
Wzór umowy na sprzedaż „Uzbrojenia”  

kontrahentom zagranicznym 
 

  Załącznik nr 15 

do regulaminu przetargu publicznego  

na sprzedaż rzeczy ruchomych  

koncesjonowanych 

 

  

CONTRACT  

no ……........................................... 
concerning the sale of “Armament” withdrawn  

from MoD/MoI warehouses                                                             

in the Republic of  Poland 

 

signed in Warsaw 

on .................................. 

between :  

 

MILITARY  PROPERTY  AGENCY 

having its seat at: 

26A Nowowiejska Street, 

00-911 Warsaw, Poland 

PL: 5261038122 

 

 

represented by: 

 

……………………………………………………. 

 

……………………………………………………. 

 

……………………………………………………. 

 

 

hereinafter referred to as 

 The Seller 

 

and 

 

……………………………………………………. 

 

……………………………………………………. 

 

represented by: 

 

……………………………………………………. 

 

hereinafter referred to as The Buyer. 

 

 

 

 

KONTRAKT 

nr …………………………...…..…….. 
na sprzedaż „Uzbrojenia” pochodzącego  

z magazynów MON/MSW                                      

 w Rzeczypospolitej Polskiej 

 

zawarty w Warszawie,  

dnia ……………………... 

pomiędzy: 

 

AGENCJĄ  MIENIA  WOJSKOWEGO 

mającą swoją siedzibę:                                              

ul.  Nowowiejska 26A 

00-911 Warszawa,  Polska 

PL: 5261038122 
 

 

reprezentowaną przez: 
 

……………………………………………………. 

 

……………………………………………………. 

 

……………………………………………………. 

 

 

niniejszym i w dalszej części zwaną  

Sprzedającym 

 

oraz 

 

……………………………………………………. 

 

……………………………………………………. 

 

reprezentowaną/-ym przez: 

 

……………………………………………………. 

 

niniejszym i w dalszej części zwanym Kupującym. 
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§1 

Subject of the Contract 

 
1. The Seller sells, and The Buyer buys the 

"Armament", as in Attachment 1, hereinafter 

referred to as "Armament".  

Attachment 1 is an integral part of the Contract. 

 

 

2. No technical documentation shall be attached to 

the delivery of the "Armament" prepared for 

shipment and set available for The Buyer. 

 

 

 

§2  

Net unit prices and total gross value 

of the Contract 

 
1. The prices specified in Attachment 1 are 

understood as on the terms of EX Works 

warehouses of MoD/MoI in the Republic of 

Poland, in accordance with Incoterms 2010.  

These prices are firm and valid only for this 

Contract no. …………………. 

 

2. The total gross value of the Contract,                           

(with 0% VAT rate) is EUR/USD…………… 

(in words: EUR/USD  ………………………) 

on the conditions of EXW – warehouse of The 

Seller in Poland, in accordance with Incoterms 

2010. 

 

3. Partial deliveries are/are not allowed. 

 

4. The Buyer accepts shortages in the 

completeness of  “Armament”, if any.  

 

 

§3  

Terms of Delivery 

 
1. The condition of the receipt of the "Armament", 

mentioned in §1, is the payment of 100% of the 

gross value of the received "Armament",  

to The Seller’s bank account. 

 

2. The Buyer shall collect the "Armament" using 

his own means and at his own cost – at the 

latest until …………… from the date of issuing 

the individual permit/s for the export/intra-EU 

transfer. 

 

§1 

Przedmiot Kontraktu 

 
1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa 

„Uzbrojenie”, jak w załączniku nr 1, zwane 

dalej  „Uzbrojeniem”.  

Załącznik nr 1 stanowi integralną część 

Kontraktu. 

 

2. Żadna dokumentacja techniczna  nie będzie 

załączona do dostawy „Uzbrojenia” 

przygotowanego do wysyłki i postawionego  do 

dyspozycji Kupującego 

 

 

§2 

Ceny jednostkowe i wartość ogólna 

brutto Kontraktu 

 
1. Ceny podane w załączniku nr 1 są rozumiane, jak 

na warunkach EX Works magazyny MON/MSW 

w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie  

z Incoterms 2010.  

Ceny te są ważne i obowiązujące tylko dla 

niniejszego Kontraktu nr ………………… . 

 

2. Ogólna wartość brutto Kontraktu,                             

(z zastosowaniem 0% stawki VAT) wynosi 

EUR/USD …………………………………….                      

(słownie: EUR/USD: ………………………) na  

warunkach EXW – magazyn Sprzedającego  

w Polsce, zgodnie z Incoterms 2010. 

 

3. Dostawy częściowe są/nie są dozwolone. 

 

4. Kupujący akceptuje braki w ukompletowaniu 

„Uzbrojenia”, jeżeli one wystąpią. 

 

 

§3 

Warunki dostawy 

 
1. Warunkiem realizacji odbioru „Uzbrojenia”,  

o którym mowa w § 1, jest zapłata 100% 

wartości  brutto odbieranego „Uzbrojenia”, na 

rachunek bankowy Sprzedającego. 

 

2. Kupujący dokona odbioru „Uzbrojenia”,  

własnymi środkami i na własny koszt – 

najpóźniej w terminie do …………… od daty 

wystawienia Zezwolenia/-ń indywidualnego/-ych 

na wywóz/transfer wewnątrzunijny 
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3. The “Armament” shall be put to The Buyer’s 

disposal by The Seller at the warehouses in 

Poland   and  The Seller  will use for that its 

own staff, in the attendance of an authorised 

representative of The Seller and The Buyer.  

 

  

4. All necessary activities to prepare the 

“Armament” for the dispatch i.e. packaging 

costs, marking, loading, transportation, 

insurance and security will be made with the 

regulations in force in the Republic of Poland, 

in .............. (name of the country) and third transit 

countries, and costs of these activities, if any, 

shall be borne by The Buyer. 

 

 

 

5. Transport and insurance of the “Armament” is 

The Buyer’s duty and it  is to be arranged by 

The Buyer or its authorized  Forwarding Agent  

due to The Buyer's forwarding instructions.  

 

 

 

The Buyer shall oblige a chosen Forwarding 

Agent to a written arrangement of the principles 

of cooperation with The Seller before the 

implementation of this Contract. 

 

 

6. The Buyer shall inform The Seller about the 

name of the authorized company which will 

conduct the concerned activities, in particular 

about the name of the  Forwarding Agent, 

authorized for the takeover of the "Armament" 

from the warehouse indicated by The Seller. 

 

 

7. The date of receipt of the "Armament" may be 

changed on the basis of an Annex to this 

Contract signed by both Parties, no later than 7 

days prior to the date of receipt,  referred to in 

section 2 above. 

 

8. The technical and quantity take-over protocol / 

acceptance  protocol-delivery note duly signed 

by the authorised representatives of The Seller 

and The Buyer is the basic  condition of the 

releasing of the “Armament” for  shipment 

 

  

9. The date of signing the Protocol of technical 

and quantity take-over/ acceptance protocol-

delivery note by The Buyer shall be deemed 

3. Wydanie „Uzbrojenia” Kupującemu nastąpi  

z magazynów w Polsce przez pracowników 

Sprzedającego i w obecności  upoważnionych 

przedstawicieli Sprzedającego i Kupującego.  

 

 

 

4. Wszelkie czynności niezbędne dla 

przygotowania „Uzbrojenia” do wysyłki tj. 

koszt opakowania, oznakowania, załadunku, 

transportu, ubezpieczenia i ochrony będą 

dokonane zgodnie z przepisami obowiązującymi 

w Rzeczypospolitej Polskiej, w …… (nazwa 

kraju) i krajach trzecich tranzytowych, a koszty 

tych czynności, o ile wystąpią, zostaną 

poniesione przez Kupującego. 

 

 

5. Organizacja transportu i ubezpieczenie 

„Uzbrojenia” jest obowiązkiem Kupującego  

i będzie przez niego zorganizowana, lub też 

będzie dokonana przez upoważnionego Agenta 

Spedycyjnego wg otrzymanych od Kupującego 

instrukcji spedycyjnych. 

 

 Kupujący zobowiąże wybranego Agenta   

Spedycyjnego do pisemnego ustalenia,  

ze Sprzedający, zasad współpracy, przed 

rozpoczęciem  realizacji niniejszego Kontraktu. 

 

 

6. Kupujący poinformuje Sprzedającego                 

o nazwie autoryzowanej przez niego firmy, która 

będzie prowadzić przedmiotowe czynności,  

w szczególności  o nazwie Agenta 

Spedycyjnego, upoważnionego przez niego  

do przejęcia „Uzbrojenia” z magazynu  

wskazanego przez Sprzedającego. 

 

7. Termin odbioru „Uzbrojenia” może być 

zmieniony na podstawie Aneksu do niniejszego 

Kontraktu, podpisanego przez obie Strony, 

najpóźniej 7 dni przed terminem odbioru,                 

o którym mowa w ust. 2 powyżej. 

 

8. Protokół technicznego i ilościowego 

odbioru/dowód wydania WZ, podpisany przez 

upoważnionych przedstawicieli 

Sprzedającego i Kupującego jest warunkiem 

podstawowym zwolnienia „Uzbrojenia”  

do wysyłki. 

 

9. Za datę przeniesienia prawa własności                 

i przeniesienia ryzyka  z tytułu przypadkowej 

utraty uważa się datę podpisania Protokołu 
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the date of transfer of title and passing of risk 

of accidental loss. 

 

10. The Buyer shall inform The Seller in writing 

about the planned date of taking delivery of the 

“Armament”, 10 days in advance – after 

receipt of written advice from The Seller 

confirming the preparedness for the dispatch of  

the “Armament”.  

 

 

If The Buyer wishes to inspect the “Armament” 

before delivery by its authorized representative 

.......(name of the country) citizen , inspection can be 

done minimum 21 days after the date when his 

name and passport number is advised to The 

Seller.  
 

 

11. The condition of the Contract implementation 

is obtaining by The Seller permit/s for the 

export/intra-EU transfer, on the basis of the 

obtained International Import Certificate/s or 

the End User Statement/s provided by The 

Buyer no later than by ………………. , 

provided as required. 

 

 

 

 

The Buyer will be informed immediately about 

obtaining the permit/s for the export/intra-EU 

transfer by the The Seller.  

 

 

12. The place of the final destination of the 

“Armament” is the territory of the 

.......................(name of the country) 

 

 

13. The Buyer at the latest in 14 days, from the 

date of signature of the technical and quantity 

take-over protocol / acceptance  protocol-

delivery note, will send the statement of 

arriving of the “Armament” in the final 

destination to The Seller - CONCERNING 

INTRA-EU TRANSFER 
 

§4 

Quality of the “Armament” 
 

1. The quality of the "Armament" is known to The 

Buyer who buys it in technical condition and 

according to specifications of the delivery as 

technicznego i ilościowego odbioru / dowodu 

wydania WZ przez Kupującego. 

 

10. Kupujący   powiadomi   na   piśmie 

Sprzedającego o planowanym terminie 

odbioru  „Uzbrojenia” na  10 dni  przed 

planowanym odbiorem, po otrzymaniu 

pisemnego powiadomienia od Sprzedającego 

potwierdzające gotowość „Uzbrojenia”  

do wysyłki. 

 

Jeżeli Kupujący wyraża życzenie 

przeprowadzenia inspekcji „Uzbrojenia” przed 

wysyłką, przez jego upoważnionego 

przedstawiciela, obywatela ……(nazwa kraju), 

inspekcja może mieć miejsce najwcześniej po 

upływie 21 dni od daty zgłoszenia Kupującemu 

nazwiska i numeru paszportu inspektora. 

 

11. Warunkiem realizacji Kontraktu jest 

uzyskanie przez Sprzedającego Zezwolenia/-ń 

indywidualnego/-ych na wywóz/transfer  

wewnątrzunijny, na podstawie  dostarczonego/-

ych przez Kupującego najpóźniej  

do ………………. uzyskanego/-ych przez 

niego Międzynarodowego/-ych Certyfikatu/-ów 

Importowego/-ych albo Oświadczenia/-ń 

Końcowego Użytkownika, o ile jest/są 

wymagane. 

 

Sprzedający niezwłocznie powiadomi 

Kupującego o uzyskaniu Zezwolenia/-ń 

indywidualnego/-ych  na wywóz /transfer 

wewnątrzunijny.  

 

12. Miejscem końcowego przeznaczenia 

„Uzbrojenia” jest terytorium 

…………………….. (nazwa kraju). 

 

 

13. Kupujący najpóźniej w ciągu 14 dni od daty 

podpisania protokołu technicznego  

i ilościowego odbioru dostawy/ dowodu 

wydania WZ, prześle Sprzedającemu 

oświadczenie o przybyciu „Uzbrojenia” do 

miejsca przeznaczenia – DOTYCZY 

TRANSFERU WEWNĄTRZUNIJNEGO 
 

§4  

Jakość „Uzbrojenia” 
 

1. Jakość „Uzbrojenia” jest znana Kupującemu, 

który nabywa go w stanie technicznym i wg 

specyfikacji dostawy, jak w dniu podpisania 
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at the date of signing the technical and 

quantity take-over protocol / acceptance  

protocol-delivery note by the representatives 

of The Seller and The Buyer. 

 

2. The Seller does not give a warranty for the 

sold “Armament”. 

 

3. The Parties of this Contract exclude  

The Seller’s responsibility under the warranty 

for the defects of the "Armament" being the 

subject matter of this Contract. 

 

 

§5 

Terms of Payment 
 

 

1. The Buyer shall pay The Seller for the 

“Armament” indicated in §1 section 1 - the 

gross amount  of EUR/USD .........................   

(in words:  EUR/USD...........) with 0% VAT 

rate.  

 

2. The Buyer shall pay to The Seller’s account: 

 

 

(Concerning EUR)  

Nr PL ………………….. 

Agencja Mienia Wojskowego 

Bank Gospodarstwa Krajowego, 

Al. Jerozolimskie Street no 7, 

00-955 Warsaw, 

SWIFT CODE GOSKPLPW 

 

(Concerning USD) 

No PL …………………. 

Agencja  Mienia Wojskowego, 

Bank Gospodarstwa Krajowego 

Jerozolimskie Avenue 7, 

           00-955 Warszawa 

SWIFT CODE GOSKPLPW 

 

 

on the basis of The Seller's pro-forma invoice,  

no later than until ……..…….. from the date  

of issuing the individual permit/s for the 

export/intra-EU transfer. 

Upon the receipt of the advance payment  

The Seller shall issue an invoice confirming the 

receipt of the whole paid amount. 

 

 

 

Protokołu technicznego i  ilościowego odbioru/ 

dowodu wydania WZ przez przedstawicieli 

Sprzedającego i  Kupującego. 

 

 

2. Sprzedający nie udziela gwarancji  

na sprzedane „Uzbrojenie”. 

 

3. Strony niniejszego Kontraktu wyłączają 

odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu 

rękojmi za wady „Uzbrojenia” stanowiącego 

przedmiot niniejszego Kontraktu. 

 

 

§5 

Warunki płatności 
 

 

1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu  

za „Uzbrojenie” wymienione w §1 ust. 1 

kwotę brutto EUR/USD …………… (słownie 

EUR/USD: ……………..) z zastosowaniem 

0% stawki VAT.   

 

2. Kupujący dokona zapłaty na rachunek 

Sprzedającego: 

 

(Dot.: EUR) 

Nr PL ……………………….. 

Agencja Mienia Wojskowego 

Bank Gospodarstwa Krajowego, 

Al. Jerozolimskie 7, 

00-955 Warszawa, 

SWIFT CODE GOSKPLPW 

 

(Dot. USD) 

Nr PL …………………… 

Agencja Mienia Wojskowego 

Bank Gospodarstwa Krajowego, 

Aleje Jerozolimskie 7, 

00-955 Warszawa. 

SWIFT CODE GOSKPLPW 

 

 

 

 na podstawie faktury Pro-forma Sprzedającego, 

najpóźniej w terminie do  ………….. od daty 

wystawienia Zezwolenia/-ń indywidualnego/-ych  

na wywóz/transfer wewnątrzunijny. 

Po otrzymaniu zaliczki Sprzedający wystawi 

fakturę potwierdzającą jej wpływ w wysokości 

całej wpłaconej kwoty. 
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3. The payment date shall be the date of impact 

receivables on The Seller’s bank account. 

4. The Buyer must pay all bank charges. 

 

5. In the case of the delay of payment mentioned 

in §5 section 2, The Seller will charge The 

Buyer with the interest amounting to 0,2% of 

the unpaid net value of the "Armament" per 

each day of delay, but no more than 15% of the 

unpaid net value of the "Armament". 

 

 

§6    

Penalties 
 

 

1. In the case of exceeding the term of receipt or 

releasing the "Armament" mentioned in  

§3 section 2, because of The Buyer's or The 

Seller's fault, the Party that caused the delay 

will pay to the other Party a penalty amounting 

to 0,2% of the uncollected or undelivered net 

value of the "Armament" per each day of delay 

in receipt or releasing the "Armament", however 

no more than 15% of the uncollected or 

undelivered net value of the "Armament". 

 

 

2. Failure by any Party of this Contract to prepare 

or to take delivery of "Armament" within  

30 days from the date of receipt mentioned 

 in §3 section 2, authorizes the other Party to 

withdraw from this Contract without additional 

call and charging a contractual penalty in the 

amount of 20% of the net value of unprepared 

or undelivered "Armament". 

 

 

3. In the case of termination of the Contract by 

one Party of the Contract, the Party 

withdrawing from the Contract, will be charged 

with a penalty in the amount of 20% of the net 

value of the unaccomplished part of the 

Contract. 

 

4. The Seller reserves the right to a deduction of 

the calculated contractual penalties from the 

prepayment for the unaccomplished part of the 

Contract paid by The Buyer. 

 

5. Both Parties of the Contract reserve the right to 

claim any supplementary compensation in the 

case of damage exceeding the amount of 

contractual penalties. 

3. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu 

należności na konto Sprzedającego. 

4. Kupujący pokryje wszelkie koszty bankowe. 

 

5. W przypadku przekroczenia terminu płatności,              

o którym mowa w §5 ust. 2 Sprzedający 

obciąży Kupującego odsetkami w wysokości 

0,2% niezapłaconej w terminie wartości netto 

„Uzbrojenia”, za każdy dzień zwłoki, nie 

więcej jednak niż 15% niezapłaconej  

w terminie wartości netto „Uzbrojenia”. 

 

§6  

Kary 
 

 

1. W przypadku przekroczenia terminu                   

odbioru lub wydania „Uzbrojenia”, o którym 

mowa w §3 ust. 2,  z winy Kupującego lub 

Sprzedającego, Strona zwlekająca zapłaci 

drugiej Stronie karę umowną w wysokości 0,2% 

nieodebranej lub niedostarczonej wartości netto 

„Uzbrojenia” za każdy dzień zwłoki                  

w odbiorze lub wydania „Uzbrojenia”, nie 

więcej jednak niż 15% nieodebranej lub 

niedostarczonej wartości netto „Uzbrojenia”. 

 

 

2. Nieprzygotowanie lub nieodebranie przez jedną 

ze Stron „Uzbrojenia” w celu jego  wywozu   

w terminie 30 dni od dnia odbioru określonego  

w  §3 ust. 2, upoważnia Stronę wywiązującą się 

do odstąpienia od niniejszego Kontraktu bez 

dodatkowego wezwania i naliczenia kary 

umownej w wysokości 20% wartości netto 

nieprzygotowanego lub nieodebranego 

„Uzbrojenia”. 

 

3. W przypadku odstąpienia od niniejszego 

Kontraktu przez jedną ze Stron tego Kontraktu, 

strona odstępująca zostanie obciążona karą  

umowną w wysokości 20% wartości netto 

nierealizowanej części Kontraktu. 

 

 

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo  

do potrącenia naliczonych kar umownych  

z wpłaconej przez Kupującego przedpłaty na 

poczet nierealizowanej części Kontraktu. 

 

5. Obie Strony Kontraktu zastrzegają sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,  

w przypadku zaistnienia szkody przewyższającej 

wysokość kar umownych. 
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6. Penalties are not valid in the case of force 

majeure appears. 

 

 

§7  

Force Majeure 
 

1. Any circumstances being beyond the control of 

the Parties, and having impact on the 

implementation of their particular contractual 

liabilities will constitute the force majeure with 

regard to those obligations, provided that the 

Party claiming the force majeure proves that 

Party could not expect, prevent or overcome 

these circumstances and its consequences at the 

time of entering into the Contract. 

 

2. Any actions of third parties and entities 

involved by any of the Parties, which cause 

delay or prevent the implementation of this 

Contract, are not considered to be force majeure 

events. 

 

 

3. The following events in particular  will be,  

without any doubts, recognized as force 

majeure event 

 

- fire, flood and/or other natural disasters having 

place untill  the moment of putting the 

"Armament" to The Buyer's disposal according 

to § 3 section 9; 

 - strikes and/or other riot situation timely 

preventing to prepare the goods for delivery or 

its loading and its exportation from the territory 

of Republic of Poland; 

  - war conflicts having decisive influence on the 

process of exportation, timelines of the delivery 

fulfilment or the issue of the Export Licence. 

 

 

 

 

4. In the case when the force majeure prevents the 

execution of the Contract, or results in delays in 

the execution of obligations, the Parties will be 

exempt from the responsibility for this, 

provided that the obliged Party notifies the 

other Party, without any delay, about such a 

fact, attaching a document confirming the 

occurrence of the force majeure, issued by the 

competent Chamber of Economy. 

 

 

6. Kary pozostają  nieważne , jeżeli będzie miał 

miejsce przypadek siły wyższej. 

 

 

§7  

Siła wyższa 
 

1. Wszelkie okoliczności pozostające poza kontrolą 

Stron, a mające wpływ na wykonanie ich 

poszczególnych zobowiązań kontraktowych będą 

stanowić siłę wyższą w odniesieniu do tych 

zobowiązań, pod warunkiem, że Strona 

powołująca się na siłę wyższą udowodni, że nie 

mogła ona w czasie zawierania Kontraktu 

okoliczności tych oczekiwać, ani im zapobiec,  

lub je,  oraz ich konsekwencje przezwyciężyć. 

 

2. Jakiekolwiek działania osób trzecich  

i podmiotów zaangażowanych przez 

którąkolwiek ze Stron powodujące opóźnienie 

lub uniemożliwiające realizację niniejszego 

Kontraktu, nie są uważane za zdarzenia siły 

wyższej. 

 

3. Następujące zdarzenia w szczególności będą bez 

jakichkolwiek wątpliwości, uważane 

 za zdarzenia siły wyższej :  

 

- pożar, powódź i/lub inne katastrofy, wynikające 

z przyczyn naturalnych i występujące do momentu 

przekazania „Uzbrojenia” Kupującemu  

tj. zgodnie z §3 ust. 9; 

- strajki i/lub zamieszki uniemożliwiające 

terminowe przygotowanie towaru do dostawy i jego 

załadunek oraz wywóz z terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

-  konflikty wojenne,  mające decydujący wpływ 

na realizację eksportu, terminowe dokonanie 

dostawy lub wydanie pozwolenia eksportowego. 

-akty organów państwowych lub 

międzynarodowych np. zakazy eksportu/ 

importu/ embargo. 

 

4.  W przypadku, kiedy siła wyższa uniemożliwi 

wykonanie Kontraktu, lub spowoduje opóźnienia 

w wykonaniu zobowiązań, Strony będą 

zwolnione z odpowiedzialności za niniejsze pod 

warunkiem, że zobowiązana Strona zawiadomi 

Stronę drugą,  bez jakiegokolwiek opóźnienia ,  

o zaistniałym fakcie,  załączając dokument 

potwierdzający  zaistnienie siły wyższej, wydany 

przez właściwą Izbę Gospodarczą. 
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§8  

General terms 

 

1. Both Parties shall be obliged to act on the basis 

of the good buyer fairness, follow all legal 

regulations binding in the Republic of Poland 

and …………………..(name of the country), 

keep commercial information and any other 

secrets they share with each other confidential 

and not make them available to third parties 

without a prior written consent of the other 

Party. 

All contractual liabilities shall be performed 

following the principle of the best knowledge  

and good buyer practice. 

 

2.  No Annex to this Contract shall be valid, 

unless it is drawn up in writing, agreed and 

signed by the authorised representatives of the 

Parties to this Contract. 

 

3. Neither of the Parties may assign their rights 

and obligations stipulated by the present 

Contract to a third party, unless it receives an 

earlier written consent of the other Party. 

 

4.  Both Parties shall make every effort to solve 

any contradictions, irregularities and disputes 

arising between them because of and in 

connection with this Contract amicably, by 

direct negotiations. 

 

 

5. Any disputes arising in connection with the 

present Contract which cannot be settled 

amicably shall be ultimately resolved by the 

Court relevant for the location of The Seller's 

office. 

 

6. The governing law for this Contract is the 

Polish law. 

 

7. The Parties rule out the application of the 

provisions of the United Nations Convention 

on Contracts for the International Sale of 

Goods of 11 April 1980. 

 

8. This Contract has been drawn up in writing in 

equivalent English and Polish language 

versions and signed by the authorised 

representatives of the Parties in two identical 

original documents, one for each Party of the 

Contract. 

§8 

Warunki ogólne 
 

1. Obydwie strony zobowiązują się działać  

na zasadzie uczciwości dobrego kupca, 

przestrzegać wszystkich uregulowań prawnych 

obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej  

i w ………………….. (nazwa kraju) zachować dla 

siebie w tajemnicy informację handlową, oraz 

wszelką  inną    zawierzoną sobie wzajemnie, bez 

udostępniania osobom trzecim,  bez 

wcześniejszej pisemnej zgody drugiej Strony. 

Wszystkie zobowiązania kontraktowe będą 

wykonane na zasadzie najlepszej wiedzy                    

i praktyki dobrokupieckiej. 

 

2. Żaden Aneks do niniejszego Kontraktu nie 

będzie ważny,  jeżeli nie zostanie  sporządzony 

na piśmie, uzgodniony i podpisany przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron Kontraktu. 

 

3. Żadna ze Stron nie może cedować jej praw              

i zobowiązań zapisanych niniejszym   

Kontraktem stronie trzeciej, chyba że otrzyma 

wcześniejszą pisemną zgodę drugiej Strony. 

 

4.  Obydwie Strony dołożą wszelkich starań, aby 

rozwiązać na drodze polubownej,   poprzez 

bezpośrednie negocjacje, wszelkie sprzeczności, 

niezgodności i spory   wynikłe między nimi  

z powodu i w związku z  niniejszym 

Kontraktem. 

 

5. Wszelkie spory,  wynikłe w związku  

z niniejszym Kontraktem, które nie mogą być 

rozstrzygnięte polubownie, będą ostatecznie 

podlegać  rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy 

dla siedziby Sprzedającego. 

 

6. Prawem właściwym dla niniejszego Kontraktu 

jest prawo polskie. 

 

7. Strony wyłączają stosowanie zapisów Konwencji 

Narodów Zjednoczonych o umowach 

międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia  

11 kwietnia 1980 r. 

 

8. Niniejszy Kontrakt został sporządzony na piśmie 

w jednakowych w treści  angielskiej i polskiej 

wersjach językowych i podpisany przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron w dwóch 

jednobrzmiących oryginałach, po jednym dla 

każdej ze Stron Kontraktu. 
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9. This Contract enters into force and becomes 

legally valid on the day of its signing, obtaining 

by The Seller permit for the export/intra-EU 

transfer and signing the terms of cooperation 

mentioned in §3 section 5. 

The above applies to each item of Attachment  

no 1 to this Contract. 

 

  

9. Niniejszy Kontrakt wchodzi w życie i nabiera 

obowiązującej mocy prawnej w dniu jego 

podpisania,  uzyskania przez Sprzedającego 

Zezwolenia indywidualnego na wywóz/ transfer 

wewnątrzunijny oraz podpisania zasad 

współpracy, o których mowa w §3 ust. 5. 

Powyższe dotyczy każdej pozycji z załącznika  

nr 1 do niniejszego Kontraktu. 

 

 

 

For The Buyer/ Za Kupującego                       For The Seller/ Za Sprzedającego  


