
 
Ogólne Warunki Zakupów Jungheinrich Polska Sp. z o.o. (OWZ) 

(Stan na dzień 15.06.2022r.)  

  

Jungheinrich Polska Sp. z o.o. („JH”) ul. Świerkowa 3, Bronisze, 05-850 Ożarów Mazowiecki  
NIP PL1130082801, REGON 010465346, KRS 0000137163, Kapitał zakładowy 13.000.000,00 PLN Organ Rejestrowy:  

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS 

Działając w oparciu o art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, JH oświadcza, że posiada 

status dużego przedsiębiorcy.  

 

I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA  

1. Ogólne Warunki Zakupu („OWZ”) Jungheinrich Polska Sp. z o. o. („JH”) stanowią integralną część wszystkich zamówień i 

oświadczeń woli składanych przy dokonywaniu czynności prawnych oraz wszystkich zamówień, umów zakupu i wykonania 

usług zawieranych przez JH z Dostawcą („Zamówienie”). Wszelkie postanowienia sprzeczne lub odmienne, w szczególności 

ogólne warunki Dostawcy, są wiążące dla JH jedynie w zakresie, w jakim odpowiadają regulacjom zawartym w niniejszych 

OWZ i treści Zamówienia. W przypadku sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy warunkami handlowymi JH, a warunkami 

handlowymi Dostawcy, moc obowiązującą mają niniejsze OWZ. Ponadto, OWZ mają zastosowanie w przypadku przyjęcia 

przez JH dostaw bez zastrzeżeń, zapłaty za nie lub braku wniesienia uwag do odmiennych warunków Dostawcy nawet w 

przypadku, gdy JH jest świadoma istnienia takich odmiennych warunków.  

2. Wszelkie uzgodnienia JH z Dostawcą w celu wykonania Zamówienia, w tym oferty handlowe Dostawcy, wymagają formy 

dokumentowej (w tym e-mail) pod rygorem nieważności.  

3. W przypadku istniejących stałych kontaktów handlowych niniejsze OWZ obowiązują dla wszystkich przyszłych Zamówień JH 

składanych Dostawcy, chyba że zostaną uzgodnione inne warunki. Ponadto niniejsze OWZ mają również zastosowanie do 

wszelkich innych umów wynikających z Zamówienia.  

II. ZAMÓWIENIE  

1. Zamówienia JH składane są w formie dokumentowej (pisemnej lub w formie e-mail).  

2. Dostawca zobowiązany jest do weryfikacji poprawności i przyjęcia Zamówienia do realizacji. Zamówienie uznaje się za 

prawidłowe i przyjęte do realizacji w dacie jego złożenia, jeśli w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty jego złożenia, Dostawca 

nie zgłosi JH, w formie wiadomości e-mail, stosownych uwag. Potwierdzenie otrzymane po tym terminie lub potwierdzenie 

zawierające inne postanowienia może zostać uznane za złożenie nowej oferty. JH ma prawo do odstąpienia od Zamówienia 

w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia jego złożenia bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów. 

3. Wszelkie oferty, projekty, kosztorysy itp. przygotowywane przez Dostawcę są dla niego wiążące i nie podlegają osobnemu 

wynagrodzeniu, chyba że Strony wyraźnie pisemnie postanowią inaczej.  

4. JH w porozumieniu z Dostawcą zastrzega sobie prawo do wprowadzenia uzasadnionych zmian w zakresie dostaw i usług 

również po potwierdzeniu Zamówienia.   

5. Wykonanie Zamówienia może być zlecone w całości lub w części osobom trzecim na podstawie uprzedniej pisemnej zgody 

JH. 

III. DOSTAWA I PRZEJĘCIE RYZYKA  

1. Dostawy będą realizowane na adres wskazany w Zamówieniu, na koszt i ryzyko Dostawcy, o ile nie uzgodniono inaczej. 

Dostawca zobowiązany jest potwierdzić z JH planowany termin dostawy, co najmniej 3 dni robocze wcześniej. W przypadku, 

gdy planowany termin dostawy nie zostanie potwierdzony przez Dostawcę, JH będzie uprawniona do odmowy przyjęcia lub 

zwrotu towaru na koszt Dostawcy. Preferowane materiały opakowaniowe winny być przyjazne dla środowiska. Wszelkie 

straty, szkody lub inne uszczerbki wynikające z niedotrzymania powyższych postanowień ponosi Dostawca.   

2. Wszelkie dokumenty techniczne, instrukcje, ostrzeżenia, atesty i certyfikaty stanowią integralną część Zamówienia. 

Dokumenty będą sporządzone w języku polskim, dostarczone wraz z towarem i odnotowane w protokole odbioru Zamówienia. 

Dowód dostawy musi wskazywać numer Zamówienia, datę, rodzaj i ilość towaru, a w przypadku usługi jej specyfikację. 

Ostateczne dane dotyczące liczby pozycji, wagi i wymiarów, ustalone w trakcie odbioru towaru lub usługi, są wiążące dla 

Stron.  

3. Uzgodniony termin dostawy jest wiążący dla Dostawcy. Jako termin dostawy rozumie się również termin wykonania usługi. 

Wszelkie zmiany wymagają uprzedniej udokumentowanej zgody JH. Dla stwierdzenia terminowości dostaw towarów lub 

wykonania usług, decydujący jest dzień ich odbioru przez JH w miejscu wskazanym w Zamówieniu.  

4. Dostawca zobowiązany jest poinformować JH w formie dokumentowej (w tym e-mail) o wszelkich dających się przewidzieć 

opóźnieniach w dostawach, wykonaniu usług, dostarczeniu rzeczy wolnych od wad lub usunięciu wad. Udzielenie przez JH 

zgody na opóźnienie w dostawie lub w wykonaniu usług nie oznacza zrzeczenia się jakichkolwiek przysługujących JH praw.  

5. W przypadku opóźnienia terminu realizacji dostaw towaru, dokumentacji lub wykonania usług, Dostawca zapłaci karę umowną 

w wysokości 0,5% wartości Zamówienia za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia lub – o ile JH wyrazi pisemną 

zgodę – dostarczy, na swój koszt, odpowiedni sprzęt zastępczy. Termin dostawy lub wykonania usługi jest gwarantowany 

przez Dostawcę. W razie wątpliwości przyjmuje się, że kara, o której mowa w zdaniu pierwszym, stanowi karę gwarancyjną. 

Jeżeli opóźnienie w dostawie przekroczy 14 dni, JH w ciągu 30 dni od dnia zaistnienia przesłanki do odstąpienia, może 

odstąpić od Zamówienia. Niezależnie od powyższego JH zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego 

karę umowną oraz prawo do odstąpienia od Zamówienia.   

6. JH zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia lub zwrotu, na koszt Dostawcy, towaru niezgodnego z Zamówieniem lub 

towaru bez wymaganej dokumentacji.   

7. Dostawca może powołać się na brak istotnych dokumentów, które JH zobowiązana była dostarczyć, wyłącznie w przypadku, 

gdy dostarczył pisemne upomnienie dotyczące dokumentów i ich nie otrzymał w uzgodnionym, dodatkowym terminie.   

8. W przypadku, gdy towary zostaną dostarczone przed uzgodnionym terminem, JH zastrzega sobie prawo do ich odesłania lub 

przechowania do uzgodnionego terminu dostawy na koszt i ryzyko Dostawcy.   

9. O ile nie uzgodniono inaczej, dostawy częściowe wymagają pisemnej zgody JH. Datą dostawy jest data odbioru przez JH 

ostatniej dostawy częściowej.  

IV. SIŁA WYŻSZA  

1. Siła wyższa zwalnia strony z wykonania obowiązków wynikających z Zamówienia w czasie jej trwania oraz w zakresie 

oddziaływania. Strona dotknięta siłą wyższą niezwłocznie powiadomi drugą stronę o wystąpieniu siły wyższej. Jeżeli termin 

dostawy lub wykonania usług nie zostanie dochowany z powodu działania siły wyższej, JH może wyznaczyć Dostawcy 

odpowiedni dodatkowy termin uwzględniający w/w okoliczności, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu – 

odstąpić od Zamówienia w całości lub w części, przy czym w takim wypadku Dostawcy nie będą przysługiwały roszczenia o 

naprawienie szkody ani jakiekolwiek inne roszczenia. 

V. CENY, FAKTURY, WARUNKI PŁATNOŚCI  

1. Ceny podane w Zamówieniu są cenami stałymi netto. Powyższe ma również zastosowanie do długoterminowych Zamówień 

usług i dostaw towarów. Wszelkie podwyżki cen wymagają uprzedniej pisemnej zgody JH, pod rygorem nieważności.  

2. Cena ustalona jest w walucie PLN lub EUR, lub jako równowartość w PLN odpowiedniej kwoty wyrażonej w EUR, przeliczonej 

na PLN po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu wystawienia faktury za zrealizowane Zamówienie.  

3. O ile nie uzgodniono inaczej, ceny obejmują koszt opakowania, płatności z tytułu ceł, opłat importowych, ubezpieczenia i 

koszty transportu do miejsca wskazanego w Zamówieniu.  

4. JH oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy i jest czynnym podatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod 

numerem NIP 1130082801 oraz nr VAT UE dla transakcji wewnątrzwspólnotowych – PL1130082801.   

5. Dostawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, zarejestrowanym pod wskazanym na wystawionej przez 

siebie fakturze numerem NIP oraz zobowiązuje się do uiszczenia podatku VAT zawartego w wystawionej przez siebie 

fakturze, pod karą zwrotu JH wszelkich kar stwierdzonych przez organy skarbowe, a wynikających z niespełnienia przez 

Dostawcę niniejszego obowiązku. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność wystawionych przez siebie 

dokumentów księgowych, w tym faktur, ze stanem faktycznym, jak i obowiązującymi przepisami prawa.   

6. Dostawca oświadcza, że wskazany w dokumencie księgowym rachunek bankowy znajduje się w Jednolitym Wykazie 

podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT – „Biała Lista” (połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT) prowadzonym przez Szefa KAS. W przypadku 

zmiany rachunku i niezgłoszenia w/w faktu we właściwym dla Dostawcy Urzędzie Skarbowym, tym samym nie uwidocznienia 

go w prowadzonym i udostępnionym rejestrze, JH zawiesi wykonanie płatności na rachunek bankowy podany w dokumencie 

księgowym do dnia ujawnienia danego rachunku Dostawcy w Białej Liście. Płatność zostanie uregulowana w terminie nie 

krótszym niż 7 dni od dnia wskazania JH właściwego rachunku bankowego udostępnionego w rejestrze.  

7. Dostawca obowiązany jest do oznaczania towarów lub usług objętych obowiązkowym split payment (MPP) na każdym etapie 

negocjacji, nie później jednak niż w fakturze potwierdzającej dostawę lub wykonanie usług.   

8. Adresem JH odpowiednim do wystawiania faktur jest: Jungheinrich Polska Sp. z o.o. ul. Świerkowa 3, Bronisze, 05-850 

Ożarów Mazowiecki, NIP PL1130082801. Preferowaną formą dostarczenia faktury jest przesyłanie faktur drogą elektroniczną 

na podstawie odrębnego porozumienia na adres: einvoice0046@jungheinrich.pl. Faktura musi zawierać dane wymagane 

przepisami prawa, numer i datę zamówienia, datę odbioru towaru lub wykonania usługi oraz dodatkowe informacje 

uzgodnione przez strony m.in. numer zamówienia i adres dostawy.  

9. O ile nie uzgodniono inaczej, termin płatności wynosi 45 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na podstawie 

podpisanego przez JH bez zastrzeżeń, protokołu odbioru towaru lub wykonania usługi. Dostawca oświadcza, że termin 

płatności jest częścią jego oferty handlowej, w związku z tym wpływa bezpośrednio na wysokość ceny, w taki sposób, że 

koszt związany z ustalonym terminem płatności został doliczony do ceny. Dostawca oświadcza, że ustalony termin płatności 

jest zgodny z gospodarczym celem Zamówienia i jest uzasadniony.   

10. Dostawca ma prawo do odsetek za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia, za okres od ustalonego terminu płatności do dnia 

zapłaty.  

11. JH zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności w przypadku zastrzeżeń do dostarczonego towaru lub wykonanej usługi. 

Bieg terminu płatności w takim przypadku rozpoczyna się w dniu podpisania przez JH bez zastrzeżeń, protokołu odbioru 

towaru lub wykonania usługi i otrzymania prawidłowej faktury.   

12. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego JH.  

13. Zapłata nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania Zamówienia, w szczególności, braku wad zrealizowanych dostaw 

lub wykonanych usług, ani potwierdzenia wystawienia rzetelnej faktury.  

14. JH jest uprawniona do dokonywania potrąceń i uzasadnionego wstrzymywania płatności faktur Dostawcy. Dostawca jest 

uprawniony do kompensaty wzajemnych roszczeń, jeśli te są bezsporne i uznane przez JH, a kompensata uprzednio 

potwierdzona przez JH w formie dokumentowej (w tym e-mail).  

15. Dostawca nie jest uprawniony do cesji i/lub przeniesienia jakichkolwiek swoich praw lub/i obowiązków wynikających z 

Zamówienia na rzecz jakiegokolwiek podmiotu trzeciego, bez uprzedniej pisemnej zgody JH.   

VI. PRZEJŚCIE PRAWA WŁASNOŚCI  

1. W przypadku, gdy dostarczony towar podlega zastrzeżeniu tytułu własności, tytuł własności towaru przechodzi na JH 

najpóźniej z chwilą zapłaty. Wyłącza się inne zastrzeżenia praw majątkowych.  

VII. GWARANCJE I REKLAMACJE  

1. Dostawca gwarantuje, że zamówione towary i wykonane usługi są w pełni zgodne ze specyfikacjami, uzgodnionymi 

parametrami i danymi technicznymi, zostały wytworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z materiałów najwyższej 

jakości posiadającymi stosowne atesty i certyfikaty z zastosowaniem najnowszych technologii i zachowaniem najwyższych 

standardów wymaganych od profesjonalisty oraz są wolne od wad prawnych i fizycznych.   

2. Dostawca ponosi względem JH odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi na warunkach określonych w przepisach 

Kodeksu cywilnego i w oświadczeniu gwarancyjnym. Dostawca udziela JH gwarancji i rękojmi z tytułu wad fizycznych na 

swoje towary i usługi na okres nie krótszy niż 24 miesiące od daty ich odbioru bez zastrzeżeń oraz z tytułu wad prawnych – 

bezterminowo. Dostawca gwarantuje ciągłość dostaw części zamiennych lub ich dostępność przez okres przynajmniej 10 lat 

od dnia ostatniej dostawy. Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień JH wynikających z przepisów 

o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.  

3. W przypadku wykrycia wady, JH, bez wpływu na pozostałe przysługujące jej prawa, jest uprawniona do żądania wymiany 

wadliwego i/lub niezgodnego z zamówieniem towaru lub usługi, obniżenia ceny lub usunięcia wady w ciągu 14 dni 

kalendarzowych od daty zgłoszenia. W przypadku przekroczenia umówionych terminów, stosuje się postanowienia art. III.5.  

4. Dostawca ponosi wszelkie koszty czynności, o których mowa powyżej, w szczególności, koszty opakowań, przesyłek 

zwrotnych, transportu, podróży, pracy, materiałów i części zamiennych, ewentualnego demontażu i montażu oraz właściwego 

zabezpieczenia i ubezpieczenia.   

5. W przypadkach szczególnych, JH jest uprawniona do samodzielnego usunięcia wad lub usunięcia ich na koszt i ryzyko 

Dostawcy.  

6. W przypadku, gdy część dostaw będzie wadliwa, JH zachowuje prawo do wypowiedzenia Zamówienia według własnego 

uznania, w całości lub w części.   

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UBEZPIECZENIE  

1. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

2. W przypadku szkody materialnej lub szkody na osobie powstałej wskutek wady towaru, Dostawca odpowiada również wobec 

osób trzecich, które wniosły jakiekolwiek roszczenia w tym zakresie wobec JH. Ponadto Dostawca jest zobowiązany do zwrotu 

wszelkich kosztów wynikających lub związanych z przeprowadzonym przez JH procesem wycofania towarów z wadą z rynku.  

3. Dostawca oświadcza, iż posiada aktualną polisę OC obejmującą jego działalność gospodarczą oraz zakres działań objętych 

Zamówieniem i niniejszymi OWZ.   

IX. ODSTĄPIENIE  

1. JH jest uprawniona do odstąpienia od Zamówienia w trybie natychmiastowym, w szczególności w przypadku: (i) istotnego 

naruszenia przez Dostawcę jego obowiązków oraz nieusunięcia takiego naruszenia w wyznaczonym terminie; (ii) zamiaru 

likwidacji lub zlikwidowania działalności Dostawcy; (iii) istotnego pogorszenia się sytuacji finansowej Dostawcy zagrażającego 

wykonaniu Zamówienia.  

X. WŁASNOŚĆ TOWARÓW, MATERIAŁÓW, CZĘŚCI I NARZĘDZI  

1. JH zastrzega sobie prawo własności towarów, części, materiałów i narzędzi dostarczanych Dostawcy w celu wykonania 

Zamówienia, z zastrzeżeniem, iż towary, części, materiały i narzędzia mogą być wykorzystywane wyłącznie z ich umownym 

celem instrukcją obsługi i przeznaczeniem.   

2. Wszelkie części montowane w towarze na zlecenie i w imieniu JH oraz produkty wytworzone przy użyciu dostarczonych przez 

JH materiałów i części stają się własnością JH.   

3. Dostawca jest zobowiązany do korzystania z narzędzi dostarczonych przez JH wyłącznie w celu realizacji Zamówienia, 

utrzymania ich w nienagannym stanie technicznym, terminowego przeprowadzania na własny koszt i ryzyko wymaganej 

konserwacji oraz ubezpieczenia od wszelkich ryzyk według ich wartości odtworzeniowej.   

4. Narzędzia dostarczone Dostawcy zostaną zwrócone JH na pierwsze żądanie, jednakże nie później niż z chwilą zakończenia 

realizacji Zamówienia, w niepogorszonym ponad normalne zużycie stanie technicznym, z zastrzeżeniem, iż wszelkie 

uszkodzenia zostaną usunięte na koszt Dostawcy.  

XI. POUFNOŚĆ  

1. Dostawca jest zobowiązany do zachowania w ścisłej poufności wszelkich otrzymanych od JH informacji handlowych, 

finansowych, myśli technicznej, ofert, kalkulacji, projektów, rysunków, danych technicznych i innych informacji przekazanych 

w celu realizacji Zamówienia. Informacje te są poufne i nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Naruszenie tego 

postanowienia uprawnia JH do wstąpienia na drogę sądową z roszczeniami z tytułu wszelkich poniesionych szkód 

wynikających z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa.   

2. Powyższe dokumenty i informacje przekazane Dostawcy pozostają własnością JH i zostaną automatycznie i nieodpłatnie 

zwrócone lub, na wniosek JH, zniszczone z chwilą, gdy przestaną być wymagane w celu wykonania Zamówienia.  

3. Towary wyprodukowane lub zmodyfikowane zgodnie z dokumentami sporządzonymi przez JH lub przy wykorzystaniu know-

how JH nie mogą być oferowane lub dostarczane przez dostawcę podmiotom trzecim powiązanym lub niepowiązanym.  

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Administratorem danych osobowych jest JH. Przekazane dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: (i) 

zawarcie lub realizacja umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO; (ii) działania marketingowe podejmowane przez 

JH samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; (iii) przeprowadzanie 

rankingów, raportów i analiz - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; (iv) przechowywanie dokumentacji - na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c) i f) RODO; (v) realizacja obowiązków spoczywających na JH na mocy obowiązującego prawa - na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. c) RODO; (vii) dochodzenia ewentualnych roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  

2. Okres przetwarzania przekazanych danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Czynnikami 

branymi pod uwagę są (i) przepisy prawa (np. ustawa o rachunkowości itd.); (ii) okres świadczenia usług; (iii) okres, na jaki 

została udzielona zgoda; (iv) czas trwania umowy; (v) okres istnienia prawnie usprawiedliwionego interesu JH.   

3. Ponadto JH informuje, że osobie, której przekazane dane dotyczą przysługuje: (i) prawo dostępu do danych osobowych, w 

tym prawo uzyskania kopii tych danych; (ii) prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku, 

gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; (iii) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w zakresie 

przetwarzania na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu JH. W tym celu należy skontaktować się z JH: rodo@jh.pl 

(IOD Frank Jastrob), JH wówczas zaprzestanie przetwarzać przekazane dane osobowe w dotychczasowych celach, chyba 

że wykaże, iż podstawy przetwarzania tych danych są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń JH lub ich 

przetwarzanie przez JH jest wymagane obowiązkiem przewidzianym prawem. Prawo żądania usunięcia danych osobowych 

(tzw. prawo do bycia zapomnianym) – w każdej chwili osoba, której dane dotyczą może zażądać usunięcia przekazanych 

danych osobowych. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w każdej chwili osoba, której dane 

dotyczą może zażądać ograniczenia przetwarzania przekazanych danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub 

wykonywania innych uzgodnionych lub wymaganych prawem działań, jeżeli uzna, że JH przetwarza przekazane dane 

nieprawidłowo lub przetwarza je bezpodstawnie lub osoba, której dane dotyczą zdecyduje, że jest to konieczne do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu względem 

przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie JH są nadrzędne wobec podstawy 

sprzeciwu. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez JH przekazanych danych osobowych narusza przepisy RODO, 

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   

4. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim, wyłącznie w zakresie określonym przez prawo. JH może 

przekazywać wówczas te dane, podmiotom powiązanym kapitałowo z JH, dostawcom i podwykonawcom, jeżeli jest to 

niezbędne z punktu widzenia umowy lub w oparciu o uzasadniony interes ekonomicznego i efektywnego prowadzenia 

działalności gospodarczej. JH nie podejmuje decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych 

osobowych. Przekazane dane osobowe nie są udostępniane poza EOG.  

XIII. MIEJSCE WYKONANIA, PRAWO WŁAŚCIWE I SĄDY WŁAŚCIWE, FORMA DOKUMENTOWA  

1. Miejscem wykonania umowy jest siedziba JH. 

2. Dla wykładni umów i niniejszych OWZ właściwe jest prawo polskie.  

3. Wszelkie spory mogące wynikać z umowy zawartej z Dostawcą lub z OWZ będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla miejsca wykonania umowy.  

4. Strony dopuszczają zawarcie umowy w formie elektronicznej lub w formie dokumentowej przy użyciu 

zaawansowanego podpisu elektronicznego.  


