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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 
 
 
Dokument opracowany przez Nunhems Poland sp. z. o.o., Aleje Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa, Polska, w dniu 
1 grudnia 2021  r. Niniejsze warunki zastępują wszystkie wcześniej opublikowane wersje tego dokumentu. 
 
Definicje i interpretacja 
 
Umowa: oznacza Umowę sprzedaży zawartą między Stronami przy należytym przestrzeganiu postanowień Paragrafu 2 niniejszych 
Warunków, w których zawarte zostały wszystkie warunki handlowe uzgodnione pomiędzy Stronami. 
Marki: oznaczają wszystkie znaki towarowe, logotypy, znaki i podobne sposoby wyrazu stosowane przez spółkę Nunhems na 
opakowaniach Produktów oraz we wszelkiej komunikacji, elementach graficznych oraz oświadczeniach, aby odróżnić siebie i jej produkty 
od stron trzecich. Marki te stanowią również wyłączną własność spółki Nunhems lub jednej z jej spółek należących do grupy Nunhems. 
Dzień roboczy: oznacza dzień inny niż sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy w Polsce określany na potrzeby dostaw 
Produktów w miejscu dostawy. 
Nabywca: oznacza osobę lub podmiot, który zamawia Produkty ze spółki Nunhems telefonicznie, przez pocztę elektroniczną, osobiście, 
za pośrednictwem internetowego systemu zamówień Nunhems lub w inny sposób. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Nabywca 
zawiera umowę z Nunhems na cele i w bezpośrednim związku z przedmiotem prowadzonej działalności zawodowej lub gospodarczej 
Nabywcy. Nabywca nie jest konsumentem ani przedsiębiorcą konsumentem w rozumieniu postanowień polskiego Kodeksu Cywilnego (w 
szczególności Art. 3855 k.c.) 
VAT: podatek od towarów i usług  
Zamówienie: oznacza zamówienie Produktów. 
Strony: oznacza łącznie strony Umowy. 
Produkty: oznaczają podlegające Umowie towary, które zostały zakupione lub które zostaną zakupione przez Nabywcę od spółki 
Nunhems. 
Nunhems: oznacza spółkę Nunhems Poland sp. z o.o. 
Warunki: oznaczają niniejsze ogólne warunki sprzedaży. 
 
Paragraf 1.  Zastosowanie niniejszych Warunków sprzedaży 
1. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich ofert i Umów zawartych pomiędzy spółką Nunhems a Nabywcą z wyjątkiem 

sytuacji, w których uzgodniono inaczej na piśmie. Zastosowanie jakichkolwiek warunków Nabywcy, w tym wszelkich warunków 
wydrukowanych na ofercie Nabywcy dotyczącej zakupu lub na Zamówieniu, czy też wzmiankowanych tamże, jest niniejszym 
wyraźnie odrzucane, nawet jeśli takie warunki mogły zostać (częściowo lub w pełni) zastosowane do poprzednich transakcji 
pomiędzy Stronami. 

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszymi Warunkami a innym postanowieniem zawartym w Umowie postanowienia Umowy 
będą miały znaczenie nadrzędne wyłącznie w zakresie rozbieżności.  

 
Paragraf 2.  Oferty i Zamówienia 
1. Zaproszenie złożone przez spółkę Nunhems do złożenia oferty nie jest uznawane za ofertę w rozumieniu przepisów polskiego 

Kodeksu Cywilnego. Nabywca składa ofertę w ciągu trzech dni roboczych po złożeniu zaproszenia przez spółkę Nunhems. Po 
zaakceptowaniu oferty przez Nunhems Nabywca może anulować Zamówienie jedynie po uzyskaniu wyraźnej pisemnej zgody spółki 
Nunhems. 

2. Wszystkie Zamówienia muszą być składane w sposób oraz formie zgodnej z wymogami spółki Nunhems.  
3. Spółka Nunhems może według własnego uznania okresowo wyznaczyć „Określoną wartość zamówienia”, czyli minimalną ilość lub 

wartość zamówionych Produktów, które mają zostać dostarczone Nabywcy. 
4. Jeśli ilość wskazana w jakimkolwiek Zamówieniu różni się od standardowej ilości stosowanej przez Nunhems lub od wielokrotności 

tej liczby, Nunhems może dostarczyć najbliższą wyższą ilość. 
 

Paragraf 3. Ceny i płatność 
1. Cena Produktów i rodzaj Produktów sprzedawanych Nabywcy są określone w Umowie. O ile Umowa nie stanowi inaczej, Nunhems 

może bez wcześniejszego powiadomienia zmienić cenę w dowolnym momencie przed przyjęciem Zamówienia. 
2. O ile nie określono inaczej, ceny określone w ofercie lub Umowie nie zawierają podatku VAT ani równoważnego obowiązkowego 

podatku. 
3. Jednocześnie z płatnością ceny zakupu Nabywca musi uiścić podatek VAT lub inny obowiązkowy podatek, taryfę lub opłatę. 

Nunhems dostarczy Nabywcy fakturę VAT zgodnie z wymogami prawa. 
4. Nunhems zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany cen. Każdy nowy cennik unieważni poprzednie ceny określone dla 

wszystkich Zamówień złożonych po wejściu w życie nowego cennika. 
5. Nunhems musi otrzymać płatność w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty wystawienia faktury, chyba że uzgodniono inaczej w Umowie. 

Jeśli Nabywca nie zrealizuje swojego obowiązku płatniczego w ciągu powyższego 30-dniowego (trzydziestodniowego) terminu 
płatności, Nabywca automatycznie i bez formalnego powiadomienia dopuści się zwłoki w płatności. Nabywca będzie wówczas 
zobowiązany do zapłacenia odsetek od zaległej kwoty w wysokości 1% miesięcznie lub odsetek obowiązujących w kraju Nabywcy, 
w zależności od tego, która z tych kwot będzie wyższa, od dnia powstania tego zobowiązania. Wszelkie płatności dokonywane 
przez Nabywcę zostaną rozliczone w pierwszej kolejności na poczet wszelkich ewentualnych odsetek. 

6. Niezależnie od Paragrafu 3 ustęp 5 powyżej Nunhems zastrzega sobie prawo do żądania płatności (lub odpowiednich gwarancji 
płatności) przed lub po dostarczeniu Produktów do Nabywcy.  

7. Jeśli Strony uzgodnią pomiędzy sobą płatność ratalną, w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, cała pozostała kwota 
stanie się wymagalna niezwłocznie bez obowiązku wzywania do zapłaty. Postanowienia ostatniego zdania w paragrafie 3 ust.5 
stosuje się odpowiednio. 
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8. Jeżeli Nabywca nie spełni co najmniej jednego zobowiązania wynikającego z Umowy oraz Warunków lub spełni je nieprawidłowo 
bądź nieterminowo: 
• obowiązki Nunhems zostaną automatycznie i natychmiast zawieszone do momentu uiszczenia przez Nabywcę wszystkich 

należnych i wymaganych kwot, w tym koszów pozasądowych; oraz 
• Nunhems może zażądać pełnej płatności (z góry) lub wystarczającego zabezpieczenia od Nabywcy, na przykład w formie 

gwarancji bankowej dotyczącej działań Nabywcy, wydanej przez renomowaną instytucję bankową w kraju siedziby Nunhems; 
oraz 

• Nunhems ma prawo rozwiązać Umowę z Nabywcą ze skutkiem natychmiastowym oraz bez konieczności wypłacenia 
Nabywcy jakiegokolwiek odszkodowania bądź wynagrodzenia z tego tytułu. 

9. W żadnym wypadku Nabywca nie może opóźnić zapłaty wymagalnych należności ani potrącić jakichkolwiek kwot z faktur Nunhems 
bez uprzedniej pisemnej zgody Nunhems. 

10. Nunhems może, wedle własnego uznania, zaksięgować płatność nieokreślającą faktury, której dotyczy, na poczet kwot 
wynikających z nieuregulowanych faktur bez względu na ich datę.  

11. Bez uprzedniej pisemnej zgody Nunhems, Nabywca nie może skorzystać z prawa do zawieszenia/ wstrzymania płatności lub rozliczenia.  
12. W przypadku wniesienia przez Nunhems roszczenia przeciwko spółce związanej z Nabywcą, np. spółce dominującej, spółce 

zależnej czy powiązanej, która jest w stanie upadłości lub likwidacji lub której zostało udzielone prawo zawieszenia płatności, 
Nunhems może potrącić to roszczenie z dowolnego roszczenia Nabywcy wobec Nunhems, nawet jeśli roszczenie Nunhems nie 
stało się jeszcze wymagalne. 

13. W przypadku niewypłacalności Nabywcy ze względu na likwidację, ogłoszenie upadłości lub przyznanie prawa do zawieszenia 
płatności, zobowiązania płatnicze Nabywcy staną się niezwłocznie wymagalne, a spółka Nunhems będzie uprawniona do 
zawieszenia dalszego wykonania Umowy lub jej rozwiązania bez uszczerbku dla swojego prawa do dochodzenia odszkodowania 
oraz bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Nabywcy z tego tytułu. 

14. Jeśli Nabywca nie wykona co najmniej jednego zobowiązania ciążącego na nim na mocy Umowy lub Warunków, wszelkie koszty 
uzyskania płatności na drodze sądowej i pozasądowej, łącznie z należnymi odsetkami, będą obciążały Nabywcę. 

 
Paragraf 4.  Rezerwacja zbiorów i przetwarzania 
1. Wszystkie dostawy podlegają zwyczajowej rezerwacji zbiorów i przetwarzania. W przypadku anulowania procesu zbiorów lub 

przetwarzania przez Nunhems, Nunhems nie będzie zobowiązana do realizacji dostawy. Jeśli jednak będzie to możliwe, dołoży 
starań, aby zrealizować dostawę proporcjonalnie do zamówionej ilości lub równoważnych zamienników. 

2. Nabywca nie jest uprawniony do odszkodowania w przypadku anulowania takiej rezerwacji przez Nunhems. 
3. Paragraf  5  ust. 11 i 12 mają w pełni zastosowanie w sytuacji anulowania przez Nunhems rezerwacji zbiorów lub przetwarzania. 

 
Paragraf 5.  Pakowanie i dostawa 
1. Po złożeniu zamówienia lub na pierwsze żądanie Nunhems Nabywca musi określić na piśmie, jakie dane, specyfikacje i dokumenty 

są wymagane na mocy przepisów kraju, w którym realizowana jest dostawa, np. dotyczące: 
• fakturowania; 
• wymogów fitosanitarnych; 
• międzynarodowych certyfikatów; oraz 
• innych dokumentów lub oświadczeń importowych. 

2. Wszystkie odniesienia Nunhems do specyfikacji Produktu dotyczą najnowszych specyfikacji Produktu opublikowanych przez Nunhems. 
3. Produkty są pakowane przez Nunhems w firmowe opakowania. Nabywcy nie wolno przepakowywać Produktów ani zmieniać, usuwać, 

ukrywać bądź naruszać etykiet, numerów partii bądź innych specyfikacji podanych na opakowaniach. 
4. Nunhems będzie zawsze dokładać wszelkich starań, aby zrealizować swoje zobowiązania w zakresie dostaw. 
5. Rzetelna realizacja zobowiązań Nunhems w zakresie dostaw równoważna jest z zapewnieniem dostaw niewiele różniących się pod 

względem wielkości, opakowania, liczby lub wagi. 
6. Nunhems może dostarczać sprzedawane produkty w częściach. Jeśli produkty są dostarczane w częściach, Nunhems ma prawo do 

wystawienia oddzielnej faktury za każdą część. 
7. Przesyłki będą dostarczane zgodnie z warunkami DAP Incoterms® 2020 do miejsc docelowych na obszarze EOG lub zgodnie z CIP 

Incoterms® 2020 w przypadku dostaw poza obszar EOG, chyba że Strony uzgodnią inaczej na piśmie. Koszty transportu zostaną 
przeniesione na Nabywcę. 

8. Nunhems zobowiązuje się zrealizować dostawy w rozsądnym okresie po zawarciu umowy zakupu zgodnie z okresem siewu i 
sadzenia. 

9. Wszystkie okresy dostaw określane przez Nunhems w odniesieniu do dostaw Produktów są wyłącznie szacunkowe i nie stanowią 
ostatecznego terminu. W przypadku opóźnienia w dostawie Nabywca musi powiadomić o tym Nunhems na piśmie, podając 
racjonalny okres realizacji Umowy. 

10. Nabywca zobowiązuje się przyjąć dostawę Produktów w Dniu roboczym o dowolnej godzinie pomiędzy 9:00 a 17:00. 
11. Nunhems nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Nabywcę wynikające z opóźnienia lub niedostarczenia Produktów 

(lub ich części) lub niedostarczenia wymaganych ilości. 
12. Jeśli Nunhems nie dostarczy niektórych lub wszystkich Produktów zgodnie z Umową, Nabywca nie będzie uprawniony do anulowania 

niniejszej Umowy ani jakiegokolwiek innego Zamówienia lub Umowy dot. dostawy. 
  
Paragraf 6.  Zastrzeżenie własności rzeczy (zachowanie tytułu własności) 
1. Tytuł własności Produktów dostarczonych przez Nunhems lub Produktów pochodzących z Nunhems pozostaje u Nunhems do czasu 

spełnienia przez Nabywcę wszystkich zobowiązań wobec Nunhems wynikających z Umowy i niniejszych Warunków związanych z 
tymi dostawami. 

2. Wszystkie Produkty dostarczane przez Nunhems powinny być przechowywane oddzielnie lub wykorzystywane w sposób 
gwarantujący ich jakość. Ponadto powinna istnieć możliwość łatwego zidentyfikowania produktów jako własności Nunhems. 
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3. Produkty dostarczane przez Nunhems, których dotyczy zapis o zachowaniu tytułu własności zgodnie z Paragrafem  6 ust. 1, mogą 
zostać odsprzedane lub wykorzystane wyłącznie w normalnym toku działalności. W przypadku odsprzedania produktów Nabywca 
jest zobowiązany dostarczyć swoim nabywcom produkty z zachowanym tytułem własności Nunhems. 

4. Nabywcy nie wolno ustanawiać zastawu ani zabezpieczenia na Produktach, których tytuł własności podlega zachowaniu przez 
Nunhems. 

5. W przypadku braku realizacji zobowiązań przez Nabywcę (zgodnie z Paragrafem 3, a zwłaszcza w okolicznościach opisanych w ust. 
8 i 13) Nunhems lub jej przedstawiciel będą uprawnieni, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania, do wejścia do 
pomieszczeń zajmowanych przez Nabywcę w celu wyszukania oraz zabrania dowolnych Produktów, bez ponoszenia jakiejkolwiek 
odpowiedzialności wobec Nabywcy, oraz do zbycia lub dysponowania Produktami w sposób, w jaki uzna za stosowny bez 
wcześniejszego bądź późniejszego informowania o tym Nabywcy. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Nunhems w wyniku 
podjęcia działań wynikających z niniejszego paragrafu wraz z kosztami transportu i przechowywania zostaną opłacone przez 
Nabywcę na rzecz Nunhems na pierwsze żądanie. 

 
Paragraf 7.  Odpowiedzialność 
1. Odpowiedzialność Nunhems została ograniczona wyłącznie do tego paragrafu i będzie obowiązywać w zakresie dozwolonym przez 

prawo. 
2. Nunhems nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z wadliwej realizacji umowy, z wyjątkiem przypadków winy 

umyślnej Nunhems lub jej pracowników. 
3. W przypadku siły wyższej, jak opisano w Paragrafie 14, Nunhems nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w 

wykonywaniu jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszych Warunków. 
4. W każdym przypadku i niezależnie od powyższego, odpowiedzialność Nunhems będzie ograniczona do wartości realizowanych 

zobowiązań podanej na fakturach. Nunhems nie będzie w żadnym przypadku ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody 
pośrednie, takie jak w szczególności szkody atypowe, przypadkowe lub wtórne, nadszarpnięcie reputacji lub utratę zysku. 

5. Nabywca jest zobowiązany do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia w największym możliwym zakresie szkód, których 
dotyczy skarga składana przez Nabywcę spółce Nunhems. 

6. Wszelkie ewentualne roszczenia o odszkodowanie, zadośćuczynienie lub inne roszczenia wynikające z Umowy i niniejszych 
Warunków wygasają w przypadku, gdy w ciągu jednego roku od dostawy określonych produktów nie zostanie sporządzone żadne 
pisemne roszczenie przeciwko Nunhems. 
 

Paragraf 8.  Użytkowanie i gwarancja 
1. Spółka Nunhems gwarantuje, że swoje zobowiązana będzie realizować w możliwie najlepszy sposób oraz zgodnie z właściwymi 

specyfikacjami Produktu. Specyfikacje Produktu nie będą jednak stanowiły gwarancji. Nabywca zostanie poinformowany, jeśli 
dostarczone Produkty nie są zgodne ze specyfikacją Produktu. Ponadto, Nunhems nie gwarantuje, że dostarczane towary będą 
zgodne z celem, do którego wykorzystuje je Nabywca. 

2. Zdolność kiełkowania, o ile została określona przez Nunhems, jest oparta wyłącznie na powtarzalnych testach laboratoryjnych. Nie 
można przyjąć bezpośredniego związku pomiędzy określoną zdolnością kiełkowania a pojawieniem się nasion u Nabywcy. 
Określona zdolność kiełkowania wskazuje tylko na zdolność kiełkowania w czasie oraz w okolicznościach, w których 
przeprowadzono test. Wschody zależą między innymi od lokalizacji, środków uprawy i warunków klimatycznych u Nabywcy. 

3. Wszelkie gwarancje udzielane przez Nunhems na Produkty wygasną, jeśli Nabywca nieprawidłowo je przetwarza, przepakowuje, 
wykorzystuje lub przechowuje bądź zleci ich nieprawidłowe przetwarzanie, przepakowywanie, przechowywanie lub wykorzystanie. 

 
Paragraf 9.  Wady i okresy reklamacji 
1. W ciągu maksymalnie 5 (pięciu) Dni roboczych po doręczeniu zakupionych Produktów Nabywca zobowiązany jest do ich 

sprawdzenia. W tym celu Nabywca musi sprawdzić, czy dostarczone Produkty spełniają warunki Umowy, tj.: 
• czy dostarczono właściwe Produkty; 
• czy ilość dostarczonych Produktów jest zgodna z Umową; 
• czy dostarczone Produkty spełniają ustalone wymagania jakościowe lub – jeśli nie zostały uzgodnione – ewentualne wymogi 

określone na potrzeby zwykłego użytkowania lub w celach handlowych. 
2. W przypadku stwierdzenia widocznych wad lub braków Nabywca musi powiadomić o tym Nunhems na piśmie wysłanym listem 

poleconym na adres Nunhems w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od daty dostawy, określając numer partii, specyfikację wysyłkową 
lub szczegóły faktury. 

3. Nabywca musi zgłosić wszelkie niewidoczne wady spółce Nunhems na piśmie wysłanym listem poleconym na adres Nunhems w 
ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od wykrycia, określając numer partii, specyfikację wysyłkową lub szczegóły faktury. 

4. Skargi muszą być opisane w sposób umożliwiający ich weryfikację przez spółkę Nunhems lub osobę trzecią. W tym celu Nabywca 
musi również przechowywać dokumentację dotyczącą korzystania z Produktów oraz, w przypadku odsprzedaży Produktów, 
dotyczącą dalszych nabywców. Ponadto Nabywca w największym możliwym zakresie musi nałożyć takie same pisemne 
zobowiązanie na swoich dalszych nabywców. Jeśli Nabywca nie złoży skargi w powyższym okresie, reklamacja nie będzie 
rozpatrywana, a wszystkie prawa Nabywcy wygasną. 

5. W przypadku trwałego sporu pomiędzy stronami dotyczącego zdolności kiełkowania, tożsamości odmianowej, czystości 
odmianowej lub czystości technicznej oraz stanu fitosanitarnego spółka Naktuinbouw (holenderska służba inspekcyjna zajmująca 
się ogrodnictwem) z siedzibą w Roelofarendsveen w Holandii będzie mogła przeprowadzić (ponowną) kontrolę na koszt strony 
przegrywającej. Kontrola zostanie przeprowadzona na podstawie próbki pobranej w Nunhems przez Naktuinbouw i zachowanej 
przez nią. Wynik tej (ponownej) kontroli będzie wiążący dla obu stron, bez uszczerbku dla prawa stron do rozstrzygania sporów 
dotyczących konsekwencji tego wyniku w instytucjach, o których mowa w Paragrafie 17. 

6. W przypadku dochodzenia przez Nabywcę zgłoszonego w terminie roszczenia materialnego Nabywca nie będzie zwolniony z terminowej 
realizacji zobowiązania płatniczego ani nie będzie korzystać z prawa do zawieszenia płatności. 

7. We wszystkich innych aspektach spółka Nunhems ogranicza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi. 
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Paragraf 10. Prawo zwrotu  
1. Jeśli Nabywca składa uzasadnioną reklamację dotyczącą Produktów dostarczonych przez Nunhems, Nunhems zastąpi 

nieodpowiednie Produkty odpowiednimi Produktami. W przypadku niedostępności odpowiednich Produktów Nunhems zwróci 
Nabywcy całą zafakturowaną kwotę za nieodpowiednie Produkty, bez wyjątków oraz bez względu na to, czy nasiona zostały 
kondycjonowane bądź zabezpieczone środkami owadobójczymi. 

2. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Nabywcy Strony, w oparciu o dobrą współpracę mogą uzgodnić (częściowy) zwrot 
dostarczonych Produktów. Ze względu na wysokie standardy jakości Produktów Produkty mogą być zwracane wyłącznie w dobrym 
stanie, w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, w ciągu 15 (piętnastu) dni od daty wystawienia faktury. Nota kredytowa 
zostanie wystawiona na 75% kwoty faktury, z wyłączeniem podatku VAT lub podatku od sprzedaży/obrotu. Zwrotowi nie podlegają 
kondycjonowane nasiona oraz nasiona zabezpieczone środkami owadobójczymi. W takich sytuacjach nie zostanie wystawiona nota 
kredytowa. 

 
Paragraf 11.  Przekazywanie informacji 
1. . Nunhems nie ponosi w najszerszym sensie żadnej odpowiedzialności za porady związane z uprawą Produktów. Nabywca 

pozostaje ostatecznym podmiotem odpowiedzialnym za każdy aspekt procesu uprawy i jego wyników.  
2. Opisy, zalecenia i ilustracje w broszurach, ulotkach i innych środkach komunikacji są oparte, tak dokładnie, jak to tylko możliwe, na 

doświadczeniach z testów oraz praktyki i nie stanowią podstawy do wnoszenia roszczeń odnośnie jakości lub gwarancji. Nunhems 
w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z takich informacji w odniesieniu do różnych wyników uprawnianego 
Produktu. Nabywca sam musi określić, czy Produkty są odpowiednie do zamierzonego wzrostu lub czy mogą być używane w 
lokalnych warunkach. 

3. W odniesieniu do informacji dostarczonych przez spółkę Nunhems „obojętność, odporność i podatność” oznaczają: 
a) Obojętność: brak wrażliwości na ataki lub zakażenia określonego patogenu lub szkodnika.  
b) Odporność: jest zdolnością odmiany rośliny do ograniczania wzrostu i rozwoju określonego patogenu lub szkodnika 

bądź szkód, które on powoduje w porównaniu z podatnymi odmianami roślin przy podobnych warunkach środowiskowych 
i presji patogenu lub szkodnika. Oporne odmiany mogą wykazywać pewne objawy chorobowe lub uszkodzenia pod dużą 
presją patogenu lub szkodnika.  
 
Zdefiniowano dwa poziomy oporności:  
(i) Wysoka oporność (HR*): charakteryzuje odmiany roślin, które w znacznym stopniu ograniczają wzrost i rozwój 

określonego patogenu pod normalną presją patogenu lub szkodnika w porównaniu z odmianami podatnymi. Te 
odmiany roślinne mogą jednak wykazywać pewne objawy lub uszkodzenia pod dużą presją patogenu.  

(ii) Średnia oporność (IR*): charakteryzuje odmiany roślin, które ograniczają wzrost i rozwój określonego patogenu 
lub szkodnika, ale mogą wykazywać większy zakres objawów lub uszkodzeń w porównaniu do odmian o wysokiej 
odporności. Odmiany roślin o umiarkowanej/średniej odporności nadal wykazują mniej poważne objawy lub 
uszkodzenia niż podatne odmiany w przypadku uprawy w podobnych warunkach środowiskowych lub przy presji 
patogenu lub szkodnika.  

 
* Standardowe skróty HR (wysoka odporność) i IR (średnia odporność) są stosowane we wszystkich językach. 

c) Podatność: brak zdolności odmiany rośliny do ograniczenia wzrostu i rozwoju określonego patogenu lub szkodnika. 
 
Paragraf 12  Wykorzystanie marek 
1. Nabywca nie może używać Marek, których nie można wyraźnie odróżnić od marek Nunhems. Wyjątkiem dla Nabywcy jest handel 

Produktami w oryginalnym opakowaniu Nunhems. 
2. Niezależnie od postanowień Paragrafu 12  ust. 1, wszystkie prawa własności intelektualnej (w tym m.in. prawa autorskie, znaki 

towarowe, logo, patenty, prawa reproduktorów, nazwy handlowe, marki, poufna wiedza specjalistyczna) dotyczące produktów 
Nunhems na całym świecie pozostają własnością Nunhems lub odpowiedniej spółki z grupy Nunhems. 
 

 
Paragraf 13  Prawa własności intelektualnej 

1. Nasiona odmian są chronione prawami własności intelektualnej, wobec których został złożony lub przyznany wniosek o taką ochronę 
we Wspólnocie Europejskiej lub innym kraju, bądź chronione na podstawie umowy, nie mogą być wykorzystywane do powielania 
bez uprzedniej pisemnej zgody Nunhems. Takiemu pozwoleniu mogą towarzyszyć warunki określone w drodze umowy dotyczącej 
produkcji lub reprodukcji (propagacji), kondycjonowania w celu propagacji, oferowania sprzedaży, sprzedaży lub w inny sposób 
wprowadzenia na rynek; eksportu; importu i przechowywania do jednego z celów wymienionych powyżej.  

2. Zgodnie z Paragrafem 13 ust. 1 powyżej odpowiednie nasiona dostarczone przez spółkę Nunhems mogą być używane wyłącznie 
przez Nabywcę lub jego nabywców w celu uprawy produktów końcowych lub innych gotowych produktów na terenie Nabywcy. 
Nabywca hoduje pojedynczą roślinę każdego z dostarczonego nasiona bez praw do jakiegokolwiek wegetatywnego materiału 
rozmnożeniowego. 

3. Produkt końcowy, pochodzący z nasiona dostarczanego Nabywcy, może być sprzedawany przez Nabywcę wyłącznie pod nazwą 
odmiany zarejestrowaną przez Nunhems.  

4. Nabywca jest zobowiązany do zapewnienia Nunhems – lub podmiotowi zewnętrznemu, który przeprowadza kontrolę w imieniu 
Nunhems – bezpośredniego dostępu do pomieszczeń Nabywcy (w tym między innymi i w szczególności do szklarni) w celu kontroli. 
Na żądanie, Nabywca umożliwi również dostęp do dokumentacji i zapisów księgowych istotnych dla tych kontroli, o ile dostęp do 
takich dokumentacji lub zapisów jest zgodny z przepisami prawa krajowego, w szczególności prawa ochrony konkurencji. Nunhems 
w odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Nabywcę o planowanej kontroli.  

5. Jeśli Nabywca znajdzie mutację chronionej odmiany, niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Nunhems listem poleconym.  



 5/6 

6. Na pierwsze żądanie Nunhems Nabywca dostarczy Nunhems materiał testowy z mutacji w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania 
żądania. Nabywca ma świadomość, że każda osoba, która znajdzie mutację chronionej odmiany będzie zobowiązana do uzyskania 
zgody hodowcy(-ów) na wykorzystanie takiej mutacji odmiany macierzystej. Nabywca w szczególności ma świadomość, że osoba, 
która znajdzie zmutowaną odmianę, musi uzyskać zgodę Nunhems dotyczącej odmiany macierzystej na wykonanie któregokolwiek 
z następujących działań: produkcja lub reprodukcja (propagacja), kondycjonowanie w celu propagacji, oferowanie do sprzedaży, 
sprzedaż lub wprowadzenie na rynek w inny sposób, eksport, import, przechowywanie dla jednego z celów wymienionych powyżej. 

7. Jeśli Nabywca odsprzedaje produkty Nunhems swoim nabywcom, Nabywca zobowiązuje się nałożyć na nich identyczne 
zobowiązania, jakie posiada Nunhems na mocy Paragrafu 13, w tym zobowiązania do nakładania tych samych obowiązków wobec 
dalszych nabywców itd.  

 
Paragraf 14.  Siła wyższa 
1. Nunhems może opóźnić realizację zobowiązania wobec Nabywcy w przypadku braku możliwości realizacji ze względu na 

okoliczności uniemożliwiające wypełnienie zobowiązania, niezależne od Nunhems, jeśli takie okoliczności sprawiają, że realizacja 
zobowiązania jest niemożliwa lub nadmiernie skomplikowana. Takie okoliczności obejmują między innymi ekstremalne warunki 
pogodowe, klęski żywiołowe, przepisy ustawowe i wykonawcze organów rządowych, wojny i zamieszki, zniszczenia obiektów 
produkcyjnych lub materiałów powstałe w pożarze, epidemie, awarię usług użyteczności publicznej lub głównego przewoźnika, 
strajk w spółkach innych niż Nunhems, nieoficjalne strajki lub strajki polityczne w Nunhems, ogólny lub częściowy brak niezbędnych 
surowców lub innych towarów lub usług wymaganych do realizacji uzgodnionych zobowiązań, nieprzewidywalne opóźnienia 
dostawców lub innych stron trzecich, od których zależy spółka Nunhems i ogólne problemy transportowe. 

2. Nunhems niezwłocznie poinformuje Nabywcę o braku możliwości dostawy lub terminowej dostawy ze względu na działanie siły 
wyższej. 

3. Jeśli zdarzenie siły wyższej trwa dłużej niż 3 (trzy) miesiące, obie Strony będą uprawnione do rozwiązania Umowy. W takim 
przypadku żadna ze Stron nie będzie zobowiązana do pokrycia jakichkolwiek szkód drugiej Strony. 

4. W zakresie, w jakim spółka Nunhems częściowo zrealizowała lub zrealizuje swoje zobowiązania wobec Nabywcy w momencie 
wystąpienia siły wyższej, a zrealizowana lub możliwa do zrealizowania część ma niezależną wartość, spółka Nunhems ma prawo 
wystawić Nabywcy fakturę za tę zrealizowaną lub możliwą do zrealizowania część, a Nabywca ma obowiązek za nią zapłacić. 

 
Paragraf 15. Kontrola eksportu 
1. Nabywca niniejszym przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Produkty dostarczone przez Nunhems mogą podlegać 

obowiązującym przepisom, regulacjom, zasadom i licencjom w zakresie sankcji handlowych, w tym między innymi sankcjom 
nakładanym przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Stany Zjednoczone, Unię Europejską oraz państwa członkowskie Unii 
Europejskiej („Zasady dotyczące sankcji”). Nabywca przestrzega Zasad dotyczących sankcji i zgadza się, że sam odpowiada za 
zapewnienie zgodności z niniejszymi Zasadami dotyczącymi sankcji. W szczególności, ale bez ograniczeń, Nabywca nie będzie 
wykorzystywać, sprzedawać, odsprzedawać, eksportować, ponownie eksportować, zbywać, ujawniać ani żaden sposób nie będzie 
postępować z produktami (oraz dopilnuje, aby jego jednostki stowarzyszone nie robiły powyższego) pośrednio lub bezpośrednio w 
żadnym miejscu docelowym ani kraju, w odniesieniu do żadnej osoby, bez uprzedniego uzyskania zgody na eksport bądź innego 
zezwolenia władz publicznych oraz dopełnienia formalności wymaganych na mocy Zasad dotyczących sankcji. Nabywca nie 
podejmie żadnych działań, które spowodowałyby naruszenie Zasad dotyczących sankcji przez Nunhems oraz zwolni Nunhems ze 
wszelkiej odpowiedzialności z tytułu grzywien, strat i zobowiązań poniesionych przez Nunhems w wyniku nieprzestrzegania przez 
Nabywcę postanowień niniejszego paragrafu.  

2. Nieprzestrzeganie przez Nabywcę postanowień niniejszego Paragrafu stanowi istotne naruszenie umowy. Nunhems zastrzega sobie 
prawo odmowy przyjęcia lub wykonania Zamówienia lub anulowania Zamówienia według własnego uznania, jeśli Nunhems uzna, 
że Nabywca nie spełnia którejkolwiek części niniejszego paragrafu. 

 
Paragraf 16. Zwolnienie z odpowiedzialności 
Nabywca zwolni Nunhems z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń stron trzecich dochodzących odszkodowania za (rzekome) 
szkody spowodowane przez Produkty dostarczone przez Nunhems lub w inny sposób z nimi związane, w tym roszczenia składane 
przeciwko Nunhems działającej jako producent Produktów, oparte o dowolną zasadę odpowiedzialności za produkt w dowolnym kraju, 
chyba że szkoda została spowodowana z winy umyślnej Nunhems lub jej pracowników. 
 
Paragraf 17. Rozstrzyganie sporów i obowiązujące prawo 
1. Wszystkie umowy pomiędzy Nunhems a Nabywcą podlegają prawu polskiemu. 
2. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Wiedeńska Konwencja o Sprzedaży) zostaje 

niniejszym wyłączona. 
3. W przypadku sporu pomiędzy Stronami Strony, przed złożeniem skargi do trybunału arbitrażowego lub sądu cywilnego, starają się 

w pierwszej kolejności osiągnąć porozumienie lub w inny sposób znaleźć rozwiązanie za pośrednictwem mediacji. 
4. O ile Strony nie osiągną porozumienia w arbitrażu, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd cywilny właściwy do rozstrzygania 

w pierwszej instancji w Polsce. Spółka Nunhems będzie zawsze mieć prawo do wezwania Nabywcy przed sąd właściwy na mocy 
prawa lub zgodnie z obowiązującą międzynarodową konwencją. 

 
Paragraf 18.  Informacja dotycząca GMO 
Nasiona odmian, które są dostarczane Nabywcy, są odmianami, które nie kwalifikują się jako odmiany podlegające przepisom GMO i nie 
są opracowane z wykorzystaniem technologii rekombinowanego DNA lub ukierunkowanej optymalizacji genomu. Metody stosowane w 
opracowaniu i ochronie tożsamości tych odmian mają na celu uniknięcie obecności nietypowych produktów, co obejmuje unikanie 
obecności materiałów, które uwzględniają rekombinowane DNA lub materiałów, które mogły zostać zmodyfikowane z wykorzystaniem 
ukierunkowanej optymalizacji genomu. Produkcja nasion została przeprowadzona zgodnie z zasadami produkcji obowiązującymi w kraju 
produkcji, w tym określonymi odległościami izolacji. Spółka Nunhems dokłada wszelkich starań na rzecz właściwego zarządzania swoimi 
produktami, wspierania i potwierdzania zaangażowania w branżową inicjatywę Excellence Through Stewardship™. Więcej informacja o 
tej inicjatywie można znaleźć na stronie: www.excellencethroughstewardship.org. Z uwagi na swobodny przepływ pyłku oraz brak 

http://www.excellencethroughstewardship.org/
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możliwości wykluczenia, że materiał GM jest uprawiany przez innych hodowców w obszarach produkcji nasion, nie możemy całkowicie 
zapobiec domieszkom materiału GM. Dlatego nie gwarantujemy, że partie nasion w zamówionej dostawie są wolne od jakichkolwiek 
śladów materiału GM. 
 
Paragraf 19.  Postanowienia ogólne 
1. W niniejszych Warunkach i dowolnej Umowie, jeżeli postanowienia nie stanowią inaczej: 

a) Termin osoba obejmuje korporację, stowarzyszenie nieposiadające osobowości prawnej, spółkę osobową, spółkę joint venture 
lub spółkę publiczną, ustawowe lub rządowe stowarzyszenie lub agencję; 

b) słowo „obejmuje” i podobne wyrażenia wskazują na istnienie nie enumeratywnych przypadków; 
c) odniesienie do działania/wykonywanie obejmuje także wszelkie zaniechania i oświadczenia lub zobowiązania, niezależnie od 

tego, czy zostały sporządzone na piśmie; oraz 
d) jeśli działanie ma zostać wykonane w dniu, który nie jest Dniem roboczym, działanie musi zostać wykonane w następnym Dniu 

roboczym. 
2. Wszelkie powiadomienia związane z niniejszymi Warunkami lub dowolną Umową będą uznawane i w pełni skuteczne, jeśli zostaną 

sporządzone na piśmie dostarczanym lub przesyłanym pocztą tradycyjną (z wykluczeniem poczty elektronicznej) do Strony, której 
takie powiadomienie ma zostać przekazane, na adres e-mail takiej Strony podany w Umowie lub na adres, który Strona może 
okresowo podać w powiadomieniu.  

3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków jest nieważne lub stanie się nieważne, postanowienie to zostanie 
automatyczne (na mocy prawa) zastąpione przez właściwe postanowienie, które w najbliższym możliwym zakresie odpowiadać 
będzie treści nieważnego postanowienia. W razie konieczności Strony będą zobowiązane podjąć racjonalne konsultacje dotyczące 
treści takiego nowego postanowienia. W takim przypadku pozostałe postanowienia Warunków pozostaną w mocy w maksymalnym 
możliwym zakresie. 

4. Umowa i niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia zawartego pomiędzy Stronami w odniesieniu do jej przedmiotu i mogą 
zostać zmienione wyłącznie na piśmie.  
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