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Ogólne Warunki Handlowe dotyczące stosunków handlowych z dostawcami 

 Wyłączność niniejszej umowy. Możliwość zastosowania ogólnych 

warunków handlowych Partnera 

1. Pomiędzy Mercateo a Partnerem stosowane są wyłącznie poniższe 
uregulowania, o ile w indywidualnym przypadku nie ustalono inaczej.  

2. Zastosowanie jakichkolwiek uregulowań którejś ze stron istniejących 
poza tą umową jest całkowicie wykluczone, w szczególności dotyczy 
to Ogólnych Warunków Handlowych Partnera lub uregulowań 
stojących w sprzeczności z tą umową. Zastosowanie uregulowań tego 
rodzaju nie jest możliwe również wówczas, gdy Mercateo nie 
zareaguje lub nie sprzeciwi się wyraźnie oświadczeniu woli 
zastosowania tych uregulowań wyrażonemu przez Partnera na 
przykład poprzez odwołanie się do jego dokumentów handlowych lub 
zawartemu na potwierdzeniach odbioru dostawy. 

Zgoda na zastosowanie Ogólnych Warunków Handlowych Partnera 
nie może również zostać wyrażona w sposób dorozumiany,  
w szczególności poprzez wykonanie umówionego świadczenia, 
dokonanie płatności albo bezwarunkowe przyjęcie świadczenia 
drugiej strony.  

 Przygotowanie katalogu produktów przez Partnera 

1. Partner udostępnia Mercateo katalog produktów w wersji online w 
formacie danych odpowiadającym technicznemu otoczeniu Mercateo 
(BMEcat lub w ustalonym przez Mercateo języku programowania baz 
danych), do odczytu elektronicznego, nieodpłatnie i do 
nieograniczonego stosowania na platformach Mercateo ustalonych w 
umowie o stosunkach handlowych lub na elektronicznych 
platformach zakupowych Mercateo, które są z nimi porównywalne. 
Użytkowanie obejmuje również dozwolony użytek zawartości 
katalogu produktów, w szczególności zdjęć i opisów produktów w 
celu reklamy i/lub szukania/znajdowania platformy Mercateo 
względnie jej produktów w wyszukiwarce.  

2. Partner gwarantuje Mercateo nieodpłatne, niewyłączne, 
nieodwoływalne, bezterminowe, nieograniczone prawo użytkowania 
zawartości katalogu produktów, w szczególności zdjęć i opisów 
produktów. Przyznane prawo użytkowania obejmuje  
w szczególności prawo do korzystania, powielania, pokazywania, 
przedstawiania, przygotowywania, dopasowywania, zmieniania, 
nowego formatowania, poszerzania o nowe dane, sporządzania  
i korzystania z nowych materiałów przez przetwarzanie wszystkich 
udostępnionych danych. Ubogacenie, zmiana czy dopasowanie 
udostępnionych danych następuje wyłącznie w celu ulepszenia 
przedstawienia produktów w Mercateo. Mercateo może udzielić 
sublicencji na przyznane prawo do użytkowania jedynie powiązanym 
przedsiębiorstwom. Mercateo przestrzega  prawa do znaku 
towarowego i praw autorskich Partnera. Mercateo nie zmieni znaku 
towarowego czy też obrazu produktu Partnera w taki sposób, że nie 
będą one odpowiadać pierwotnie udostępnionej formie  
(za wyjątkiem dopasowywania wielkości, o ile przestrzega się 
współczynnika proporcji i nie planuje się zniekształcenia obrazu).  

3. Obszary dostawy, na które decyduje się Partner, odpowiadają swoim 
zasięgiem „obszarom dostawy” w rozumieniu tej umowy. Partner w 
szczególności zobowiązany jest do tego, aby rzeczywiście oferował 
wszystkie podane w przekazanym katalogu produkty na wybranych 
terenach dostaw i aby zapewniał dostawy dla klientów w terminach 
podanych w katalogu. W celu połączenia z zagranicznymi platformami 
konieczne jest podpisanie załączników do umowy dla danego kraju 
pomiędzy danymi spółkami - córkami firmy Mercateo,  
a Partnerem względnie jego spółkami-córkami.  

4. Poza tym, w ramach opisu swoich produktów w katalogu, przy 
artykułach podlegających rozporządzeniu REACH [rozporządzenie 
(WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 
chemikaliów] Partner musi udzielać informacji przewidzianych 
między innymi w artykule 33. tego rozporządzenia.   

5. Partner jest zobowiązany do udostępnienia na żądanie Mercateo 
deklaracji dostawcy dla towarów z preferencyjnym pochodzeniem. 

6. Artykuły podlegające RoHS - restriction of the use of certain hazardous 
substances –[dyrektywie 2002/95/EC z 27 stycznia 2003 na temat 

zakazu użycia niebezpiecznych substancji w wyposażeniu 
elektrycznym i elektronicznym], muszą poza tym odpowiadać 
wymogom Dyrektywy i krajowym regulacjom implementującym 
dyrektywę na danym obszarze dostawy. W katalogu produktów 
Partner musi opatrzyć taki artykuł w sposób jasny i wyraźny 
wskazówką „zgodnie z informacjami producenta odpowiada 
wytycznym RoHS”. Jeżeli artykuły podlegają RoHS II [dyrektywie 
2011/65/UE z 08 czerwca 2011 na temat ograniczenia użycia 
niebezpiecznych substancji w wyposażeniu elektrycznym  
i elektronicznym - nowa wersja], to muszą odpowiadać jej ustaleniom 
i ustaleniom krajowym implementującym tę dyrektywę. Partner w 
ramach opisu tych produktów w katalogu musi opatrzyć te produkty 
w sposób jasny i wyraźny wskazówką: „zgodnie z informacjami 
producenta odpowiada wytycznym RoHS II”. Wymagane wskazówki 
określone w tym punkcie mogą być podane  
w danej wersji językowej katalogu.  

7. Wszelkie części składowe opakowań sprzedażowych, które 
dostarczane są klientowi, muszą otrzymać przed dostawą przez 
Partnera licencję zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dyrektywy 
94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 w sprawie opakowań i odpadów 
opakowaniowych i zgodnie z krajowymi ustaleniami na danym 
obszarze dostawy - licencjonowanie ma być przeprowadzone albo 
przez Partnera samodzielnie lub przez jego dostawcę w systemie 
zwrotu, zbioru i utylizacji. Jeżeli takie licencjonowanie zostanie 
przeprowadzone przez jego dostawcę, Partner ma obowiązek 
sprawdzenia tego licencjonowania przed dostawą do klienta i musi 
potwierdzić je na piśmie. Na pierwsze żądanie Partner niezwłocznie 
dostarczy i udostępni Mercateo kopię wszystkich dokumentów 
przedstawionych do dyspozycji przez jego dostawcę w kontekście 
licencjonowania, jak również przedstawi swoje dokumenty, które 
wymagane są przez Mercateo w celu spełnienia własnego obowiązku 
udokumentowania. Bez wezwania ze strony Mercateo Partner 
poinformuje Mercateo niezwłocznie o zmianach licencyjnych dla 
używanych przez niego opakowań sprzedażowych.  

 Włączenie katalogu, zablokowanie Partnera  

1. Mercateo nie jest zobowiązana do pełnej prezentacji katalogu 
Partnera na platformie; Mercateo ma prawo do ograniczenia obszaru 
wystawianego lub załączonego katalogu do produktów lub grup 
produktów zgodnie z własną handlową decyzją. Firma Mercateo 
poinformuje Partnera o poczynionych ograniczeniach.  

2. W sytuacji, kiedy istnieją przesłanki wskazujące, że Partner nie 
przestrzega przepisów prawa, praw osób trzecich, niniejszych 
Ogólnych Warunków Handlowych, wytycznych dostawcy - w 
szczególności podanych terminów dostaw i dostępności - Mercateo 
jest upoważniona do podjęcia któregoś – lub wszystkich - z poniżej 
wymienionych kroków:  

a) wystosowania do Partnera zgłoszenia z żądaniem zaprzestania 
określonych działań lub zmiany postępowania; 

b) usunięcie opisu produktu/usługi lub dostosowanie w opisie 
informacji co do dostępności i terminów dostaw; 

c) ograniczenie funkcjonalności łączności z platformą Mercateo; 

d) czasowa blokada; 

e) ostateczna blokada. 

3. Przy wyborze któregoś z powyższych kroków Mercateo uwzględnia 
uzasadnione interesy Partnera, w szczególności to, czy istnieją 
przesłanki wskazujące, że naruszenia nie można przypisać 
Partnerowi.  

4. Mercateo ma prawo do ostatecznego wykluczenia połączenia  
z platformą Mercateo („ostateczna blokada”), kiedy: 

a) artykuły Partnera podlegają ponadprzeciętnie często 
reklamacji/odsyłane są przez klientów; 

b) ponadprzeciętnie często dochodzi do konfliktów pomiędzy 
klientami i Partnerem; 

http://www.mercateo.com.pl/
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c) ponadprzeciętnie często Partner nie dostarczał/nie świadczył lub 
niepunktualnie dostarczał/świadczył zaoferowanych 
artykułów/usług ( to znaczy niezgodnie z informacjami 
dotyczącymi terminu dostawy); 

d) Partner wyrządza znaczną szkodę Mercateo, w szczególności 
wykorzystuje usługi i funkcje oferowane przez Mercateo 
niezgodnie z umową lub używa ich niezgodnie  
z przeznaczeniem; 

e) Partner wielokrotnie lub w znacznym stopniu narusza przepisy 
ustawowe; 

f) istnieje inny ważny powód, który upoważniłby Mercateo  
do wypowiedzenia tej umowy w trybie natychmiastowym. 

5. W przypadku czasowej blokady Mercateo zgodnie z zasadami 
słuszności, po wysłuchaniu Partnera zdecyduje w odpowiednim 
czasie o zwolnieniu blokady połączenia i poinformuje o tym Partnera. 

 Koszty 

1. Opłaty za świadczenia umowne ustanawiane są zgodnie  
z obowiązującym cennikiem względnie zgodnie z umową dotyczącą 
stosunków handlowych. Po zawarciu umowy opłaty - za wyjątkiem 
miesięcznych opłat serwisowych – są fakturowane i muszą być 
natychmiast uregulowane.  

2. Mercateo, zgodnie z zasadami słuszności, ma prawo do zmiany opłat 
serwisowych, to znaczy może je podnieć lub obniżyć, o ile zmienią się 
istotne czynniki kosztowe. Przy zmianie, zgodnie z zasadami 
słuszności, uwzględnia się czynniki kosztowe, w szczególności 
całkowite sumy obrotu, liczbę transakcji, przeciętny obrót, liczbę 
obciążeń, jak również inne warunki ramowe istotne dla kosztów. 
Mercateo terminowo i w formie pisemnej poinformuje Partnera  
o zmianie.  

 Ceny katalogowe i ceny odniesienia 
1. Partner oferuje Mercateo przedstawione w katalogu artykuły na 

podstawie swojego obecnie obowiązującego cennika zakupu przy 
uwzględnieniu ustalonych z Mercateo warunków specjalnych (ceny 
zakupu).  

2. Partner może zawsze zmieniać ceny zakupu dla Mercateo poprzez 
uaktualnienie katalogu. Zmiany stają się skuteczne w momencie 
włączenia udostępnionego przez Partnera uaktualnionego katalogu 
na platformie (włączenie online). Zmiana ta nie dotyczy zleceń, które 
Mercateo przekazało Partnerowi w terminie do pięciu dni 
kalendarzowych od uruchomienia zaktualizowanej wersji katalogu 
(porównaj § 6 liczba 3), jeżeli Mercateo składać będzie zamówienie na 
podstawie zlecenia złożonego przez klienta bazującego na 
poprzedniej wersji katalogu przed uruchomieniem zaktualizowanej 
jego wersji. Dla takich zleceń ważność mają nadal dotychczasowe 
ceny zakupu.      

3. Mercateo z reguły samodzielnie wprowadza do udostępnionego przez 
Partnera katalogu ceny sprzedaży na artykuły, które klient może 
zamówić z katalogu poprzez platformę (cena katalogowa).  
W wyjątkowych przypadkach, określonych jednostronnie przez 
Mercateo, Mercateo informuje Partnera o cenach, aby mógł je on 
wprowadzić do udostępnionego dla Mercateo katalogu. Wystarczy, 
aby Mercateo przekazało Partnerowi formułę/formuły, według 
której/których Mercateo ustala ceny sprzedaży, aby Partner mógł  
je przeliczyć i wprowadzić. Roszczenie o przekazanie formuły cenowej 
ze strony dostawcy nie przysługuje.  

 Realizacja zlecenia, prawo odstąpienia 
1. Stosunek umowny istnieje wyłącznie pomiędzy Mercateo  

a Partnerem. Pomiędzy klientem a Partnerem nie ma żadnego 
stosunku umownego. Mercateo angażuje Partnera w celu realizacji 
zlecenia wobec klienta. Partner na zlecenie Mercateo dostarcza 
artykuły do klienta.  

2. Mercateo jako handlowiec jest partnerem kontaktowym dla klienta  
i dla Partnera. O ile klient złoży oświadczenie wobec Partnera  
(w szczególności takie, w którym klient odmawia przyjęcia 
dostarczonego towaru, w którym tylko częściowo towar przyjmuje, 
zgłasza braki, domaga się sprawdzenia towaru, zgłasza niezgodność 
towaru z umową, dochodzi rękojmi czy gwarancji), to Partner 
poinformuje o tym Mercateo niezwłocznie i wyczerpująco, podając 
datę, wskazując o jaki towar chodzi i podając inne informacje, które 
klient przekazał Partnerowi, w szczególności poda powody takiego 
zachowania się klienta.  

3. Mercateo przekazuje zamówienia klienta z katalogu w formie 
elektronicznej. Poniżej ustalona forma elektroniczna określona jest 
przez dokumentację do elektronicznego przetwarzania dokumentów 
(EDI) w wersji obowiązującej w momencie zawarcia umowy. Dokładny 
format ustalany jest zgodnie z paragrafem 3 punkt 1  tego dokumentu, 
droga komunikacyjna zgodnie z paragrafem 3 punkt 2. Partner 
zapewnia swoją stałą dostępność poprzez zdefiniowane drogi 
komunikacyjne.  

4. Zamówienie Mercateo u Partnera stanowi wiążącą ofertę zawarcia 
umowy sprzedaży stosownie do podanych przez Partnera kryteriów 
takich jak cena, dostępność i czas dostawy. Umowa sprzedaży 
dotycząca zamówionych towarów dochodzi pomiędzy stronami do 
skutku bez wyraźnego przyjęcia oferty ze strony Partnera, o ile Partner 
natychmiast nie odrzuci zlecenia. Niezależnie od tego Partner, 
natychmiast po otrzymaniu zamówienia od Mercateo, prześle 
potwierdzenie zlecenia w formie elektronicznej.  

5. Po zawarciu umowy sprzedaży Partner niezwłocznie poinformuje 
Mercateo w formie elektronicznej o opóźnieniach w dostawie, braku 
dostępności lub o innych zakłócających dostawę utrudnieniach i/lub 
o odstępstwach od ustalonych warunków. W takim przypadku 
Mercateo zastrzega sobie prawo odstąpienia od jednostkowej umowy 
sprzedaży.  

6. Partner wysyła towar bezpośrednio do klienta podanego  
w zamówieniu i natychmiast informuje Mercateo w formie 
elektronicznej o momencie przekazania go osobie transportującej,  
i o ile jest to możliwe, o doręczeniu do klienta towaru przy pomocy 
awiza dostawy. Powiadomienie o wysyłce towaru do klienta powinno 
zawierać również te dane, które są zawarte w dowodzie dostawy 
dostarczonym klientowi i które umożliwiają śledzenie przesyłki. 
Dowód dostawy zostanie sporządzony według wzoru Mercateo i 
zawierać będzie w szczególności informację, że  
w przypadku zwrotu lub reklamacji towaru, w pierwszej kolejności 
należy kontaktować się z Mercateo. 

7. Partner kieruje swoją fakturę za zalecenie od Mercateo bezpośrednio 
do firmy Mercateo. Nie stosuje się rozliczenia Partnera z klientem. 

8. Zwroty towarów, bez względu na przyczynę prawną, następują 
poprzez klienta - zgodnie z nakazem Mercateo - bezpośrednio do 
Partnera. Parterowi nie należy się w związku z tym zwrot  wydatków 
(oddzielna zapłata, zwrot kosztów, inne wynagrodzenie, opłaty itp.) 

9. Przygotowanie, realizacja i procedury wycofania produktu są 
wyłącznie obowiązkiem Partnera. 

 Rękojmia, kaucja gwarancyjna 
1. Zgodnie z przepisami ustawowymi Partner odpowiada wobec 

Mercateo za wady fizyczne i prawne, jak również za zobowiązania 
gwarancyjne. Samodzielne zobowiązania gwarancyjne producenta 
dostarczonego towaru pozostają nienaruszone. Roszczenia dotyczące 
rękojmi istnieją niezależnie od niezwłocznego złożenia reklamacji w 
rozumieniu danego zwyczaju handlowego. 

2. Do zrealizowania zobowiązań rękojmi czy obowiązków 
gwarancyjnych, które dotyczą  Mercateo przez dalszą sprzedaż 
towaru, Mercateo angażuje Partnera. Partner jest wobec Mercateo 
zobowiązany do spełnienia wysuniętych wobec Mercateo roszczeń 
rękojmi i roszczeń gwarancyjnych, i to po uzgodnieniu tego  
z Mercateo jako partnerem umowy. Mercateo oraz Partner są 
zobowiązani do wspólnego działania przy rozpatrywaniu wysuniętych 
wobec Mercateo roszczeń z tytułu rękojmi i roszczeń gwarancyjnych w 
sposób, który zapewnia jak najlepsze i szybkie wyjaśnienie, i 
likwidację roszczeń. O ile Partner w odniesieniu do roszczeń rękojmi i 
roszczeń gwarancyjnych wysuniętych wobec Mercateo wykona 
świadczenia lub przeprowadzi działania prawne prowadzące do 
zaspokojenia roszczenia, to w tym zakresie będzie zwolniony od 
odpowiadających roszczeń rękojmi i roszczeń gwarancyjnych w 
stosunku do Mercateo.  

3. Partner wyraża gotowość, że wobec Mercateo będzie przestrzegał 
roszczeń z rękojmi i ewentualnych roszczeń gwarancyjnych w tym 
samym zakresie, w jakim Mercateo musi je wobec klienta na danym 
terenie dostawy zrealizować.  

4. Jeżeli Partner zrealizuje swoje zobowiązanie późniejszego wykonania 
przez dostawę zastępczą, to termin przedawnienia roszczeń dla 
towaru dostarczonego jako zamiennik zaczyna biec po jego dostawie 
na nowo, chyba że Partner zastrzegł wyraźnie,  
że dostawa zastępcza została dostarczona jedynie z grzeczności,  
w celu uniknięcia sporów lub w interesie utrzymania kontaktów 
handlowych.  



Platforma zaopatrzeniowa dla klientów biznesowych 

 

 

 

Mercateo Strona 3 z 4 

5. W przypadku wnioskowania o otwarcie postępowania 
upadłościowego wobec majątku Partnera, Mercateo ma prawo  
do zatrzymania kwoty zabezpieczenia w wysokości do 5% z jeszcze 
otwartych zobowiązań wobec Partnera. Zabezpieczenie służy  
do zapewnienia wykonania obowiązków wynikających z umowy,  
w szczególności rozpatrzenia istniejących wobec Partnera roszczeń  
z tytułu wad w przypadku upadłości. Mercateo ma zwrócić 
nienaruszone zabezpieczenie roszczeń z tytułu wad po upływie dwóch 
lat, o ile nie ustalono innego terminu zwrotu. O ile jednak w tym 
momencie dochodzone roszczenia nie zostały jeszcze spełnione, 
Mercateo może zatrzymać odpowiedną część zabezpieczenia.  

 Odpowiedzialność, zobowiązania Partnera, zwolnienie 
1. Partner jest odpowiedzialny za zdatność do obrotu artykułów 

przedstawionych w swoim katalogu, jak również za to, że spełnione są 
wymogi oferowania i/lub wprowadzenia do obrotu artykułów,  
w szczególności poprzez platformę online. Oznacza to, że wymogi 
publiczno-prawne są przestrzegane lub przedłożone są zezwolenia na 
import i/lub eksport zaoferowanych w katalogu towarów na teren 
objęty umową/z terenu objętego umową -  i/lub że odpowiednie 
wymogi prawa europejskiego lub krajowego dotyczące danych 
produktów (np. wyroby tytoniowe, alkohol, urządzenia elektryczne, 
żywność, kosmetyki) z asortymentu Partnera, takie jak zezwolenia, 
dopuszczenia, zakazy, ograniczenia, cła, opłaty, podatki zostały 
wypełnione lub uzyskano stosowne dokumenty w odpowiednim 
czasie i na okres, na jaki są wymagane, w szczególności podczas 
reklamowania, w okresie trwania  oferty i dostawy produktów, jak 
również w okresie rękojmi. Jeżeli jakiś artykuł nie odpowiada 
wymogom koniecznym dla oferty i/lub dla jego wprowadzenia  
do obrotu, Partner niezwłocznie poinformuje o tym Mercateo  
i udostępni Mercateo na czas odpowiednio zmienioną wersję 
katalogu.  

2. Jeżeli wymogi dla oferty i/lub dla wprowadzenia artykułów  
do obrotu, w szczególności poprzez platformę online, nie mogą zostać 
spełnione przez Partnera, Partner niezwłocznie poinformuje Mercateo 
o specyficznym rodzaju i zakresie wymogów dla tego produktu do 
wprowadzenia go do obrotu i/lub do jego oferowania, aby firma 
Mercateo mogła przedsięwziąć i zrealizować konieczne działania w 
celu spełnienia tych wymogów (w szczególności chodzi  
o ewentualne złożenie wniosku o zezwolenie i o jego odebranie)  
lub mogła w każdym razie podjąć świadomą decyzję na temat 
usunięcia produktu z platformy zgodnie z § 3, do której Mercateo ma 
prawo.  

3. Partner jest odpowiedzialny za rzeczywistą i prawną poprawność  
i kompletność danych, zdjęć, opisów produktów i innych treści 
znajdujących się w oddanym do dyspozycji katalogu. Partner 
gwarantuje, że katalog oddany do dyspozycji Mercateo, oraz zawarte 
w nim dane, zdjęcia, opisy produktów i inne treści nie naruszają praw 
osób trzecich. Partner gwarantuje w szczególności to, że ma on prawo 
do wykorzystywania treści pochodzących od osób trzecich  
do sporządzenia katalogu i że w celu realizacji tej umowy może 
przyznać Mercateo posiadane przez niego prawa, w szczególności  
w celu publicznego udostępnienia katalogu.  

4. Partner zwalnia Mecateo ze wszystkich roszczeń, które osoby trzecie 
podnosić będą w stosunku do Mercateo z powodu i/lub powołując się 
na:  

 niezgodność z wymaganiami określonymi w punkcie 1 i/lub 3, 

 niezgodność z wymaganiami określonymi w punkcie 2, o ile Partner 
nie spełnił prawidłowo obowiązku informacyjnego, 

 katalog i/lub na treść katalogu, który Partner udostępnił Mercateo, 

 wycofanie ze sprzedaży w związku z treścią katalogu, 

 wady fizyczne i  prawne, w przypadkach, w których stwierdzenie 
wady opiera się w odniesieniu do danych z katalogu i/lub 
odniesieniu do opisu produktu, który jest tam zawarty, 

 naruszenie przez Partnera przepisów o ochronie znaków 
towarowych, prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawie 
własności przemysłowej, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
w szczególności -  w treści katalogu i/lub poprzez produkty 
Partnera, 

 ustawowe przepisy o odpowiedzialności cywilnej za produkt, 

 naruszenie przepisów ustawowych dotyczących przetwarzania 
danych osób trzecich przez Partnera.  

Zwolnienie obejmuje w szczególności świadczenia, które firma 
Mercateo miałaby wykonać na rzecz osób trzecich, jak np. 
odszkodowanie, kary umowne z powodu podlegającego karze 
naruszenia oświadczenia o zaniechaniu i o zobowiązaniu, grzywny, 
oraz nakłady, które Marcateo poniesie w związku podniesionymi 
zarzutami, jak np. koszty, które Marcateo poniesie w związku  
z wycofaniem ze sprzedaży lub koszty za odpowiednie zarządzanie 
prawami. Jeżeli Mercateo może przewidzieć, że za odpowiednie 
zarządzanie prawami istnieje prawdopodobieństwo powstania 
dodatkowych kosztów za zarządzanie prawami poza kosztami 
obowiązującego rozporządzenia dotyczącego opłat, Mercateo 
niezwłocznie poinformuje o tym Partnera i umożliwi mu samodzielne 
bronienie swoich praw na własną odpowiedzialność. Mercateo, pod 
adresem http://mercateo.com/corporate/unterlassungserklaerungen/ 
udostępnia listę podpisanych już przez Mercateo oświadczeń  
o zaniechaniu i o zobowiązaniu pod groźbą kary i bez zagrożenia karą. 
Partner zobowiązuje się, że w sposób aktywny zaznajomi się  
z tą listą, a w szczególności sprawdzi, czy stan faktyczny, który 
wywołał dane oświadczenie o zaniechaniu i o zobowiązaniu nie 
dotyczy jego katalogu lub innego przedstawienia na platformie 
Mercateo. Mercateo niezwłocznie poinformuje e-mailem Partnera  
o każdej zmianie/uzupełnieniu listy, aby Partner mógł spełnić swój 
obowiązek kontroli.  

 Odpowiedzialność Mercateo 
Mercateo ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości za szkodę 
przy narażeniu na utratę życia lub zdrowia i za uszkodzenia ciała, 
które są wynikiem naruszenia obowiązków firmy Mercateo,  
jej ustawowych przedstawicieli lub osób działających w jej imieniu. 
Firma Mercateo odpowiada przy tym również za pozostałe szkody 
powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ze strony 
Mercateo, jej ustawowych przedstawicieli lub osób działających  
w jej imieniu. Jeżeli natomiast pozostałe szkody wynikają  
ze zwykłego zaniedbania to w przypadku naruszenia któregoś  
z istotnych obowiązków wynikających z umowy, Mercateo 
odpowiada w ograniczonej wysokości, a mianowicie za szkodę  
do wysokości przewidywalnej w chwili zwarcia umowy i typowej dla 
danej umowy. Istotne obowiązki wynikające z umowy to takie, 
których realizacja jest charakterystyczna dla umowy i których 
spełnienie Partner może zakładać. Dalsza odpowiedzialność jest 
wykluczona; odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe  
w związku z wadliwością produktu, jak również odpowiedzialność w 
przypadku podstępu i/lub gwarancji pozostaje nienaruszona.  

 Warunki płatności, fakturowanie 

1. Płatność następuje, kiedy Mercateo zleci zapłatę kwoty na konto 
podane przez odbiorcę; przekazanie zobowiązania do zapłaty  
z uzasadnionym tytułem, weksla lub czeku nie jest wystarczające. 
Strona płacąca ponosi koszty związane z realizacją płatności,  
za wyjątkiem kosztów przypadających po stronie instytucji odbiorcy 
płatności za przyjęcie/zapisanie płatności na rachunku.  

2. Strony zobowiązane są do wystawiania faktur lub not uznaniowych w 
sposób spełniający wymogi podatkowe i podatkowo-prawne  
(w szczególności podatek od towarów i usług VAT) na danym terenie 
objętym umową. Wymagane korekty należy wykonać niezwłocznie po 
powzięciu wiedzy o konieczności ich dokonania 

 Ochrona danych osobowych 
1. Strony muszą przestrzegać obowiązujących, istotnych przepisów 

ustawowych oraz regulacji dotyczących ochrony danych, muszą też 
zobowiązać osoby, którym powierzono realizację tej umowy,  
aby wystarczająco przestrzegały ustawowych i ustalonych przepisów 
o ochronie danych.  

2. Partner zobowiązuje się do korzystania z przekazanych przez 
Mercateo danych klienta jedynie w celu realizacji zlecenia. Jeżeli dane 
przekazane przez Mercateo miałyby być wykorzystane w innym celu 
niż realizacja zlecenia, to Partner zobowiązany jest  
do otrzymania na to wyraźnej zgody od klienta.  

3. Partner zobowiązuje się, że nie będzie w żadnej formie przekazywał 
przekazanych przez Mercateo danych klienta osobom trzecim,  
jak np. przez sprzedaż i wymianę.  

4. Partner zobowiązuje się, że po zrealizowaniu zlecenia usunie 
wszystkie otrzymane od Mercateo dane klienta. Nie dotyczy  
to sytuacji, kiedy Partner otrzymał od klienta jego wyraźną zgodę  
na wykorzystanie danych. Jeżeli w tym momencie przepisy ustawowe 
i/lub przyczyna na zabezpieczenia dowodów stoją usunięciu na 
przeszkodzie, to dane takie należy zablokować, mogą one zostać 
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dopiero wtedy usunięte, kiedy taka blokada nie będzie już 
uzasadniona.  

5. Partner na wezwanie zobowiązuje się do usunięcia danych 
przekazanych przez Mercateo. Jeżeli Partner naruszy powyższe 
ustalenia, Mercateo może zażądać od Partnera usunięcia wszystkich 
otrzymanych od Mercateo danych, o ile nie istnieją żadne powody 
ustawowe, które byłyby przeciwko takiemu usunięciu.  

 Poufność 
1. Każda ze stron jest zobowiązana do dyskrecji wobec osób trzecich  

w odniesieniu do tajemnic firmowych i handlowych drugiej strony 
pozyskanych w ramach realizacji niniejszej umowy, bez względu  
na to, czy tajemnice firmowe i handlowe określone są jako takie, jako 
poufne czy jako wymagające zachowania w tajemnicy. Tajemnice 
firmowe i handlowe drugiej strony nie mogą być także 
wykorzystywane poza niniejszą umową.  

2. Zobowiązanie do dyskrecji nie dotyczy informacji względnie  
nie dotyczy już dotychczasowych tajemnic firmowych i handlowych, 
które (i) są lub zostaną wyjawione, a nie będzie to spowodowane 
naruszeniem tej umowy przez stronę zobowiązaną do zachowania 
poufności, lub (ii) strona zobowiązana do zachowania poufności 
otrzyma je od osoby trzeciej, która jest upoważniona do wyjawienia 
ich stronie lub opinii publicznej. Strona, która powoła się na te 
wyjątki, ponosi ciężar dowodu.  

 Czas trwania i wypowiedzenie 

1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. O ile nie ustalono 
inaczej, wchodzi ona w życie w momencie jej podpisania.  

2. Umowę można wypowiedzieć na koniec miesiąca, w formie pisemnej 
i z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wymóg 
formy pisemnej nie może zostać zastąpiony formą elektroniczną.  

3. Prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z ważnego powodu 
pozostaje nienaruszone. Za ważny powód uważane są między innymi:  

 zawinione, wielokrotne naruszenie obowiązków informacyjnych  
i obowiązków współdziałania wynikających z tej umowy pomimo 
wcześniejszych upomnień, w sytuacji kiedy zobowiązana strona nie 
nadrobi w ciągu stosownego terminu dodatkowego obowiązków 
informacji i współdziałania i nie wyrówna powstałych przez to 
szkód; 

 wszczęcie egzekucji przez osoby trzecie wobec strony, która może 
negatywnie wpłynąć na reputację systemu sprzedażowego  
w odbiorze osób trzecich, o ile krokom takim nie będzie można 
przeciwdziałać w ciągu jednego miesiąca liczonego od początku 
tych działań; 

 wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego wobec 
majątku strony, o ile przyczyny prowadzące do wszczęcia 
postępowania upadłościowego nie przestaną istnieć w ciągu trzech 
miesięcy liczonych od początku tych działań; 

 utrzymanie niezgodnych z prawem treści w katalogu przez 
Partnera, mimo ustanowienia terminu i żądania Mercateo  
o usunięcie treści niezgodnych z prawem i/lub o usunięcie  
tej sprzeczności z prawem; 

 obsługa danych przez Partnera naruszająca prawne ustalenia  
o ochronie danych. 

4. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Partnera, zobowiązuje się 
on do niezwłocznego poinformowania klienta zgodnie z treścią 
umowy ramowej o wypowiedzeniu i do zwolnienia Mercateo  
ze wszystkich szkód, które powstaną przez zakończenie stosunku 
handlowego i niemożności realizacji stosunków umownych pomiędzy 
Mercateo a klientem. 

5. Strony są zgodne, że pomimo zakończenia umowy, zlecenia, które  
w momencie uprawomocnienia się wypowiedzenia nie były 
zakończone, trzeba należycie, zgodnie z umową zrealizować.  

6. Strony zgadzają się również co do tego, że zobowiązanie  
do zwolnienia zgodnie z § 8 punkt 2 i do rękojmi zgodnie z § 7 
zachowują ważność, także po zakończeniu tej umowy, tak długo, 

 jak długo osoby trzecie wnoszą wobec Mercateo roszczenia, 
względnie jak długo trwają terminy rękojmi.  

7. Zobowiązanie do zachowania poufności zgodnie z § 12 zachowuje 
ważność po zakończeniu tej umowy. 

 Miejsce wykonania zobowiązania i ryzyko związane z 

transportem 

1. Miejscem wykonania zobowiązania dla obowiązku zapłaty Mercateo 
jest siedziba przedsiębiorstwa Mercateo wykonującego tę umowę.  

2. Miejscem wykonania zobowiązania dla dostaw Partnera jest miejsce 
dostawy u danego klienta względnie u podanego adresata.  
Do momentu przekazania towaru klientowi lub osobie wskazanej 
przez klienta (adresatowi), Partner ponosi ryzyko transportu i musi 
zgodnie z własną oceną i zgodnie z własnym wyborem wystarczająco 
ubezpieczyć dostarczany towar.    

 Odstąpienie, potrącenie i zatrzymanie 
1. Odstąpienie, przeniesienie, obciążenie, uprawnienie osób trzecich  

do wykonania praw i obowiązków z tej umowy lub jakiegokolwiek 
innego działanie w tym zakresie wymaga zgody drugiej strony, chyba 
że odstąpienie nastąpi pomiędzy powiązanymi w rozumieniu artykułu 
3 pkt 3  Załącznika do Zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. 
dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich 
(2003/361/EC). 

2. Pozasądowe i procesowe potrącenie jest możliwe stosownie  
do prawa ustalonego w tej umowie pomiędzy stronami. Partner może 
potrącić roszczenia Mercateo z roszczeniami własnymi, które zostały 
uprzednio, zgodnie z prawem, stwierdzone lub zostały uznane w 
formie pisemnej przez Mercateo.  

 Właściwość terytorialna sądu, wybór prawodawstwa i język  
1. Wyłączną właściwością terytorialną sądu w przypadku wszystkich 

sporów odnoszących się do umowy lub z niej wynikających, 
związanych z utworzeniem tej umowy i jej skutecznością stanowi 
siedziba przedsiębiorstwa Mercateo wykonującego tę umowę. 

2. Niniejsza umowa, w szczególności jej utworzenie, skuteczność, forma, 
realizacja, zakończenie, realizacja podlega prawu przedsiębiorstwa 
Mercateo wykonującego tę umowę. Wyłączone jest zastosowanie 
Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej 
sprzedaży towarów. To samo dotyczy jednostronnych czynności 
prawnych odnoszących się do umowy  
lub czynności (działań) w obrocie gospodarczym i pokrewnych. 

 Klauzula salwatoryjna, zmiany w Ogólnych Warunkach 

Handlowych 
1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy okażą się, staną 

się nieskuteczne lub nieważne, nie uchybia to skuteczności 
pozostałych postanowień. Zamiast nieważnych albo nieskutecznych 
przepisów obowiązywać będzie odpowiednia regulacja ustawowa, 
chyba że strony w sposób indywidualny ustaliły inaczej.  

2. Jeżeli po zawarciu umowy okaże się, że niniejsza umowa nie reguluje 
okoliczności, którą strony chciałyby uregulować, gdyby chociaż jedna 
ze stron podczas zawierania umowy o to zadbała, to lukę  
tę należy zastąpić odpowiednią regulacją ustawową, chyba że strony 
w sposób indywidualny ustaliły inaczej.  

3. Mercateo zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych 
Warunków Handlowych, jak również innych, istotnych dla umowy 
dokumentów ze skutkiem na przyszłość o ile nie naruszy to istotnych 
uregulowań stosunku umownego i jest to konieczne w celu 
dostosowania się do zmienionych warunków, które w momencie 
zawierania umowy były nie do przewidzenia i których 
nieuwzględnienie zauważalnie zakłóciłoby harmonię stosunku 
umownego. W takim przypadku Mercateo wcześniej przekaże 
Partnerowi zmiany w formie tekstowej. Zmiany uważane będą  
za przyjęte, kiedy Partner nie sprzeciwi się im na piśmie w terminie 
czterech tygodni po otrzymaniu informacji o zmianach. Jeżeli Partner 
sprzeciwi się zmianom, Mercateo ma prawo do rozwiązania stosunku 
umownego przy zachowaniu zwykłego okresu wypowiedzenia.  

 

 


