NADWYŻKI I NIEDOBORY. Nadwyżki lub 

niedobory wynoszące do piętnastu procent (15%) 

stanowią prawidłową realizację wszystkich zamówień i 

Kupujący nie może się na nie powoływać jako na 

nieprzestrzeganie przez Viskase warunków 

jakiegokolwiek zamówienia lub Potwierdzenia Sprzedaży.  

We wszystkich przypadkach Viskase pobierze opłatę (a 

Klient będzie odpowiedzialny za zapłatę) za faktycznie 

dostarczone ilości/wielkości.   

 
11. SIŁA WYŻSZA. Spółka Viskase nie ponosi 
odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania, jeśli 
jego wykonanie jest niemożliwe lub niewykonalne z 
powodu działania siły wyższej lub innych zdarzeń 
pozostających poza jej racjonalną kontrolą, które to 
zdarzenia mogą obejmować, bez ograniczeń, pożary, 
burze, powodzie, trzęsienia ziemi, zamieszki, wojny, 
sabotaż, akty terroryzmu lub inne niepokoje społeczne, 
wypadki, spory pracownicze, przestoje w pracy, nakazy 
sądowe, embargo transportowe, braki lub opóźnienia w 
uzyskaniu produktów, zapasów lub produktów do 
pakowania, lub dostępu do usług transportowych lub 
obiektów, czy to z powodu zakłóceń w łańcuchu dostaw, 
czy z innych powodów, pandemii, endemii lub innych 
globalnych kryzysów zdrowotnych ogłoszonych przez 
Światową Organizację Zdrowia i/lub Centra ds. 
Zapobiegania i Kontroli Chorób, lub jakichkolwiek aktów, 
przepisów lub innych wymagań władz federalnych, 
stanowych, okręgowych, miejskich lub lokalnych lub ich 
oddziałów, jednostek lub agend. 
 
W okresie występowania takiej siły wyższej Viskase ma 
prawo do pominięcia całości lub dowolnej części ilości 
produktu dostarczanego w takim okresie. Całkowita 
zamówiona ilość zostanie pomniejszona o pominiętą ilość, 
jeżeli z powodu takiego zdarzenia, w wyłącznej opinii 
Viskase, dostarczenie całości zapotrzebowania na 
jakikolwiek produkt jest niewykonalne.  Viskase ma prawo 
rozdzielić produkty dostępne do dostawy pomiędzy 
swoich klientów i na własne potrzeby, tak jak uzna to za 
konieczne. W żadnym wypadku spółka Viskase nie będzie 
zobowiązana do zakupu produktu od innych stron w celu 
umożliwienia jej dostarczenia produktu Kupującemu, 
nawet jeżeli takie ograniczenie będzie znaczne i 
spowoduje anulowanie tej transakcji. 
 
12. ZAWIESZENIE KREDYTU/WYSYŁKI.  Jeżeli 
Kupujący nie dotrzyma warunków płatności Viskase na 
podstawie niniejszych Warunków lub na podstawie 
jakiejkolwiek innej umowy zawartej z Viskase, lub jeżeli 
spółka Viskase będzie miała jakiekolwiek wątpliwości co 
do odpowiedzialności finansowej Kupującego, Viskase 



może, oprócz innych środków zaradczych, wypowiedzieć 
umowę sprzedaży na rzecz Kupującego lub zawiesić 
dalsze dostawy produktów lub zażądać płatności z góry 
jako warunku wysyłki.. 
 
13. SZATA GRAFICZNA I FORMY.  
Cała szata graficzna, skład i druk są realizowane przez 
Viskase lub dla Viskase na polecenie Kupującego. 
Kupujący przyjmuje całą odpowiedzialność za ewentualne 
naruszenie praw autorskich i znaków towarowych oraz 
będzie bronił i zwolni Viskase z odpowiedzialności z tytułu 
wszelkich kosztów, odszkodowań lub wydatków, w tym 
honorariów adwokackich, które mogą wynikać z działania 
w charakterze takiego agenta. 
 
Wszystkie formy drukowe, oryginalne lub ich zamienniki, 
pozostają wyłączną własnością Viskase, a Kupujący nie 
ma prawa własności do takich form, nawet jeśli część lub 
całość kosztu oryginalnych form została poniesiona przez 
Kupującego. Jeżeli takie płyty nie były używane przez 
okres 3 (trzech) lat, Viskase zastrzega sobie prawo do 
zniszczenia płyt bez powiadomienia Kupującego i bez 
ponoszenia odpowiedzialności. Proponowane projekty 
graficzne wymagają wcześniejszego zatwierdzenia przez 
Viskase. 
14. PRAWO WŁAŚCIWE.  Ważność, interpretacja i 
realizacja niniejszej transakcji pomiędzy Kupującym a 
Viskase obejmującej sprzedaż produktu Kupującemu 
podlega prawu polskiemu. Konwencja ONZ o umowach 
międzynarodowej sprzedaży towarów zostaje niniejszym 
wyłączona w stosunku do Warunków lub jakiegokolwiek 
Potwierdzenia Sprzedaży. 
 
15. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU: Wszelkie powództwa 
związane z niniejszymi Warunkami lub wynikające z nich 
będą wnoszone do sądu właściwego we Wrocławiu, a 
Kupujący niniejszym wyraża zgodę na jurysdykcję i 
właściwość miejscową takiego sądu. Niezależnie od 
powyższego, Kupujący przyjmuje do wiadomości i zgadza 
się, że środki prawne w przypadku naruszenia lub 
zagrożenia naruszeniem któregokolwiek z niniejszych 
Warunków lub któregokolwiek Potwierdzenia Sprzedaży 
mogą być niewystarczające i, w uznaniu tego faktu, 
Kupujący zgadza się, że spółka Viskase będzie miała 
prawo do egzekwowania postanowień niniejszych 
Warunków lub warunków któregokolwiek Potwierdzenia 
Sprzedaży i któregokolwiek z jego postanowień poprzez 
złożenie wniosku do sądu właściwego o wydanie nakazu 
sądowego, nakazu podjęcia określonych działań lub 
zastosowanie innego sprawiedliwego zadośćuczynienia, 
bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw i środków 
prawnych, które mogą przysługiwać Viskase.] 

 

16. TYTUŁ I RYZYKO UTRATY, USZKODZENIA 
LUB ZNISZCZENIA.  Tytuł prawny do produktu oraz 
ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia produktu 
przechodzi na Kupującego w momencie dostarczenia 
przez Viskase takiego produktu do przewoźnika lub 
wysyłki do Kupującego w magazynie Viskase. 
 
17. OPŁATY WIĄZANE. Wszystkie opłaty za 
wiązanie dotyczą usług świadczonych przez wybrany 
przez Kupującego serwis wiązania.  Wszelkie dodatkowe 
opłaty z tytułu frachtu poniesione w związku z usługami 
wiązania ponosi Kupujący.. 
 
18. ZWLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI. 
Kupujący zabezpieczy i zwolni z odpowiedzialności spółkę 
Viskase, jej podmioty powiązane oraz wszystkich 
członków ich władz, dyrektorów, pracowników, agentów, 
upoważnionych przedstawicieli, następców, 
cesjonariuszy i wykonawców, z tytułu wszelkich roszczeń, 

zobowiązań, strat, odszkodowań i wydatków o 
jakimkolwiek charakterze, które mogą wynikać z 
niniejszych Warunków lub Potwierdzenia Sprzedaży i 
jakichkolwiek towarów lub usług dostarczanych na ich 
podstawie lub w związku z nimi. Takie zwolnienie z 
odpowiedzialności obejmuje zapłatę wszystkich kosztów 
obsługi prawnej i innych kosztów poniesionych przez 
Viskase w związku z obroną takich roszczeń. Kupujący 
będzie odpowiedzialny za utratę, zniszczenie lub 
uszkodzenie wszystkich narzędzi, sprzętu i innego mienia 
osobistego Viskase, każdego podwykonawcy Viskase lub 
któregokolwiek z ich pracowników lub agentów. 
 
19. POSTANOWIENIA RÓŻNE.  Niniejsze Warunki 
i wszelkie Potwierdzenie Sprzedaży stanowią całość 
umowy pomiędzy Viskase i Kupującym dotyczącej 
sprzedaży i kupna produktu i zastępują wszelkie 
wcześniejsze umowy lub porozumienia, pisemne lub 
ustne, wyraźne lub dorozumiane, odnoszące się do nich. 
Kupujący nie może przenieść swojego zamówienia, 
niniejszych Warunków lub jakiegokolwiek Potwierdzenia 
Sprzedaży i warunków lub jakiegokolwiek prawa do nich 
lub udziału w nich lub jakiegokolwiek innego obowiązku 
wynikającego z niniejszych Warunków bez uprzedniej 
pisemnej zgody Viskase.  Niniejsze Warunki nie mogą być 
modyfikowane lub zmieniane bez uprzedniej pisemnej 
zgody upoważnionego przedstawiciela Viskase.  Każde 
odstąpienie przez Viskase od dochodzenia praw w 
przypadki naruszenia niniejszych Warunków musi być 
sporządzone na piśmie i podpisane przez Viskase, a 
żadne takie odstąpienie nie będzie interpretowane jako 
odstąpienie od dochodzenia praw w przypadku innego 
naruszenia. 


