
    
 

   

  
  

  

  

Ogólne warunki handlowe  WHITE CEMENT  

  

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe firmy Danucem Slovensko a.s.  (zwane dalej "OWU") regulują stosunki między Danucem 
Slovensko a.s. jako sprzedawcy i jego klientów jako kupujących, w sprzedaży cementu, spoiw hydraulicznych, soli technicznej, 
anhydrytu i innych podobnych produktów.  
 
1. Przepisy wstępne  
1.1 Niniejsze OWH regulują wzajemne prawa i obowiązki sprzedającego i kupującego, wynikające ze stosunku umownego, 
który powstał na podstawie umowy kupna zawartej między sprzedającym a kupującym lub który został ustanowiony na 
zlecenie kupującego zaakceptowane przez sprzedającego (jeden z wymienionych stosunków umownych zwanych dalej 
"umową"), którego przedmiotem jest sprzedaż cementu szarego i białego,  spoiwa hydrauliczne, sól techniczna, anhydryt i inne 
podobne produkty (zwane dalej "towarami") oraz świadczenie powiązanych usług, takich jak transport, rozładunek, pakowanie 
itp. (zwane dalej "usługami"). Dostawa towaru zgodnie z zamówieniem kupującego jest uważana za przyjęcie zamówienia 
przez sprzedającego, ale tylko w części dostarczonego towaru.   
1.2 Przedmiotem umowy jest przede wszystkim obowiązek sprzedającego dostarczenia towaru kupującemu, przedłożenia 
dokumentów związanych z towarem oraz przeniesienia praw własności do towaru na klienta.   
1.3 Przedmiotem umowy jest głównie zobowiązanie kupującego do odbioru towaru i zapłaty uzgodnionej ceny zakupu 
sprzedającemu.    
1.4 Strony umowy mogą w każdej chwili, nawet bez podania przyczyny, rozwiązać każdą umowę za wypowiedzeniem, bez 
względu na to, czy umowa została zawarta na czas określony lub nieokreślony, chyba, że jest to wyraźnie zaznaczone w umowie; 
takie wypowiedzenie wchodzi w życie z dniem doręczenia wypowiedzenia drugiej stronie.  
 
2. Rodzaj, jakość, ilość, czas delivery  
2.1 Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia towarów w ilości, rodzaju, jakości, opakowaniu i terminie określonym w 
umowie i niniejszych OWH.  
2.2 Ilość towaru podana w umowie jest prawdopodobna, sprzedający nie jest zobowiązany do jego dostarczenia, a kupujący 
nie jest zobowiązany do jego odbioru. W przypadku dostawy towarów w ilościach wyższych niż określone w umowie, również 
ta powyższa objętość jest regulowana umową i niniejszymi OWH. Wielkość i termin dostawy mogą być uzgodnione w umowie 
jako dostawa uzgodnionej objętości towaru w uzgodnionych warunkach w okresie obowiązywania umowy lub jako dostawa 
towarów w uzgodnionych ilościach i warunkach zgodnie z miesięcznym harmonogramem zakupu towarów, zgodnie z którym 
wielkość zakupu towaru jest rozłożona na poszczególne miesiące (dalej jako "harmonogram").  
2.3 Rzeczywista ilość towaru, który zostanie dostarczony, oraz rzeczywisty termin dostawy są określane przez kupującego w 
wymaganym zakupie towarów, które muszą być zgodne z harmonogramem, umową i OWH i powinny zawierać co najmniej 
następujące dane: nazwę i ilość towaru, termin i miejsce dostawy, oraz wskazanie osoby upoważnionej do odbioru towaru w 
imieniu kupującego. Tylko wtedy, gdy wymóg zakupu towarów zostanie zaakceptowany (zatwierdzony) przez sprzedającego, 
sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towarów, w przeciwnym razie sprzedawca nie jest zobowiązany do dostawy.  
2.4 Zgłoszenie zapotrzebowania na zakup towarów jest możliwe tylko w ciągu dni roboczych na dane kontaktowe podane na 
stronie internetowej www.rohoznikwhite.com    i  z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem.   
2.5 Zakres poszczególnych rodzajów towarów (nazw) jest podany na stronie internetowej sprzedawcy www.rohoznikwhite.com  
2.6 Jeśli chodzi o jakość, towary są zgodne z obowiązującymi normami technicznymi i innymi wymaganiami technicznymi.   
2.7 Umowę uznaje się za zrealizowaną z tolerancją wagową dostarczonego towaru w zakresie 2 % w przypadku  towarów 
workowanych i  1 % w przypadku towarów masowych.  
 
3. Miejsce dostawy, sposób dostawy  
3.1 Dostawa towarów do kupującego odbywa się zgodnie z umową:  
- udostępniając go w zakładzie sprzedawcy (cementownia Rohožník lub Turňa), bez odprawy celnej na eksport (klauzula EXW 
lub FCA),   
-jego dostawa do miejsca dostawy wskazanego przez kupującego, natomiast sprzedający ponosi koszty transportu do miejsca 
dostawy (klauzula CPT lub DAP). 



    
 

   

  
  

  

 
3.2 Dane kontaktowe do odbioru towarów i zgłoszenia zapotrzebowania na towary są umieszczone na stronie internetowej 
www.rohoznikwhite.com lub bezpośrednio w zakładzie.  
3.3 Za obopólną zgodą sprzedawca zapewnia również transport towarów. Sprzedawca zabezpiecza transport towarów 
masowych koleją we własnych wagonach Uacs/Raj o tonażu 50 t oraz towarów workowych koleją w wagonach Gbgs i Gags o 
tonażu 24 t i 45 t lub transportem drogowym w cysternach o tonażu 28 t oraz towarów workowych transportem drogowym w 
samochodach ciężarowych o tonażu 24 t  . Sprzedawca wykonuje transport towarów samodzielnie lub za pośrednictwem 
swojego przewoźnika umownego.  
3.4 W przypadku, gdy kupujący dokonuje odbioru towaru z punktu dystrybucji sprzedającego własnym transportem lub 
przewoźnikiem kontraktowym, jest on zobowiązany do przedstawienia pełnomocnictwa i udowodnienia swojej tożsamości 
oraz zapewnienia przestrzegania wszystkich ustaw publicznych w siedzibie sprzedającego, głównie przepisów związanych z 
bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP),  przepisy przeciwpożarowe i transportowe oraz wewnętrzne regulacje sprzedawcy 
dotyczące bezpieczeństwa i eksploatacji urządzeń oraz obecności na terenie Sprzedawcy.  
3.5 W przypadku, gdy kupujący lub jego przewoźnik umowny odmawia zapoznania się z wewnętrznymi przepisami urzędnika, 
sprzedający ma prawo nie zezwolić takiej osobie na wstęp do lokalu sprzedającego. W przypadku naruszenia statutu 
publicznego lub przepisów wewnętrznych przez kupującego i/lub jego przewoźnika umownego, sprzedający jest uprawniony 
do wyprowadzenia takiego pracownikana zewnątrz/wydalenie z lokalu sprzedającego.  
3.6 W przypadku, gdy transport (drogowy) jest organizowany przez kupującego lub jego przewoźnika umownego, jest on 
odpowiedzialny za zapewnienie czyszczenia ciężarówki przed opuszczeniem zakładu, a w przypadku zanieczyszczenia drogi 
kupujący jest zobowiązany do jej oczyszczenia. Jeśli kupujący tego nie zrobił, jest zobowiązany do pokrycia sprzedającemu 
wszystkich kosztów związanych z czyszczeniem drogi.   
3.7 Dokumentem potwierdzającym odbiór towaru jest list przewozowy, list przewozowy lub inny dokument wystawiony 
przez zautomatyzowany system Schenck lub konsenie frachtu w przypadku transportu kolejowego lub inne istotne 
dokumenty.  
3.8 Prawo własności do towarów przechodzi na kupującego w momencie dostarczenia towarów.  
3.9 Odbiór towaru zostanie potwierdzony przez uprawnionego przedstawiciela kupującego wskazanego w umowie lub w 
przypadku nieobecności przedstawiciela towar uważa się za dostarczony, jeśli zostanie przekazany wszystkim osobom 
obecnym w miejscu dostawy (CPT, DAP) lub kierowcy pojazdu transportowego (EXW, FCA). Jeżeli kupujący odmówił 
przyjęcia towaru z przyczyn nie leżących po stronie sprzedającego, towar uważa się za dostarczony w momencie odmowy, a 
kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny.  
3.10 W przypadku, gdy sprzedający zabezpiecza transport towaru do miejsca dostawy, kupujący jest zobowiązany do 
zapewnienia odpowiednich warunków do płynnego rozładunku towaru przez sprzedającego. W przypadku, gdy kupujący nie 
zapewnia odpowiednich warunków do płynnego rozładunku towarów przez sprzedającego i przedłuża  zwykły czas (60 
minut od przybycia) rozładunku towarów, zobowiązuje się on do uiszczenia sprzedawcy opłat za zatrzymanie (opóźniony 
rozładunek) za każdą, nawet właśnie rozpoczętą godzinę ponad zwykły czas rozładunku towaru w wysokości 39 EUR bez VAT, 
chyba że umowa stanowi inaczej.  W przypadku, gdy pojazd sprzedającego nie będzie w ogóle możliwy do przybycia do 
miejsca dostawy, sprzedawca jest uprawniony do zapłaty ceny całej ilości towaru, a także zwrotu poniesionych kosztów, w 
szczególności amortyzacji towarów, takich jak odpady i transport.  
 
4. Pakiet towarów  
4.1 Towar dostarczany jest kupującemu luzem lub w workach po 25 kg każdy lub w big bagach (kg uzgodnionych w umowie) 
na paletach EURO.  
4.2 W przypadku wysyłki towarów workowych na paletach EURO sprzedawcy, zostaną one zafakturowane kupującemu po 
cenie uzgodnionej w umowie.   
4.3 Sprzedawca nie jest zobowiązany do odkupienia palet EURO od kupującego.   
5. Cena towaru i transportu  
5.1 Ceny towarów i usług świadczonych przez Sprzedawcę są określone w umowie, w przypadku, gdy nie jest to uzgodnione w 
umowie, obowiązują ceny wymienione w oficjalnym cenniku sprzedającego i obowiązujące w momencie dostawy.  
 
 



    
 

   

  
  

  

 
5.2 W przypadku dostawy towarów koleją w specjalnych cysternach Uacs/Raj sprzedającego, oprócz ceny uzgodnionej w 
umowie, sprzedawca pobiera również opłaty za ponowny transport/przemieszczenie wagonów zgodnie z taryfami 
przewoźnika kolejowego.     
5.3 O ile nie uzgodniono inaczej, ceny w umowie i niniejszych OWH są zawsze wymienione bez podatku VAT, a podatek VAT 
będzie zawsze dodawany do tych cen i fakturowany zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w momencie 
fakturowania.  
5.4 W przypadku zakupu towaru i wymogu anulowania przez kupującego, sprzedający jest uprawniony do obciążenia 
kupującego wszystkimi kosztami od złożenia zamówienia do anulowania, głównie kosztami związanymi z transportem, 
magazynowaniem towarów i kosztami transportu towarów do silosu.  
5.5 Cena towaru uzgodniona w umowie w klauzuli CPT/DAP obejmuje transport towaru do jednego miejsca dostawy 
określonego przez kupującego przy pełnym załadunku (obłożenie pojazdu) pojazdu transportującego (wagonu) w dni robocze. 
Jeżeli pojazd transportujący nie jest załadowany (obłożenie pojazdu nie jest pełne), sprzedający ma prawo obciążyć 
kupującego dodatkową ceną transportu zgodnie z umową lub cennikiem. W przypadku żądania dostarczenia towaru w 
weekendy lub święta państwowe, sprzedawca ma prawo dodatkowo obciążyć kupującego zwiększonymi kosztami transportu 
w wysokości 99 EUR za pojazd/dostawę.  
5.6. Jeżeli koszty produkcji lub transportu sprzedającego wzrosną lub z innych powodów, sprzedawca może w dowolnym 
momencie jednostronnie dostosować ceny towarów i usług uzgodnionych w umowie, chyba że jest to wyraźnie wyłączone w 
umowie. Sprzedający powiadomi kupującego o nowych cenach towarów i usług (wystarczające jest również powiadomienie 
e-mailem) z wyprzedzeniem. Jeśli kupujący nie zgadza się z dostosowanymi cenami, kupujący ma prawo odstąpić od umowy. 
Pod warunkiem, że kupujący wysyła żądanie zakupu towarów po powiadomieniu o skorygowanych cenach, zakłada się, że 
kupujący zaakceptował skorygowane ceny towarów i usług.  
 
6.Warunki płatności  
6.1 Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu przelewem bankowym w jeden z 
następujących sposobów uzgodnionych w umowie:  
-na podstawie faktury wstępnej z góry przed dostawą towarów, 
-po zleceniu odbioru nie później niż w dniu dostawy,  
-po dostawie towarów na fakturze z terminem zapadalności uzgodnionym w umowie, która rozpoczyna się w dniu wystawienia 
faktury przez sprzedającego. Strony umowy mogą uzgodnić w umowie potrącenie z ceny zakupu – rabatu, jeśli kupujący 
zapłaci z góry lub złoży zlecenie odbioru na rzecz sprzedającego. W przypadku płatności w formie zlecenia windykacji, kupujący 
zobowiązuje się do zabezpieczenia wystarczającej ilości środków na swoim koncie, aby windykacja należności sprzedawcy 
mogła być wykonywana płynnie i bez ograniczeń. Kupujący zarejestruje zgodę kupującego na odbiór z podanego konta na 
rzecz sprzedającego zgodnie ze swoim bankiem i zorganizuje wszystkie czynności niezbędne do wykonania zlecenia odbioru 
w odpowiednim banku.  Kopia zgody na nakaz odbioru potwierdzona przez bank przesłana sprzedawcy staje się załącznikiem 
do umowy. Kupujący wyraża zgodę na ściąganie należności sprzedającego wynikających z umowy i OWU. W przypadku, gdy 
należności sprzedawcy nie zostaną uregulowane z góry lub za pomocą zlecenia odbioru w terminie zapadalności z przyczyn 
niezależnych po stronie sprzedawcy, sprzedawca jest uprawniony do rozwiązania rabatu i dodatkowo wystawienia faktury za 
bezprawnie uzyskany rabat. O odnowieniu rabatu decyduje sprzedawca.   
6.2 Jeżeli kupujący opóźnia się z zapłatą ceny zakupu lub innego spełnienia finansowego wynikającego z umowy lub OWH, 
sprzedający jest uprawniony do:   
a) naliczać odsetki za zwłokę w wysokości 0,05 % od kwoty pozostającej do spłaty za każdy nawet rozpoczęty 
dzień zwłoki,   
b) zaprzestania dostaw towarów i usług w trybie natychmiastowym,  
c) odstąpienia od umowy.  
6.3 Kupujący może zwrócić fakturę do dnia wymagalności w celu jej korekty, lub zakończenia, jeśli faktura zawiera 
nieprawidłowe dane lub jeśli na fakturze brakuje istotnych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
6.4 Strony umowy uzgodniły, że jeśli kupujący nie powiadomi sprzedającego na piśmie w terminie płatności faktury, że nie 
zgadza się z fakturowaną kwotą, będzie to uważane za potwierdzenie fakturowanej kwoty bez żadnych zastrzeżeń.  
 



    
 

   

  
  

  

 
6.5 Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy również w przypadku, gdy kupujący nie odbierze towaru w 
warunkach i kwotach uzgodnionych w umowie.  
6.6 Strony umowy uzgodniły, że jeśli całkowita suma wierzytelności sprzedającego z tytułu umowy lub większej liczby umów 
zawierających podatek VAT (niezależnie od ich wymagalności) wobec kupującego osiągnie poziom limitu kredytowego, 
sprzedawca nie jest już zobowiązany do dostarczenia towarów kupującemu. Poziom limitu kredytowego dla kupującego 
wynosi 10 000 Euro, jeśli uzgodniono inaczej w umowie.   
6.7 Jednocześnie umawiające się strony uzgodniły, że sprzedający nie jest zobowiązany do dostarczenia towarów kupującemu 
w przypadku, gdy sprzedawca ma jakiekolwiek nieuregulowane należności (nawet z innych stosunków umownych) po 
terminie płatności wobec kupującego.  
6.8 Sprzedający jest uprawniony do potrącenia wszelkich swoich wierzytelności wobec kupującego wynikających z umowy lub 
niniejszych OWH (również z innych stosunków umownych) z wierzytelnościami kupującego wobec sprzedającego.   
6.9 Kupujący i sprzedający uzgodnili, że jeśli cena towarów lub usług spadnie po powstaniu obowiązku podatkowego, 
sprzedawca nie skoryguje podstawy opodatkowania i podatku zgodnie z ustawą o podatku od wartości dodanej (VAT).  
6.10 Jeżeli transport towarów z Republiki Słowackiej do innego państwa członkowskiego jest wykonywany przez kupującego 
lub osobę trzecią zorganizowaną przez kupującego, kupujący musi dostarczyć sprzedającemu potwierdzenie odbioru 
towarów w innym państwie członkowskim w ciągu 3 miesięcy od daty wydania towarów przez sprzedającego. Jeżeli kupujący 
nie wywiąże się z tego obowiązku, sprzedający jest uprawniony do obciążenia kupującego odpowiednią kwotą podatku VAT 
według stawki określonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
6.11 Kupujący zgodnie z § 71 ust. 1 lit. b) ustawy nr. 222/2004 Dz. U. o podatku VAT zobowiązuje się do wystawiania faktur 
elektronicznych, a także do ich wysyłania następujących warunków:   
1. Sprzedający jest uprawniony do udostępnienia Kupującemu faktury elektronicznej za pośrednictwem portalu fakturowania 
Secufex wraz z powiadomieniami i danymi logowania przesłanymi na adresy e-mail Kupującego zgłoszone sprzedającemu. 
Faktury będą wystawiane w formacie pdf z osadzonym plikiem danych xml.   
2. Wiarygodność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury zapewniają nie tylko mechanizmy kontrolne procesów 
biznesowych, ale także podpis elektroniczny, który jest częścią faktury elektronicznej.   
3. Faktura elektroniczna jest zgodna z § 71 ust. 1 lit. b) ustawy o VAT jako dokument podatkowy i jest identyfikowalna i 
akceptowalna przez administrację podatkową wyłącznie w formie elektronicznej, w związku z czym kupujący zobowiązany 
jest pobrać fakturę elektroniczną z portalu fakturującego Secufex i przechowywać ją w formie elektronicznej.   
4. Częścią fakturowania elektronicznego może być również dostępność elektronicznej kopii dowodów dostawy, które zostały 
przekazane kupującemu w formie papierowej przy dostawie towarów i usług.   
5. Fakturę elektroniczną uważa się za doręczoną w momencie jej udostępnienia na portalu fakturowania Secufex, natomiast 
o dostępności faktury kupujący zostanie powiadomiony poprzez powiadomienia wysłane na adres e-mail kupującego.   
6. Kupujący oświadcza, że ma wyłączny dostęp do zgłoszonych Sprzedawcy adresów e-mail, jest odpowiedzialny za ich 
funkcjonalność i zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania Sprzedawcy o zmianach dotyczących 
fakturowania elektronicznego, w szczególności o zmianach adresu e-mail i osób upoważnionych.   
7. Zgoda udzielana jest na czas nieokreślony, a kupujący jest uprawniony do odwołania tej zgody na piśmie dostarczonej 
sprzedającemu, w takim przypadku fakturowanie elektroniczne zostanie zakończone pierwszego dnia roboczego miesiąca 
następującego po dniu doręczenia sprzedawcy cofnięcia tej zgody.  
6.12 Sprzedający może wysyłać faktury do kupującego również w formie papierowej, a strony mogą uzgodnić również inne 
warunki fakturowania elektronicznego, które obowiązują w niniejszych OWH.  
 
7. Odpowiedzialność za wady i reklamacje  
7.1 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   
7.2 Reklamacja wad towaru powinna być poparta dokumentacją potwierdzającą wady towaru.  
7.3 W przypadku produktów torebkowych nie można narzekać na odchylenia od deklarowanej wagi do +/– 2 % w przypadku 
pojedynczych toreb.  
W przypadku produktów masowych nie można narzekać na odchylenia od deklarowanej masy do +/– 1 % w przypadku jednej 
dostawy.  
 



    
 

   

  
  

  

 
7.4 Kupujący jest zobowiązany do umożliwienia sprzedającemu pobrania próbek z reklamowanego towaru i oddzielnego 
przechowywania tych towarów do czasu wyjaśnienia reklamacji.  
 
8. Siła wyższa  
8.1 Sprzedający gwarantuje warunki uzgodnione w umowie i niniejszych OWH, z wyjątkiem nieoczekiwanych okoliczności siły 
wyższej niezależnej od woli sprzedającego, które uniemożliwiają ich przestrzeganie lub sprawiają, że ich przestrzeganie jest 
niewystarczająco skomplikowane. Pod takimi warunkami rozumiemy głównie nieprzewidziane zmiany pogody, klęski 
żywiołowe, pożary, pandemie, wojny, awarie, przerwy w dostawach energii, brak energii lub surowców, awarie linii 
produkcyjnej, kolizje drogowe, konflikty zbrojne, oficjalne interwencje, utratę znaczącego dostawcy itp.   
9. Postanowienia końcowe  
9.1 O ile niniejsze OWH nie stanowią inaczej, do umowy i niniejszych OWH zastosowanie mają odpowiednie postanowienia 
Kodeksu handlowego.  
9.2 Niniejsze OWH stanowią integralną część każdej umowy zawartej między sprzedającym z jednej strony a kupującym (osobą 
fizyczną lub prawną) z drugiej strony, przy czym w przypadku rozbieżności umowa ma pierwszeństwo.  
9.3 Strony umowy uzgodniły, że wszystkie dokumenty (w tym faktury) dostarczone między stronami umowy lub OWH 
zostaną dostarczone na adresy ich siedzib (lub do miejsc prowadzenia działalności) opublikowane w rejestrze handlowym 
(rejestrze handlowym) w Internecie lub na adresy określone w umowie, chyba że poinformują o zmianie adresu.  
9.4 Wszystkie dokumenty dostarczone między stronami umowy w związku z umową lub OWH będą uważane za doręczone 
najpóźniej po upływie trzeciego dnia od dnia ich wysłania listem poleconym na uzgodniony adres, niezależnie od tego, czy 
dokument dostał się do rąk drugiej strony umowy. Jeżeli pisma sądowe zostaną dostarczone adresatowi przed upływem 
trzeciego dnia, za dzień doręczenia uznaje się wcześniejszy dzień doręczenia pisma sądowego przez adresata. Faktury nie 
będą wysyłane listem poleconym.  
 
9.5 Przetwarzanie danych osobowych  
Kupujący poprzez swój podpis na umowie potwierdza, że zapoznał się z Oświadczeniem o ochronie prywatności, które można 
znaleźć na stronie internetowej sprzedawcy: https://rohoznikwhite.com/privacy-statement/oraz , że kupujący poinformował o 
jego treści wszystkie osoby, których dane dotyczą, które uczestniczą w przygotowaniu i / lub wykonaniu umowy i których dane 
osobowe zostaną przekazane sprzedawcy.  
9.6 Kupujący poprzez swój podpis na umowie udziela sprzedawcy prawa do opublikowania nazwy firmy kupującego i faktów, 
że kupujący pozostaje w stosunku umownym ze sprzedającym, w tym nazwy projektu (bez publikowania pewnych 
warunków stosunku umownego), w celu prowadzenia działań marketingowych sprzedającego.  
9.7 W celu zapewnienia wypełnienia wszystkich obowiązków kupującego określonych w umowie i niniejszych OWH, 
umawiające się strony uzgodniły, że kupujący udzieli gwarancji od strony trzeciej. Osoba trzecia podpisana na umowie jako 
gwarant oświadcza, że w pełni zgadza się z umową i niniejszymi OWH i ureguluje wszystkie należności sprzedającego wobec 
kupującego wynikające z kontraktu i niniejszych OWH, w przypadku gdy kupujący nie jest w stanie tego zrobić. Ten obowiązek 
gwaranta będzie solidarny z kupującym.  
9.8 Kupujący poprzez swój podpis na umowie zobowiązuje się, podczas wykonywania umowy, do przestrzegania zasad 
społecznej odpowiedzialności biznesu CRH, które można znaleźć na stronie internetowej sprzedawcy: 
https://rohoznikwhite.com/sustainability/ethical-behavior/ .  
9.9 Poprzez subskrypcję umowy kupujący i gwarant wyrażają nieodwołalną zgodę na podanie do wiadomości ich nazwy firmy, 
miejsca prowadzenia działalności, numeru identyfikacyjnego i zaległej kwoty w przypadku opóźnienia kupującego w zapłacie 
ceny zakupu.  
9.10 Sprzedający, kupujący i gwarant uzgadniają, że wszystkie spory sądowe związane z umową, w tym roszczenia poza 
umowne, będą rozstrzygane w procedurze pisemnej przez Powszechny Sąd Arbitrażowy Republiki Słowackiej (Všeobecný 
Rozhodcovský súd SR) z siedzibą przy Dunajská 8, 811 08 Bratysława, Republika Słowacka z ostateczną ważnością przez jednego 
arbitra powołany przez sąd polubowny zgodnie z wewnętrznymi przepisami sądu polubownego z możliwością sądu w 
rozumieniu § 22a par. 1 ustawy nr. 244/2002 Dz.U., chyba, że umowa stanowi inaczej.  
9.11 Umowa może zostać zawarta na piśmie lub podpisem elektronicznym DocuSign, podczas gdy umowa podpisana na 
piśmie lub podpisem elektronicznym DocuSign może zostać zmieniona lub uzupełniona tylko na piśmie lub podpisem  



    
 

   

  
  

  

 
elektronicznym DocuSign. Strony, dostarczając reklamy e-mail DocuSign w sekcji podpisu umowy, wyrażają wolę podpisania 
umowy za pomocą podpisu elektronicznego DocuSign i zgadzają się, że niżej wymienieni przedstawiciele są upoważnieni do 
elektronicznego podpisywania niniejszej umowy w imieniu stron i mają wyłączną kontrolę i odpowiedzialność za swoje adresy 
e-mail wymienione w sekcji podpisu. Strony są świadome i akceptują, że podpis elektroniczny DocuSign jest prawnie wiążący 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 
elektronicznych na rynku wewnętrznym (rozporządzenie eIDAS), które jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach 
członkowskich UE. Zgodnie z  rozporządzeniem eIDAS, art. 25 - Skutki prawne podpisu elektronicznego "Podpisowi electronic 
nie można odmówić skutku prawnego i dopuszczalności jako dowodu w postępowaniu sądowym wyłącznie na tej podstawie, 
że ma on formę elektroniczną lub, że nie spełnia wymogów kwalifikowanych podpisów elektronicznych.".  
9.12 Niniejsze OWH i umowa podlegają prawu słowackiemu, chyba że umowa stanowi inaczej. W przypadku większej liczby 
wersji językowych niniejszych OWH lub umowy, niniejsze OWH i umowa w języku angielskim mają zawsze pierwszeństwo.  
9.13 Niniejsze OWH wchodzą w życie i obowiązująz dniem 1 stycznia 2023 r.  
  
Jozef Marušík                                                               André Peralta  
Dyrektor Handlowy White Cement                       Dyrektor Handlowy ND  
 
  

  


