
1. Niniejsze Warunki Zakupu Towarów i  Świadczenia Usług dla 
Sano – Nowoczesne Żywienie Zwierząt sp. z  o.o. (dalej: OW) 
znajdują zastosowanie do zakupów towarów i usług przez spółkę  
Sano – Nowoczesne Żywienie Zwierząt sp. z  o.o. z  siedzibą 
w Sękowie (64-541) przy ul. Lipowej 10, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000065576 (zwaną dalej: 
Sano), dla których strony wyraźnie nie wyłączyły stosowania 
niniejszych OW.

2. Wykonawcą w ramach OW jest każdy przedsiębiorca świadczący 
usługi lub dostarczający towary Sano. 

3. Do chwili, gdy Sano nie złoży Wykonawcy pisemnego 
Zamówienia, Wykonawca nie może wywodzić żadnych skutków 
prawnych z ustaleń i negocjacji prowadzonych z Sano. 

4. Przyjmując Zamówienie, w  tym także przez przystąpienie do 
jego wykonania, Wykonawca wyraża zgodę na stosowanie 
OW. Wszelkie odmienne od wskazanych w OW i Zamówieniu 
zasady współpracy, w tym ogólne warunki umów Wykonawcy, 
nie mają zastosowania do Przedmiotu Zamówienia, nawet jeżeli 
Wykonawca dostarczył ich treść Zamawiającemu.

5. Zamówienie jest wiążące dla Sano tylko wtedy, gdy będzie 
wystosowane przez osobę upoważnioną w Sano do składania 
Zamówień. Domniemuje się, że każda osoba składająca 
zamówienie w imieniu Sano jest do tego upoważniona.

6. Zamówienie powinno być złożone w  formie pisemnej, w  tym 
także za pośrednictwem faksu lub poczty e-mail. 

7. Jeżeli Wykonawca, w  następstwie prowadzonych negocjacji, 
otrzymał od Sano ofertę zawarcia umowy w  ramach swej 
działalności, brak niezwłocznej odpowiedzi poczytuje się za 
przyjęcie oferty na warunkach określonych w Zamówieniu. 

8. Odpowiedź na ofertę Wykonawcy z  zastrzeżeniem zmian 
lub uzupełnień poczytuje się za jej przyjęcie przez Sano, 
z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w odpowiedzi na nią. 

9. Wszelkie ewentualne modyfikacje Zamówienia, pod rygorem 
nieważności, muszą być pisemnie zatwierdzone przez Sano. 

10. Wykonawca oświadcza, że sprzedawane przez niego towary nie 
posiadają substancji niedozwolonych i niepożądanych, zgodnie 
z  obowiązującym prawem, przez które nie należy rozumieć 
zaleceń Komisji Europejskiej. 

11. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie 
oraz zaplecze kadrowe i  zasoby finansowe niezbędne 
do prawidłowego i  terminowego wykonania Przedmiotu 
Zamówienia. 

12. Wykonawca ma obowiązek świadczyć usługi osobiście, chyba 
że Sano wyrazi zgodę na powierzenie ich wykonywania osobom 
trzecim. 

13. Gdy Wykonawca nie przystąpi do wykonywania Przedmiotu 
Zamówienia, wykonywać go będzie w  sposób wadliwy lub 
dopuszczając się opóźnienia, Sano wezwie Wykonawcę 
do prawidłowego wykonania Zamówienia, a  bezskuteczny 
upływ wyznaczonego terminu będzie uprawniał Sano do 
jednostronnego rozwiązania całej lub części umowy ze skutkiem 
natychmiastowym oraz powierzenia dalszego wykonania 
Przedmiotu Zamówienia osobie trzeciej na koszt i  ryzyko 

Wykonawcy bez potrzeby uzyskiwania zgody sądu na takie 
wykonanie zastępcze.

14. Wykonawca jest zobowiązany wykonać i dostarczyć Przedmiot 
Zamówienia wolny od wad i wraz z  kompletną dokumentacją 
wymaganą przepisami prawa oraz wymaganiami zawartymi 
w Zamówieniu. 

15. Bezskuteczny upływ terminu usunięcia stwierdzonych wad 
w  dostarczonym Przedmiocie Zamówienia, stanowić będzie 
podstawę do odmowy zapłaty wynagrodzenia stosownie do 
zakresu stwierdzonych niezgodności. 

16. Jeżeli w  Zamówieniu nie wskazano inaczej kwota podanego 
w nim wynagrodzenia jest kwotą brutto. Cena stanowi całkowity 
koszt zamówienia, w tym transport, ubezpieczenie i inne koszty 
uboczne. Wykonawca nie będzie powoływał się na wadę 
oświadczeń woli w zakresie w jakim wada ta miałaby dotyczyć 
ceny. 

17. Strony zgodnie postanawiają, że cena określona w Zamówieniu 
nie ulegnie zmianie przez cały czas realizacji Zamówienia. 

18. Strony wyrażają zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną, 
przy czym dla Sano na adres e-mail osoby składającej 
zamówienie w imieniu Sano.

19. Strony postanawiają, że Sano będzie miało prawo naliczać kary 
umowne:

a. w  przypadku opóźnienia w  wykonaniu Przedmiotu 
Zamówienia – w  wysokości 1% wynagrodzenia netto za 
każdy dzień opóźnienia,

b. w  przypadku nieusunięcia w  wyznaczonym terminie 
stwierdzonych wad i  usterek– w  wysokości 1% 
wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, przy 
czym Sano będzie przysługiwało prawo dochodzenia 
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych 
kar umownych.

20. Każda umowa realizowana w  oparciu o  OW podlega prawu 
polskiemu, a do kwestii nieuregulowanych w OW zastosowanie 
znajdują odpowiednie regulacje prawne.

21. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umów, do których 
zastosowanie znajdują OW rozstrzygane będą przez sąd 
właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sano. 

22. W  przypadku umów realizowanych z  podmiotami mającymi 
swoją siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych 
o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. 

23. Niniejsze OW przyjęto i podpisano w dniu 18.04.2018, a także 
umieszczono na stronie internetowej www.sano.pl. Będą 
one miały zastosowanie do wszelkich umów zawieranych 
z  dostawcami towarów i  usług od daty ich umieszczenia na 
wskazanej stronie internetowej.
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