Ogólne Warunki Sprzedaży
3M Poland Sp. z o.o.
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§1
Definicje, Zakres Obowiązywania
Dla potrzeb niniejszych ogólnych warunków sprzedaży poniższym wyrażeniom nadaje
się następujące znaczenie:
a) „OWS” – niniejsze ogólne warunki sprzedaży;
b) „3M” – 3M Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach przy al. Katowickiej 117, 05830 Nadarzyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XIV
Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000014836;
c) „MOQ” – minimalna ilość Produktów, które mogą być zamówione przez Nabywcę
w jednym zamówieniu;
d) „Minimalna wartość zamówienia” – minimalna całkowita cena netto (z
uwzględnieniem dyskontów) podlegająca zapłacie za Produkty lub Usługi objęte
jednym zamówieniem Nabywcy wskazana w Umowie Dystrybucyjnej lub Ramowej
Umowie Dostawy lub w inny sposób zakomunikowana Nabywcy przez 3M;
e) „Nabywca” – podmiot nabywający lub ubiegający się o nabycie od 3M Produktów
lub Usług na mocy Umowy Sprzedaży;
f) „Cennik” – lista Produktów lub Usług oraz innych elementów, w szczególności
obejmująca numer lub nazwę Commodity, ceny netto (tj. ceny bez podatków,
dyskontów i rabatów), MOQ, minimalną ilość jednostek lub opakowań, jeżeli
dotyczy danych Produktów, minimalny lub maksymalny czas dostawy, jeśli jest inny
niż określony w § 2 ust. 4 pkt c) poniżej; termin „Cennik” obejmuje również (i) ceny
zawarte w ofertach złożonych przez 3M w odniesieniu do Produktów
wytworzonych na specjalne zamówienie Nabywcy, a także (ii) Ceny specjalne;
g) „Produkty” – produkty dostępne do nabycia w 3M;
h) „Ceny specjalne” – ceny odrębnie uzgodnione przez 3M z Nabywcą;
i) „Usługi” – usługi oferowane do wykonania przez 3M na warunkach określonych w
Cenniku lub świadczone przez 3M na mocy Umowy Sprzedaży i szczegółowo tam
określone;
j) „Umowa Dystrybucyjna” – umowa, na mocy której Nabywca ma prawo do zakupu
Produktów lub Usług of 3M i odsprzedaży ich, regulująca w sposób ramowy zasady
współpracy pomiędzy stronami, w tym zasady zawierania i wykonywania Umów
Wykonawczych;
k) „Ramowa Umowa Dostawy” – umowa regulująca w sposób ramowy zasady zakupu
Produktów lub Usług przez Nabywcę od 3M, przy założeniu, że zakupy te zostały
dokonane co do zasady dla własnych potrzeb Nabywcy;
l) „Umowa Wykonawcza” – umowa zawarta pomiędzy Nabywcą a 3M w celu
wykonania lub w związku z jakąkolwiek umową (w szczególności Umową
Dystrybucyjną lub Ramową Umową Dostawy) regulującą w sposób ramowy zasady
współpracy pomiędzy stronami dotyczące zakupu Produktów lub Usług przez
Nabywcę od 3M, z tym, że taka Umowa Wykonawcza jest co do zasady zawierana
poprzez złożenie zamówienia przez Nabywcę i przyjęcie go do realizacji przez 3M,
zgodnie z postanowieniami § 2 poniżej;
m) „Umowa Sprzedaży” – Umowa Dystrybucyjna, Ramowa Umowa Dostawy, umowa
sprzedaży, umowa dostawy i każda inna umowa (w tym Umowa Wykonawcza), na
podstawie której 3M będzie świadczyć odpłatnie Usługi lub przenosić własność lub
prawo do korzystania z Produktów.

3M Poland Sp. z o.o.
Wersja: styczeń 2019

1

2. Niniejsze OWS obowiązują w odniesieniu do wszystkich Umów Sprzedaży zawartych
lub podlegających zawarciu pomiędzy 3M a Nabywcą po 1 stycznia 2019r.
3. Wyłącza się stosowanie jakichkolwiek ogólnych warunków umów Nabywcy.
4. Uznaje się, że niniejsze OWS zostały zaakceptowane bez zastrzeżeń przez Nabywcę,
nawet jeśli wcześniej wniósł zastrzeżenia co do któregokolwiek z postanowień OWS,
jeśli Nabywca odebrał dostarczane Produkty lub Usługi.
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§2
Zawarcie Umów Wykonawczych
Umowa Wykonawcza może zostać zawarta w dowolny przewidziany prawem sposób.
Jeżeli do zawarcia Umowy Wykonawczej dochodzi chwilą zakomunikowania Nabywcy
przez 3M (w trybie ust. 7 poniżej.) o przyjęciu do wykonania złożonego przez Nabywcę
zamówienia.
Cenniki stanowią jedynie zaproszenie do składania zamówień.
Zamówienia mogą być składane do 3M w jeden z następujących sposobów:
a) na piśmie;
b) za pomocą poczty elektronicznej (e-maila) na adres wskazany Nabywcy przez 3M
lub wskazany na stronie internetowej 3M jako właściwy do składania zamówień;
c) w inny sposób wskazany przez 3M (w tym także za pośrednictwem systemów EDI
lub poprzez platformę bCom, po spełnieniu ewentualnych dalszych warunków
formalnych).
Każde zamówienie dla swej skuteczności musi zawierać:
a) oznaczenie rodzaju i ilości zamawianych Produktów lub Usług ze wskazaniem kodu
Produktu lub Usługi podanego przez 3M, przy czym (i) nie może to być ilość
mniejsza niż minimalna ilość, jaką można jednorazowo zamówić (tzw. MOQ)
wskazana w Cenniku i nadto (ii) musi to być ilość stanowiąca wielokrotność pełnych
opakowań zbiorczych lub innych minimalnych jednostek wskazanych przez 3M;
b) jednostkową cenę netto zgodną z Cennikiem;
c) termin dostawy Produktów lub Usług, przy czym nie może być on ani krótszy ani
dłuższy niż wskazany w Cenniku. W przypadku, gdy taki minimalny termin dostawy
nie jest wskazany w Cenniku uznaje się, iż jest to termin 30 dni od przyjęcia
zamówienia do wykonania przez 3M. W przypadku, gdy taki maksymalny termin nie
jest wskazany w Cenniku, uznaje się, że wynosi on 6 miesięcy od dnia przyjęcia
zamówienia do wykonania przez 3M;
d) w przypadku zamówień składanych na piśmie zamówienie powinno zawierać dane
adresowe i kontaktowe Nabywcy (w tym adres poczty elektronicznej Nabywcy)
oraz pieczęć Nabywcy i podpis osoby uprawnionej do składania zamówień.
Domniemywa się, że osoba posługująca się pieczęcią Nabywcy lub wysyłająca
zamówienie z adresu mailowego Nabywcy ma prawo do składania w imieniu
Nabywcy zamówień. Nadto, w przypadku zamówień składanych za pomocą poczty
elektronicznej uznaje się, że adres, spod którego wysłano zamówienie jest adresem
kontaktowym Nabywcy (o ile Nabywca nie wskaże innego adresu kontaktowego).
Za wszelkie błędy popełnione w treści zamówienia całkowitą odpowiedzialność ponosi
Nabywca. Zamówienie złożone przez Nabywcę w sposób określony w ust. 3 powyżej
nie może zostać odwołane i jest wiążące dla Nabywcy, chyba, że Strony postanowią
inaczej.
Zamówienia nie spełniające powyższych wymagań mogą zostać uznane przez 3M za
nie złożone i nie będą rozpatrywane przez 3M zgodnie z ust. 7.
Z zastrzeżeniem postanowień ust. 11 poniżej, potwierdzenie lub odmowa przyjęcia przez
3M zamówienia do wykonania może zostać dokonane wg wyboru 3M na piśmie, drogą
e-mailową lub inną (w tym, na przykład, poprzez zmianę statusu odpowiedniego
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zamówienia na platformie bCom). Brak przyjęcia zamówienia do wykonania w terminie
2 dni roboczych (a w przypadku zamówień otrzymanych przez 3M po 14.00 - w
terminie 3 dni roboczych) oznacza, że Umowa Wykonawcza nie została zawarta. Ten
sam skutek nastąpi w przypadku odmowy w powyższych terminach przyjęcia
zamówienia do wykonania. Art 682 kodeksu cywilnego nie stosuje się.
Przyjęcie zamówień składanych przez Kupującego poprzez potwierdzenie przyjęcia
zamówienia do wykonania, wysyłkę Produktów lub w inny sposób nie stanowi
akceptacji przez 3M jakichkolwiek warunków tych zamówień, za wyjątkiem określenia
rodzaju i ilości danych Produktów, terminów dostawy (jeśli będą dłuższe niż minimalne
i krótsze niż maksymalne terminy dostawy, o których mowa w ust. 4 pkt c) powyżej).
Jeżeli realizacja zamówienia w terminie podanym przez Nabywcę lub wskazanym w
Cenniku nie jest możliwa, 3M w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do wykonania
przedstawi najbliższy możliwy termin wykonania zamówienia. Termin ten jest wiążący
dla stron o ile Nabywca nie zgłosi rezygnacji z zamówienia najdalej w ciągu 3 dni
roboczych od otrzymania takiego potwierdzenia zamówienia od 3M.
Jeżeli po zawarciu Umowy Wykonawczej (w tym po przyjęciu zamówienia do
wykonania) z przyczyn niezależnych od 3M (w tym z przyczyn leżących po stronie
podwykonawców 3M) wykonanie Umowy Wykonawczej w ustalonym terminie nie
będzie możliwe, 3M powiadomi o takim fakcie Nabywcę wskazując najbliższy możliwy
termin realizacji takiej Umowy Wykonawczej (lub jej części). Termin ten będzie wiążący
dla stron o ile Nabywca w terminie 3 dni roboczych nie odmówi jego akceptacji – w
przypadku odmowy takiej akceptacji, o ile strony nie postanowią inaczej, Umowa
Wykonawcza ulegnie rozwiązaniu w odniesieniu do Produktów lub Usług objętych
odmową akceptacji zmiany terminu. W takim przypadku stronom nie będą
przysługiwały jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze lub inne związane z
rozwiązaniem Umowy Wykonawczej. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio w
przypadku dalszych opóźnień w stosunku do terminu wskazanego przez 3M zgodnie ze
zdaniem pierwszym.
W przypadku złożenia przez Nabywcę zamówienia na Produkty lub Usługi których cena
jest wyrażona w Cenniku w złotych polskich i z terminem realizacji powyżej 60 dni,
przyjęcie przez 3M takiego zamówienia do wykonania wymaga potwierdzenia przez
3M na piśmie pod rygorem nieważności, przy czym złożenie przez 3M takiego
potwierdzenia może zostać poprzedzone odrębnymi ustaleniami Stron dotyczącymi
szczegółowych warunków Umowy Wykonawczej, w tym ewentualnej zmiany Ceny lub
prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży w przypadku istotnej zmiany średniego kursu
NBP walut: złoty polski w stosunku do euro (EUR) lub złoty polski w stosunku do dolara
amerykańskiego (USD).

§3
Ceny
1. Sprzedaż Produktów oraz przeniesienie własności Produktów na mocy innej umowy a
także świadczenie Usług następuje po cenach wskazanych w Cenniku obowiązującym
w chwili składania zamówienia przez Nabywcę. Ceny wskazane w Cenniku są cenami
netto i podlegają podwyższeniu o należny podatek od towarów i usług (VAT) i inne,
które go zastąpią lub zostaną wprowadzone dodatkowo. Nabywca jest zobowiązany do
zapłaty ceny w walucie i wysokości określonej zgodnie z § 7 ust. 1 i ust. 2.
2. Produkty dostarczane będą na terenie Polski na koszt 3M jeżeli spełnione zostały
łącznie następujące warunki: (i) zamówienie – dla każdego Produktu – musi opiewać na
ilość nie mniejszą niż MOQ wskazanej w Cenniku, a ponadto (ii) musi to być - dla
każdego Produktu – ilość stanowiąca wielokrotność pełnych opakowań zbiorczych lub
innych minimalnych jednostek wskazanych przez 3M (a gdyby takie nie zostały

3M Poland Sp. z o.o.
Wersja: styczeń 2019

3

3.
4.

5.

6.
7.

1.

wskazane to musi to być wielokrotność MOQ), a ponadto (iii) łączna cena podlegająca
zapłacie za objęte danym zamówieniem Produkty (po uwzględnieniu rabatów) musi
przekraczać Minimalną wartość zamówienia. Zamówienia nie spełniające powyższych
wymagań nie będą przyjmowane do wykonania przez 3M, a gdyby z jakiegokolwiek
powodu doszło do wykonania takiego zamówienia koszty takiej dostawy i pakowania
Produktów poniesie Nabywca. Nadto jakiekolwiek dodatkowe koszty poniesione przez
3M w związku z wyborem innego przewoźnika, innego rodzaju przewozu lub innych
warunków dostawy (w tym co do terminu) niż te wskazane w OWS zostaną w całości
zwrócone 3M przez Nabywcę w terminie 14 dni od wezwania.
3M może w drodze jednostronnego oświadczenia zmieniać treść Cennika. 3M może
podnieść ceny po wystosowaniu do Nabywcy pisemnego lub elektronicznego
zawiadomienia z czternastodniowym wyprzedzeniem.
3M ma prawo do jednostronnej zmiany cen na gruncie zawartych Umów Sprzedaży w
przypadku następujących po zawarciu tych umów zmian kursów walut lub zmian
wysokości podatków lub ceł dotyczących Produktów lub Usług będących przedmiotem
tych umów (lub dotyczących produktów stanowiących elementy składowe tych
Produktów lub Usług).
W odniesieniu do Towarów, których cena wyrażona jest w Cenniku w złotych polskich,
w przypadku określonej w zdaniach następnych, zmiany średniego kursu NBP walut:
złoty polski w stosunku do euro (EUR) lub złoty polski w stosunku do dolara
amerykańskiego (USD) 3M ma prawo do natychmiastowej zmiany Cennika. Przy czym
prawo do natychmiastowej zmiany Cennika przysługuje w przypadku: (i) zmiany w/w
kursu w stosunku do kursu opublikowanego przez NBP w poprzednim dniu roboczym o
co najmniej 10% lub (ii) zmiany w/w kursu w okresie następujących po sobie 7 dni – o
co najmniej 15%. W takim przypadku 3M prześle do Nabywcy, drogą elektroniczną,
nowy Cennik, który będzie obowiązywał (o ile 3M wyraźnie nie wskaże inaczej) po
upływie 24 godzin od momentu jego doręczenia do Nabywcy, przy czym uznaje się, że
w przypadku, gdy nowy Cennik został przesłany do Nabywcy przed godziną 14 w dniu
roboczym, uznaje się, że Nabywca otrzymał go w ciągu godziny od jego wysłania, a w
przypadku, gdy został przesłany do Nabywcy w dniu roboczym po godzinie 14 albo w
dniu wolnym od pracy (tj. w dniu ustawowo wolnym od pracy albo w sobotę), uznaje
się, że Nabywca otrzymał nowy Cennik o godzinie 9:00 w najbliższym dniu roboczym.
Prawo do zmiany Cennika w trybie opisanym w niniejszym ustępie, przysługiwać
będzie 3M w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia przypadku wskazanego w pkt (i)
lub (ii) powyżej.
Cena jednostkowa Produktu uwzględnia koszt opakowania jednorazowego.
Ustalenie ceny niższej niż wynikająca z Cennika obowiązującego w dniu złożenia
zamówienia przez Nabywcę wymaga porozumienia stron dokonanego w formie
pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku niedokonania ustaleń w
w/w zakresie w jeden z powyższych sposobów zastosowanie znajdą ceny wynikające z
Cennika obowiązujące na dzień złożenia zamówienia przez Nabywcę.
§4
Przejście ryzyk
Wszelkie ryzyka związane z Produktami i Usługami przechodzą na Nabywcę zgodnie z
zasadą CPT INCOTERMS 2010 lub inną zasadą INCOTERMS 2010, o ile tak zostało
uzgodnione pomiędzy 3M a Nabywcą. Produkt lub Usługę zgodne z wymaganiami
Umowy Sprzedaży uznaje się za odebrane przez Nabywcę z chwilą (i) faktycznego
odbioru przez Nabywcę lub (ii) z chwilą zaoferowania do odbioru przez 3M, jeżeli do
odbioru nie doszło z przyczyn niezawinionych przez 3M.
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3M dołoży staranności, aby dostarczać Nabywcy zamawiane Produkty terminowo, ale
3M nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane okolicznościami
leżącymi poza 3M.
Nabywca przyjmuje do wiadomości, że w zwyczajowym toku działalności 3M może
zmienić ofertę produktową i nie jest zobowiązana do dalszego udostępniania
wszystkich lub którychkolwiek Produktów. Jednak zazwyczaj 3M będzie podejmować
starania w celu przekazania Nabywcy zawiadomienia z wyprzedzeniem 30 dni
roboczych o ewentualnym zamiarze zaprzestania oferowania określonych Produktów.

§5
Dostawa
1. Z zastrzeżeniem postanowienia §3 ust. 2 powyżej, na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej dostawy będą wykonywane transportem samochodowym przez wybranego
przez 3M przewoźnika i na koszt 3M na adres wskazany w Umowie Dystrybucyjnej,
Ramowej Umowie Dostawy lub inny, uzgodniony między 3M a Nabywcą, zgodnie z
zasadą CPT INCOTERMS 2010, lub inną zasadą INCOTERMS 2010 o ile tak uzgodniono
pomiędzy 3M a Nabywcą. Dostawy dostarczane na żądanie Nabywcy do innego
miejsca (w tym wszelkie dostawy za granicę) lub w inny sposób będą dostarczane na
koszt Nabywcy.
2. Dostawy Produktów lub Usług będą realizowane w terminie wskazanym w Umowie
Wykonawczej, nie krótszym jednak niż 30 dni od przyjęcia zamówienia do wykonania
przez 3M lub inny termin wskazany w Cenniku. Ustalenie w Umowie Wykonawczej
krótszego terminu dostawy wymaga porozumienia stron dokonanego w formie
pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej pod rygorem nieważności. Termin
dostawy jest zastrzeżony na korzyść 3M, przy czym jeżeli 3M zdecyduje się dostarczyć
Produkty lub Usługi przed upływem w/w terminu poinformuje o takim terminie
dostawy Nabywcę z trzydniowym wyprzedzeniem.
3. Własność Towarów objętych daną fakturą przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłaty
całości ceny wskazanej w tej fakturze. Nabywca ma jednak prawo dokonywania dalszej
odsprzedaży tych Towarów w zwykłym toku czynności swojej działalności
gospodarczej. Nabywcy nie wolno jednak ustanawiać jakichkolwiek obciążeń na tych
Towarach ani używać ich jako zabezpieczenia (w tym ustanawiać zastawu czy
przewłaszczać na zabezpieczenie) ani w inny sposób dysponować Towarami (na
przykład poprzez oddanie ich w najem, leasing, dzierżawę czy użyczenie). Nabywca ma
także obowiązek zawiadomić 3M w trybie natychmiastowym o jakichkolwiek
naruszeniach przez osoby trzecie praw własności przysługujących 3M.

1.

§6
Poufność
Zachowanie w poufności strategii biznesowych i informacji handlowych ma zasadnicze
znaczenie zarówno dla 3M jak i dla Nabywcy. Nabywca jest zobowiązany dołożyć
wszelkich starań w celu zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących
każdej Umowy Sprzedaży oraz działalności 3M („Informacje Poufne”). Informacje
Poufne obejmują także materiały techniczne, wyniki laboratoryjne oraz inne informacje
techniczne, które mogą zostać ujawnione Nabywcy na piśmie lub w inny sposób i
zostały wyraźnie oznaczone jako „poufne” w chwili ich ujawnienia lub w ciągu siedmiu
dni od ich ujawnienia. Ponadto Informacje Poufne obejmują między innymi wyniki
testów nowych Produktów. Informacjami Poufnymi są także informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa 3M w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Nabywca zobowiązuje się nie ujawniać Informacji Poufnych osobom
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trzecim. Nabywca zobowiązuje się nie wykorzystywać Informacji Poufnych w celach
innych niż w celu wykonania danej Umowy Sprzedaży.
3M może w każdym czasie ujawniać fakt istnienia każdej Umowy Sprzedaży i jej
postanowienia osobom trzecim, które w ocenie 3M będą miały uzasadnioną potrzebę
uzyskania tych informacji.
§7
Faktury i Płatności
Faktury wystawiane są w złotych polskich (PLN), chyba że strony uzgodnią inną walutę
dla potrzeb fakturowania. W przypadku:
(a) fakturowania w PLN w sytuacji gdy ceny za niektóre Towary lub Usługi objęte daną
fakturą zostaną wskazane w Cenniku w walucie obcej - 3M dokona przeliczenia
każdej z tych cen z waluty obcej na PLN po średnim kursie NBP: (i) z dnia roboczego
poprzedzającego dzień otrzymania zamówienia dotyczącego danego Towaru lub
Usługi objętych daną fakturą przez 3M, o ile zostało otrzymane przez 3M w dniu
roboczym przed godziną 15:00 lub w sobotę albo w dniu wolnym od pracy, (ii) z
dnia roboczego otrzymania zamówienia dotyczącego danego Towaru lub Usługi
objętych daną fakturą przez 3M, o ile zostało otrzymane przez 3M w tym dniu
roboczym po godz. 15:00;
(b) gdy strony uzgodnią inną niż PLN walutę, w której mają być wystawiane faktury a
wskazane w Cenniku ceny za niektóre Towary lub Usługi objęte daną fakturą
zostaną określone w PLN - 3M dokona przeliczenia każdej z tych cen z PLN na
walutę obcą po średnim kursie NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień
wystawienia danej faktury;
(c) gdy strony uzgodnią inną niż PLN walutę, w której mają być wystawiane faktury a
wskazane w Cenniku ceny za niektóre Towary lub Usługi objęte daną fakturą
zostaną określone w walucie obcej innej niż waluta, w której ma nastąpić
fakturowanie - 3M dokona przeliczenia każdej z tych cen z tej innej waluty obcej na
walutę obcą, w której ma nastąpić fakturowanie, przy czym przeliczenie to zostanie
dokonane po średnich kursach NBP (wymiany waluty obcej wskazanej w Cenniku na
PLN i wymiany PLN na walutę obcą, w której ma nastąpić fakturowanie) z dnia
roboczego poprzedzającego dzień wystawienia danej faktury.
Płatność z tytułu faktury zostanie dokonana przez Nabywcę w walucie wskazanej na
fakturze.
Termin zapłaty faktury wynosi 30 dni od daty jej wystawienia. Płatność z tytułu faktury
zostanie dokonana na konto bankowe wskazane przez 3M na fakturze lub przekazane w
inny sposób. Uznaje się ją za dokonaną z chwilą uznania rachunku 3M.
Nabywca oświadcza, że jest podatnikiem VAT.
Faktury dostarczane będą pocztą na adres Nabywcy lub inny wskazany przez Nabywcę
bądź za pośrednictwem systemów EDI, lub pocztą elektroniczną na adres poczty
elektronicznej Nabywcy wskazany w Umowie Sprzedaży i nie będą dołączane do
przesyłek.
Wniesienie reklamacji ilościowej lub jakościowej względnie odmowa odebrania
Produktu lub Usługi nie zwalnia Nabywcy z obowiązku zapłaty ceny za Produkt lub
Usługę w ustalonym terminie.
Na warunkach odrębnie określonych 3M może udzielić Nabywcy kredytu kupieckiego
dotyczącego zapłaty należności za dany Produkt lub Usługę. Jeżeli strony nie
postanowią inaczej to prawo do kredytu kupieckiego wygasa z chwilą popadnięcia
przez Nabywcę w opóźnienie z jakąkolwiek płatnością należną 3M.
W przypadku nieterminowej zapłaty 3M ma prawo do otrzymania odsetek za
opóźnienie w wysokości ustawowej..
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9. 3M ma prawo wstrzymać się z realizacją dostaw Produktów lub realizacją Usług
objętych Umową Wykonawczą w przypadku, gdy Nabywca popadnie w opóźnienie z
jakimkolwiek świadczeniem należnym 3M, w tym szczególnie gdy Nabywca opóźni się
z zapłatą jakichkolwiek kwot wymagalnych na mocy poprzednio wystawionych faktur.
10. W przypadku zwłoki Nabywcy w spełnieniu jakiegokolwiek świadczenia należnego 3M
na gruncie danej Umowy Wykonawczej 3M ma prawo odstąpić od tej Umowy
Wykonawczej bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania
zobowiązania. Nadto, w przypadku takiej zwłoki 3M ma prawo także odstąpić od
wszelkich innych niewykonanych jeszcze Umów Wykonawczych a prawo to
przysługuje w terminie 90 dni od popadnięcia Nabywcy w zwłokę.
11. Bez względu na zastrzeżenie Nabywcy 3M ma prawo zaliczyć otrzymane płatności na
poczet należności wcześniej wymagalnych.
12. Nabywca nie może potrącać jakichkolwiek swoich wierzytelności przysługujących mu
w stosunku do 3M z wierzytelnościami 3M przysługującymi jej w stosunku do Nabywcy
z tytułu Umowy Sprzedaży.
§8
Informacja o Produktach i Usługach
1. Nabywca samodzielnie ocenia przydatność Produktów i Usług do zamierzonego przez
niego celu.
2. 3M nie ponosi odpowiedzialności za użycie Produktów niezgodnie ze wskazaniami 3M
lub za błędną lub niewłaściwą interpretacje informacji oraz danych technicznych
zawartych w katalogach, prospektach i innych materiałach drukowanych bądź w inny
sposób przekazanych Nabywcy.
§9
Inspekcje, Reklamacje
1. Nabywca ma obowiązek potwierdzania odbioru Produktów lub Usług oraz starannego
sprawdzania stanu Produktów lub Usług niezwłocznie po ich otrzymaniu.
2. W przypadku przesłania Produktów przez 3M na miejsce przeznaczenia za
pośrednictwem przewoźnika, Nabywca zobowiązany jest natychmiast sprawdzić
przesyłkę. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie
Produktów, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia
odpowiedzialności przewoźnika (w tym sporządzenia zastrzeżenia dotyczącego
uszkodzeń danego Produktu w liście przewozowym) i niezwłocznie powiadomić 3M.
3. W przypadku zgłoszenia reklamacji z tytułu wad Nabywca ma obowiązek zabezpieczyć
reklamowane Produkty lub Usługi do dyspozycji 3M przez okres 7 dni od daty
dokonania zgłoszenia celem potwierdzenia reklamacji przez przedstawiciela 3M.
4. Modyfikuje się odpowiedzialność 3M z tytułu rękojmi w sposób następujący:
a) reklamacje, jakościowe lub ilościowe, będą zgłaszane 3M przez Nabywcę na piśmie
niezwłocznie, nie później niż (i) w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych po ujawnieniu
wad jakościowych Produktów i (ii) w terminie 3 (trzech) dni roboczych po
ujawnieniu braków ilościowych. 3M będzie miał 30 (trzydzieści) dni roboczych od
otrzymania pisemnego zgłoszenia od Nabywcy na ustosunkowanie się do złożonej
reklamacji. W przypadku konieczności dodatkowej oceny jakości Produktów
(przeprowadzenia badań, testów, itp.) okres rozpatrywania reklamacji ulega
przedłużeniu o okres dokonywania tej oceny;
b) w przypadku uznania reklamacji przez 3M:
(i) w przypadku wad ilościowych, gdy ilość Produktów dostarczonych będzie
mniejsza niż wymagana - 3M zobowiązuje się do dostarczenia brakującej ilości
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Produktów w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych od daty uznania
reklamacji,
(ii) w przypadku wad ilościowych, gdy ilość Produktów dostarczonych będzie
większa niż wymagana – 3M zobowiązuje się do odbioru od Nabywcy nadwyżki
Produktów w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty uznania reklamacji,
(iii) w przypadku wad jakościowych (w tym rodzajowych) – według wyboru 3M (i)
wymiany wadliwych Towarów na wolne od wad lub (ii) usunięcia wad, w
terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty uznania reklamacji;
c) wyłącza się prawo do odstąpienia od Umowy Wykonawczej lub żądania obniżenia
ceny na gruncie przepisów o rękojmi.
§10
Odpowiedzialność
1. 3M nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie lub następcze oraz
utracone korzyści, jeżeli szkody te odniesione zostały przez Nabywcę w związku z
niewykonywaniem (nienależytym wykonywaniem) Umowy Sprzedaży lub w wyniku
niewykonywania (nienależytego wykonywania) Umowy Sprzedaży przez 3M.
2. Odpowiedzialność kontraktowa 3M z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania danej Umowy Sprzedaży lub odpowiedzialność 3M za jakość świadczenia z
tytułu danej Umowy Sprzedaży ogranicza się w następujący sposób:
a) w przypadku Umów Sprzedaży innych niż Umowy Dystrybucyjne lub Ramowe
Umowy Dostawy – do kwoty ceny podlegającej zapłacie na podstawie tej Umowy
Sprzedaży;
b) w przypadku Umów Dystrybucyjnych lub Ramowych Umów Dostawy:
(i) w przypadku, gdy zobowiązanie wynika z lub jest związane z zamówieniem
przyjętym przez 3M do wykonania na podstawie danej Umowy Dystrybucyjnej
lub Ramowej Umowy Dostawy – do wartości ceny zapłaconej 3M przez
Nabywcę na podstawie tego zamówienia;
(ii) W przypadku, gdy zobowiązanie nie wynika z lub nie jest związane z
zamówieniem przyjętym przez 3M do wykonania na podstawie danej Umowy
Dystrybucyjnej lub Ramowej Umowy Sprzedaży – do kwoty 10.000 EUR;
3. Z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 10 powyżej, siła wyższa i inne okoliczności
niezależne od 3M (w tym działania lub zaniechania podwykonawców) utrudniające lub
uniemożliwiające należyte wykonanie zobowiązań upoważniają 3M w zakresie i na czas
trwania przeszkód do całkowitego zawieszenia wykonania tych zobowiązań bądź do
odpowiedniego przesunięcia terminu ich wykonania. 3M nie ponosi odpowiedzialności
za szkody powstałe u Nabywcy w wyniku lub w związku z tym opóźnieniem lub
wstrzymaniem wykonania zobowiązań z wyżej wymienionych powodów. W celu
uchylenia wątpliwości wskazuje się, że zdarzeniem siły wyższej w rozumieniu OWS jest
także wprowadzenie na terenie państw Unii Europejskiej bądź w USA przepisów
ograniczających import lub export Produktów lub Usług.
§11
Postanowienia różne
1.

3M działa jako administrator danych osobowych w rozumieniu art. 4 (7) Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”) i będzie przetwarzał dane osobowe
osób reprezentujących Nabywcę, a także dane osobowe Nabywcy (w przypadku gdy
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jest osobą fizyczną) zgodnie z Polityką Prywatności 3M: 3m.pl/polityka-prywatnosci,
w szczególności w następujących celach:
a) zawarcia, realizacji i rozliczenia Umowy Sprzedaży (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. b) RODO),
b) windykacji ewentualnych należności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO),
c) nawiązywania i prowadzenia współpracy biznesowej, będącego realizacją
prawnie uzasadnionego interesu 3M (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO),
d) bieżącego kontaktu z Nabywcą lub odpowiednio osobami reprezentującymi
Nabywcę będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu 3M (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
3M może udostępniać dane podmiotom z Grupy 3M, jak również podmiotom
trzecim, które zatrudnia w celu świadczenia usług, włączając w to podmioty mające
siedzibę w USA i innych krajach położonych poza obszarem Unii Europejskiej.
Osobom reprezentującym Nabywcę oraz Nabywcy (w przypadku, gdy jest osobą
fizyczną) przysługują:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania;
b) prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego, w przypadku
uznania, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących osoby zgłaszającej
skargę narusza przepisy RODO;
c) prawo zgłoszenia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych dotyczących osoby zgłaszającej sprzeciw oraz żądania
ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby
zgłaszającej żądanie lub usunięcia jej danych osobowych.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez 3M danych osobowych
oraz wykonania praw przysługujących osobom, których dotyczy przetwarzanie
danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności 3M: 3m.pl/politykaprywatnosci.

2.

3.

4.

5.

Pytania dotyczące sposobu przetwarzania przez 3M danych osobowych należy
kierować do europejskiego inspektora ochrony danych 3M na adres: e-mail:
DPO_EU@mmm.com.
Sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na gruncie lub w związku z
Umową Sprzedaży będzie rzeczowo właściwy sąd dla 3M, jednakże 3M ma prawo
według własnego wyboru wystąpić z powództwem przeciwko Nabywcy także w
sądzie właściwym według siedziby Nabywcy.
Spory powstałe na gruncie Umowy Sprzedaży a także wszelkie inne spory między 3M i
Nabywcą podlegają prawu polskiemu, z wyłączeniem stosowania Konwencji ONZ o
umowach międzynarodowej sprzedaży towarów zawartej 11 kwietnia 1980 r. w
Wiedniu.
3M może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy Sprzedaży na jakikolwiek
wybrany przez siebie podmiot z Grupy 3M. Za podmiot z Grupy 3M uznaje się podmiot
prawa polskiego lub obcego powiązany z 3M w rozumieniu obowiązujących w Polsce
przepisów o rachunkowości.
Z chwilą zawarcia Umowy Wykonawczej (na przykład w związku z przyjęciem
zamówienia) tracą moc obowiązującą wszelkie inne porozumienia pomiędzy stronami
dotyczące tego samego przedmiotu, zarówno ustne jak i pisemne lub inne.
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6.

7.
8.
9.

Jeżeli jakiekolwiek postanowienia Umowy Sprzedaży (w tym OWS) okażą się nieważne
lub bezskuteczne, w miejsce takich nieważnych lub bezskutecznych postanowień
wejdą odpowiednie przepisy ustawy. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa, wyżej wspomniany przypadek nieważności lub bezskuteczności nie
wpłynie na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Umowy Sprzedaży.
Tytuły jednostek redakcyjnych Umowy Sprzedaży (w tym tytuły paragrafów OWS)
mają znaczenie jedynie pomocnicze i nie należy brać ich pod uwagę przy interpretacji
Umowy Sprzedaży.
Jeśli Nabywca otrzyma OWS w wersji polskiej i angielskiej to, w przypadku
rozbieżności pomiędzy oboma wersjami językowymi, wersja polska będzie miała
znaczenie decydujące.
3M może jednostronnie dokonać zmiany OWS. Zmiany OWS wraz ze wskazaniem daty
ich wejścia w życie doręczane będą Nabywcy, według wyboru 3M, za pośrednictwem
poczty, poczty elektronicznej, kurierem lub za pośrednictwem pracowników 3M .
Gdyby data wejścia zmienionych OWS w życie nie została podana w wyżej
wskazanym trybie to przyjmuje się, że zmienione OWS wchodzą w życie po upływie
30 dni kalendarzowych od ich odebrania przez Nabywcę. W przypadku, gdy zmiany
OWS przesłane zostaną za pośrednictwem poczty, kurierem, za pośrednictwem
pracowników 3M (osobiście), będą one uznane za otrzymane w chwili ich faktycznego
doręczenia, a w przypadku, gdyby doręczyciel nie mógł ich doręczyć z przyczyn
leżących po stronie adresata – będą uznane za doręczone w 3-im (trzecim) dniu
roboczym następującym po dniu, w którym doręczyciel podjął próbę doręczenia i takie
doręczenie okazało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie adresata. W
przypadku przesłania zmian OWS pocztą elektroniczną, uznaje się, że zostały one
otrzymane przez Nabywcę w następnym dniu roboczym po ich wysłaniu pocztą
elektroniczną. Jednakże, jeżeli Nabywca nie akceptuje zmian OWS to ma on prawo do
rozwiązania Umowy Sprzedaży lub innej umowy, do której OWS zostały włączone, za
14 dniowym wypowiedzeniem doręczonym 3M w terminie 21 dni od otrzymania
zmienionych OWS lub informacji o zmianach OWS. Jeżeli Nabywca nie dokona
wypowiedzenia Umowy Sprzedaży lub innej umowy, o której mowa powyżej, w
terminach wskazanych powyżej, to zmienione OWS (zmiany OWS) wejdą w życie w
terminach określonych zgodnie z zasadami wskazanymi w zdaniach poprzedzających.

§12
Własność Intelektualna
1. 3M nie przenosi na Nabywcę na mocy Umowy Sprzedaży jakichkolwiek praw
własności intelektualnej (w tym między innymi praw autorskich oraz praw
przysługujących 3M na mocy ustawy prawo własności przemysłowej, przy czym
katalog ten obejmuje między innymi także prawa do korzystania z logo 3M lub innych
znaków towarowych należących do podmiotów z Grupy 3M) ani też nie udziela żadnej
licencji. Na Nabywcę nie przechodzi też własność ani jakiekolwiek inne prawa do
urządzeń lub narzędzi służących do produkcji Produktów lub świadczenia Usług.
2. Nabywca nie nabywa prawa do inspekcji pomieszczeń ani weryfikacji dokumentacji 3M
lub jej podwykonawców.
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