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SŁOWNIK: 

 
FIBRAIN - FIBRAIN Sp. z o.o. z siedzibą  w Zaczerniu, Zaczernie 190 F, 36-062 Zaczernie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000113958,  
NIP: 813-03-36-808, REGON: 690216613, kapitał zakładowy 124 440,00 PLN 

Kupujący - podmiot będący drugą Stroną Umowy Produktów oferowanych przez FIBRAIN, nie będący konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy  z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018. 1025) 

k.c. - ustawa  z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018. 1025) 

Użytkownik- podmiot nabywający bezpośrednio od Kupującego Produkty oferowane przez FIBRAIN 

Umowa - Umowa sprzedaży lub umowa dostawy Produktów w rozumieniu k.c., która została zawarta w formie przewidzianej przez prawo, w tym na skutek 
złożonego Zamówienia, na mocy której FIBRAIN przenosi własność Produktów na Kupującego, zawarta pomiędzy FIBRAINEM a Kupującym 

Produkty - Oferowane przez FIBRAIN produkty i urządzenia dostępne w ofercie FIBRAIN 

Limit kredytowy - Maksymalne saldo należności (maksymalna wartość otwartych czyli niezapłaconych faktur) przysługujących FIBRAIN od Kupującego, objętych 
ochroną ubezpieczeniową na podstawie decyzji ubezpieczyciela 

Cennik – dokument określający obowiązujące Kupujących ceny za Produkty 

Zamówienie – oświadczenie Kupującego lub innej osoby, podmiotu prawidłowo umocowanych do działania w imieniu Kupującego, skierowane do FIBRAIN, 
zawierające wolę zawarcia Umowy o treści i formie wskazanej w Ogólnych Warunkach 

Strony – FIBRAIN i Kupujący zawierający Umowę na podstawie Ogólnych Warunków 

Ogólne Warunki- niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży FIBRAIN  

 
1. PRZEDMIOT OGÓLNYCH WARUNKÓW 

1.1. Ogólne Warunki określają zasady zawierania Umów przez FIBRAIN oraz stanowią integralną część ofert oraz wszystkich Umów zawieranych przez FIBRAIN 
i  Kupującego. Ogólne Warunki dotyczą wszystkich ofert cenowych i sprzedaży, o ile nie zostanie inaczej ustalone na piśmie.  

1.2 Ogólne Warunki wiążą Kupującego z chwilą ich przekazania przy zawarciu Umowy lub z chwilą kiedy Kupujący z  łatwością mógł się zapoznać z ich treścią. Ogólne 
Warunki są umieszczone przez FIBRAIN na stronie internetowej FIBRAIN  www.fibrain.pl. 

1.3. Jeśli Strony zawarły między sobą inną umowę związaną z regulacją zasad sprzedaży lub dystrybucji Produktów, w razie sprzeczności postanowień umowy 
z  Ogólnymi Warunkami, stosuje się postanowienia tej umowy. 

1.4.  Ilekroć mowa jest o formie porozumiewania się Stron (w szczególności składania oferty, potwierdzenia zamówienia), dopuszczalnymi formami są forma pisemna, 
ustna (bezpośrednio lub przez telefon), przesłanie pocztą, faxem bądź poprzez pocztę elektroniczną. 

1.5.  Niniejsze Ogólne Warunki kształtują treść stosunku prawnego łączącego FIBRAIN i Kupującego, stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 k.c. 
1.6.  Postanowienia Ogólnych Warunków nie obowiązują w stosunku do konsumentów. 
1.7. Warunki niezgodne z poniższymi postanowieniami nie wiążą FIBRAIN, nawet, jeżeli nie zostały w sposób wyraźny zanegowane przez FIBRAIN. Warunki takie 

wiążą FIBRAIN, o ile wyrazi on pisemnie zgodę na odmienne uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron. 
 

2. ZAMÓWIENIA 

2.1. Zawarcie Umowy pomiędzy FIBRAIN a Kupującym następuje na zasadach określonych poniżej. 
2.2. Katalogi, cenniki i inne informacje skierowane przez FIBRAIN do Kupującego nie stanowią oferty, lecz jedynie zaproszenie do składania Zamówień. Złożone 

Zamówienie nabycia Produktu stanowi ofertę w rozumieniu k.c. 
2.3. W celu rozpoczęcia procedury zawarcia Umowy Kupujący prześle do FIBRAIN:     

  
(a) zapytanie dotyczące możliwości i warunków nabycia wskazanych w zapytaniu Produktów albo  
(b) Zamówienie na Produkty.         
  

2.4. W przypadku otrzymania zapytania FIBRAIN prześle Kupującemu ofertę. Oferta wskazywać powinna kody referencyjne Produktów, ich opis, cenę jednostkową 
każdego Produktu, wartość oferty, sposób zapłaty oraz dostępność Produktów.   

2.5. Przedstawiona przez FIBRAIN oferta będzie wiążąca przez okres 7 dni, chyba, że inaczej wskazano w treści oferty. Termin związania ofertą rozpoczyna się 
w  szczególności z datą nadania przez FIBRAIN listu, wysłania faxem lub pocztą elektroniczną.    

2.6. W okresie ważności oferty Kupujący może w każdym czasie ofertę przyjąć poprzez złożenie Zamówienia na Produkty objęte ofertą. Za datę złożenia Zamówienia 
uznaje się w szczególności datę doręczenia FIBRAIN listu, odebrania faxu lub odebrania poczty elektronicznej.    

2.7. Zamówienie Kupującego poprzedzone ofertą FIBRAIN powinno zawierać:  

 powołanie się na ofertę,  
 opis zamawianych Produktów, zgodnie z oznaczeniami zawartymi w ofercie,  
 wymagany termin dostawy nie krótszy niż termin wskazany w ofercie,    
 miejsce dostawy Produktów,   
 imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru Produktu.       
 adres siedziby Kupującego, a w przypadku Kupujących będących osobami fizycznymi należy podać adres, pod jakim prowadzona jest działalność 

gospodarcza oraz adres zamieszkania; 
 NIP, numer telefonu, adres poczty elektronicznej Kupującego; 
 imię, nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby wskazanej do kontaktów.  

 
 

2.8. Wszelkie niezgodności lub braki w treści Zamówienia obciążają Kupującego. 
2.9. Przyjmuje się, że osoba wskazana przez Kupującego do kontaktów jest umocowana przez Kupującego do składania oświadczeń woli, oświadczeń wiedzy 

dotyczących Umowy, w tym zawarcia, zmiany, uszczegółowienia, odstąpienia, rozwiązania Umowy oraz do odebrania Produktów. 
2.10 Podstawą realizacji Zamówienia jest jego potwierdzenie przez FIBRAIN. Po otrzymaniu zamówienia, o którym mowa w punkcie 2.7., FIBRAIN niezwłocznie, nie 

później niż w ciągu 7 dni roboczych, potwierdzi Kupującemu przyjęcie Zamówienia lub odmowę przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie realizacji 
Zamówienia Kupującego może zostać przesłane pisemnie, drogą faxu bądź mailową.  

2.11. Z chwilą potwierdzenia przez FIBRAIN Zamówienia, zostaje zawarta Umowa, na którą składają się: oferta FIBRAIN, Zamówienie Kupującego, potwierdzenie 
przyjęcia zamówienia przez FIBRAIN i Ogólne Warunki.      

2.12. Kupujący może zrezygnować z etapu składania zapytania o warunki nabycia Produktów i złożyć od razu Zamówienie na Produkty, które w takim przypadku stanowić 
będzie ofertę Kupującego nabycia Produktów na warunkach określonych w Zamówieniu.         

2.13. O ile inaczej nie uzgodniono z FIBRAIN, w przypadku Zamówienia składanego w trybie opisanym w punkcie 2.12., cena Produktów będzie ustalana na podstawie 
aktualnego Cennika oraz ewentualnych rabatów przyznanych danemu Kupującemu, zaś warunki zapłaty ceny będą ustalane na podstawie punktu 5.4. Ogólnych 
Warunków. 

2.14. FIBRAIN akceptuje Zamówienie Kupującego składane w trybie opisanym w punkcie 2.12. poprzez potwierdzenie przyjęcia Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez 
Kupującego potwierdzenia Zamówienia, zostaje zawarta Umowa, na którą składają się: Zamówienie Kupującego, potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez 
FIBRAIN i Ogólne Warunki.         

2.15. FIBRAIN może odmówić przyjęcia Zamówienia złożonego przez Kupującego bez podania przyczyn, zawiadamiając go o tym w terminie 5 dni roboczych od 
otrzymania Zamówienia. 

2.16. Niezależnie od trybu zawarcia Umowy FIBRAIN ma prawo dokonywać korekt oczywistych omyłek pisarskich w Zamówieniach Kupującego, w szczególności omyłek 
dotyczących kodu referencyjnego Produktów bądź ich opisów. FIBRAIN powiadamia Kupującego o dokonanej korekcie przy potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia. 
W przypadku braku zgody Kupującego na dokonaną korektę nie dochodzi do zawarcia Umowy. Brak odpowiedzi Kupującego w terminie 2 dni roboczych jest 
równoznaczny ze zgodą na realizację Zamówienia skorygowanego przez FIBRAIN. 

2.17. Rezygnacja przez Kupującego z całości lub części Zamówienia po zawarciu Umowy, jak również wprowadzenie zmian w Zamówieniu, nie będą uwzględniane 
chyba, że taka możliwość została zastrzeżona pisemnie w treści oferty FIBRAIN lub w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.          

2.18. Kupujący ponosi wobec FIBRAIN odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek bezpodstawnej rezygnacji z całości lub części Zamówienia po zawarciu 
Umowy. 

2.19. W przypadku, jeśli Kupujący zamierza przystąpić do realizacji lub wziąć udział w przetargu na realizację kompletnego systemu teleinformatycznego („Projekt”), 
powinien niezwłocznie poinformować o tym FIBRAIN. W takim przypadku FIBRAIN może, według swego uznania, potraktować zgłoszony Projekt priorytetowo 
i  zrealizować zamówienia Kupującego w ramach danego Projektu na odrębnie uzgodnionych warunkach.   

2.20. Do zawierania Umów w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki wyłączone jest stosowanie art. 681 oraz art. 682 k.c.  
 

3. REALIZACJA DOSTAW 

3.1. Zamówione Produkty zostaną dostarczone zgodnie z informacjami zawartymi w potwierdzeniu Zamówienia tj. transportem własnym FIBRAIN lub za pośrednictwem 
firm kurierskich, pod wskazany w potwierdzeniu Zamówienia adres i we wskazanym w Zamówieniu potwierdzenia terminie. Szczegółowe regulacje dotyczące czasu 
dostarczenia przesyłki przez firmy kurierskie zawarte są w ogólnych warunkach dostaw firm kurierskich realizujących dostawę. 

3.2. W przypadku, gdyby nie wszystkie Produkty znajdowały się w chwili przyjęcia Zamówienia w magazynach, wówczas Zamówienie zostanie zrealizowane 
w  dostawach częściowych, zgodnie z informacjami zawartymi w potwierdzeniu Zamówienia. W takim wypadku Kupujący ponosi opłatę transportową, za taką ilość 
dostaw jaka jest wskazana w potwierdzeniu Zamówienia.   

3.3. W przypadku braku możliwości dostarczenia zamówionego Produktu, Kupujący zostanie powiadomiony o tym fakcie pisemnie, niezwłocznie po ustaleniu tego faktu. 
3.4. Fakt wydania Produktów przez FIBRAIN, Kupujący potwierdza czytelnym podpisem osoby upoważnionej do odbioru towaru i pieczęcią firmową na dokumencie 

dostawy (WZ). W przypadku dostawy transportem FIBRAIN, fakt odebrania towaru Kupujący potwierdza podpisem upoważnionej do odbioru towaru na dokumencie 
dostawy (WZ). W przypadku dostarczenia Produktów Kupującemu za pośrednictwem przewoźnika, wydanie Produktów następuje w momencie powierzenia 
Produktów przewoźnikowi. 

3.5. FIBRAIN zobowiązuje się do terminowego wykonywania dostaw Produktów. W żadnym jednak wypadku FIBRAIN nie będzie ponosić odpowiedzialności za 
opóźnienia w dostawach Produktów spowodowanych przyczynami niezawinionymi i niezależnymi od FIBRAIN, o ile inaczej wyraźnie nie uzgodniono. FIBRAIN nie 
odpowiada za kary umowne płatne przez Kupującego na rzecz jego kontrahentów lub za inne roszczenia podnoszone przez kontrahentów wobec Kupującego 
z tytułu opóźnienia w dostawie Produktów. 

  
4. MIEJSCE DOSTAWY, KOSZT TRANSPORTU         

4.1. Jeśli w Zamówieniu nie wskazano miejsca dostawy, miejscem tym jest siedziba Kupującego.  
4.2. Koszt dostawy Produktów pokrywa Kupujący, chyba, że Strony ustaliły inaczej. 
4.3. O ile inaczej nie uzgodniono, koszt rozładunku Produktów w miejscu dostawy pokrywa Kupujący. 
4.4. Korzyści i ciężary związane z Produktami, w tym ryzyko przypadkowej utraty  lub  uszkodzenia, przechodzą na Kupującego z chwilą wydania rzeczy Kupującemu. 

W przypadku dostarczania Produktów Kupującemu za pośrednictwem przewoźnika, odpowiedzialność przewoźnika rozpoczyna się z chwilą wydania mu przez 
FIBRAIN Produktów do przewozu i kończy się z chwilą ich wydania Kupującemu.   

4.5. Przed rozładunkiem Kupujący ma obowiązek zbadać dostarczone Produkty w sposób odpowiedni do wielkości i rodzaju Produktów oraz sposobu ich opakowania. 
W razie stwierdzenia jakichkolwiek braków lub uszkodzeń, które mogły powstać w czasie transportu, Kupujący ma obowiązek dokonać wszelkich czynności 
niezbędnych dla ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym powiadomić niezwłocznie FIBRAIN, nie później jednak niż następnego dnia po dniu dostawy pod 
rygorem utraty roszczeń odszkodowawczych wobec FIBRAIN z tego tytułu.       

  
5. CENNIK, WARUNKI PŁATNOŚCI 

5.1. FIBRAIN udostępni Kupującemu Cennik. FIBRAIN zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika; nowy Cennik wiąże Kupującego każdorazowo od momentu jego 
doręczenia Kupującemu lub z chwilą, kiedy Kupujący mógł z łatwością dowiedzieć się o treści nowego Cennika w inny sposób. FIBRAIN może także, według 
swojego uznania, udostępnić Kupującemu wykaz dostępnych dla Kupującego upustów i rabatów od standardowego cennika umieszczonego przez FIBRAIN na 
stronie internetowej FIBRAIN  www.fibrain.pl. 

5.2. Oferta zawiera ceny w PLN wynikające z Cennika. 
5.3. Cennik zawiera ceny Produktów netto, bez podatku VAT, który zostanie doliczony według aktualnie obowiązującej stawki. 
5.4. O ile inaczej nie wskazano w ofercie, Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności z góry w wysokości 100% ceny zamawianych Produktów w terminie 7 dni 

od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia wraz z fakturą proforma, nie później jednak niż przed datą wysyłki Produktów. 
5.5. Wszystkie płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy FIBRAIN wskazany na dokumencie, z którego wynika obowiązek zapłaty. 
5.6. Kupujący zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich płatności na rzecz FIBRAIN. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie FIBRAIN ma prawo naliczyć 

odsetki ustawowe. 
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5.7. FIBRAIN zastrzega sobie prawo do wstrzymania wykonania Umowy i wydania Produktów w razie niedokonania wymaganej płatności z góry, o czym niezwłocznie 
powiadomi Kupującego.     

5.8. FIBRAIN ma prawo wstrzymać wykonanie wszystkich lub niektórych Umów  zawartych z danym Kupującym, a także wstrzymać przyjęcie do realizacji nowych 
Zamówień Kupującego, w razie powstania jakiejkolwiek zaległości w płatności wymagalnych faktur lub w razie przekroczenia ustalonego z danym Kupującym limitu 
kredytowego, o czym niezwłocznie powiadomi Kupującego. 

5.9. Kupujący upoważnia FIBRAIN do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej do ich odbierania w imieniu Kupującego i do przesyłania ich na 
wskazany do korespondencji adres Kupującego. 

5.10. Za dzień otrzymania zapłaty uważa się dzień wpłynięcia środków pieniężnych na konto bankowe FIBRAIN. 
 

6. GWARANCJA 

6.1. FIBRAIN gwarantuje, że Produkty są dobre jakościowo pod względem materiałów oraz wykonania. Postanowienia niniejszego paragrafu przewidują wyłączne 
warunki gwarancji na Produkty chyba, że FIBRAIN udzielił gwarancji na sprzedawane Produkty na warunkach określanych w karcie gwarancyjnej dołączanej do 
Produktu. FIBRAIN nie ponosi żadnej innej odpowiedzialności z tytułu niniejszych Ogólnych Warunków (wyraźnej bądź dorozumianej), za jakość Produktów, ich 
wykonanie, zdatność do instalacji, sprzedaży bądź przydatność do jakiegokolwiek innego celu.  

6.2. Gwarancja FIBRAIN nie obejmuje wad spowodowanych mechanicznym uszkodzeniem, działaniem wysokich temperatur, działaniem bakterii, zanieczyszczeniem, 
czynnikami elektromechanicznymi z wyjątkiem normalnego zużycia.  

6.3. FIBRAIN ponosi odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji wyłącznie, jeśli Kupujący:  
1) przewoził, przechowywał, stosował bądź instalował Produkty zgodnie ze wszystkimi informacjami przekazanymi Kupującemu przez FIBRAIN oraz 

międzynarodowymi zwyczajami branżowymi,   
2) złożył reklamację w formie pisemnej, faxem bądź pocztą elektroniczną która dokumentuje zgłaszaną wadę lub uszkodzenie Produktów w ciągu 5 dni od 

dnia, w którym Kupujący po raz pierwszy stwierdził lub mógł stwierdzić wadę lub uszkodzenie   
3) wraz z reklamacją złożył fakturę VAT która jest podstawą i warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia reklamacji Produktów   
4) umożliwił należyte zbadanie Produktów przez FIBRAIN   
5) zaprzestał używania Produktów z chwilą gdy wykrył lub mógł wykryć ich wadliwość.  

6.4. Koszty związane z odesłaniem Produktu reklamowanego do FIBRAIN ponosi Kupujący.  
6.5. W ramach gwarancji wynikającej z niniejszego paragrafu, FIBRAIN zobowiązany jest według swego uznania w pierwszej kolejności naprawić albo wymienić Produkt. 

Kupującemu nie przysługują żadne inne środki naprawcze z chwilą, gdy FIBRAIN naprawił bądź wymienił Produkt.  
6.6. Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie z chwilą upływu 12 miesięcy od terminu wydania Produktu Kupującemu.  
6.7. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Użytkowników Produktów z tytułu zgłaszanych przez nich roszczeń oraz za należyte i terminowe wykonanie 

wszelkich procedur gwarancyjnych.       
6.8. Gwarancja udzielona przez FIBRAIN nie obejmuje wad Produktów, które powstały po wydaniu Produktów Kupującemu, za które Kupujący ponosi pełną 

odpowiedzialność.       
6.9. FIBRAIN nie ponosi odpowiedzialności za zgodność Produktów z oczekiwaniami Kupującego  lub Użytkowników, za prawidłowość instalacji Produktu w budynku, 

pomieszczeniu docelowym bądź zewnętrznie oraz za nieprawidłowe dobranie Produktów do parametrów instalacji. 
6.10. Odpowiedzialność FIBRAIN z tytułu rękojmi jest wyłączona. Odpowiedzialność odszkodowawcza FIBRAIN z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wartości 

sprzedanych Produktów (ceny fakturowej produktu). Ponadto FIBRAIN nie jest odpowiedzialny za utracone przez Kupującego lub Użytkownika Produktów korzyści, 
stratę czasu, bądź utratę możliwości używania Produktów. 

6.11. W przypadku wystawienia przez FIBRAIN karty gwarancyjnej na Produkty, postanowienia zawarte w karcie gwarancyjnej uzupełniają postanowienia Ogólnych 
Warunków odnośnie zakresu gwarancji. W razie sprzeczności karty gwarancyjnej z Ogólnymi Warunkami, rozstrzyga treść karty gwarancyjnej, z wyjątkiem punktów 
6.2. - 6.5. oraz 6.7. - 6.9., które obowiązują niezależnie od treści karty gwarancyjnej. 

 

7. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI  

7.1. FIBRAIN zastrzega własność wszelkich Produktów aż do pełnego uiszczenia ceny przez Kupującego. Do tego czasu ryzyko utraty, uszkodzenia lub pomniejszenia 
wartości Produktów ponosi Kupujący. 

7.2. Jeżeli przed zapłatą ceny Kupujący przeniesie prawo własności na osobę trzecią, suma uzyskana z tego tytułu będzie w pierwszej kolejności przeznaczona na 
zaspokojenie roszczeń FIBRAIN. Jeżeli sumy z tego tytułu nie da się odzyskać, Kupujący jest odpowiedzialny za wynikłą  stąd szkodę. 

 
8. INFORMACJE POUFNE 

8.1. FIBRAIN może ujawniać Kupującemu informacje o charakterze poufnym. O ile FIBRAIN nie wyrazi uprzednio zgody na piśmie, Kupujący nie będzie wykorzystywać 
ani ujawniać tego rodzaju informacji osobom trzecim. W szczególności, choć nie wyłącznie, za informacje poufne uważa się dane o udzielanych rabatach, informacje 
dotyczące oprogramowania oraz ujawnionych kodów źródłowych. 

8.2. Kupujący, który przy wykonywaniu Umowy posługuje się lub współpracuje z osobami trzecimi, zobowiązany jest do poinformowania tych osób o obowiązku 
zachowania tajemnicy w stosunku do informacji poufnych oraz skutecznego wyegzekwowania od nich obowiązku zachowania poufności w takim samym zakresie, 
w jakim obowiązek ten dotyczy Kupującego.  

8.3. Kupujący oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej i cywilnej za czyny nieuczciwej konkurencji, określone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej jako: „uznk”), a w szczególności następujących obowiązków:  

a. nie rozpowszechniania, nie ujawniania ani nie wykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa FIBRAIN w rozumieniu art. 11 uznk 
b. nie nakłaniania jakiegokolwiek podmiotu (osoby fizycznej, jednostki organizacyjnej posiadającej lub nieposiadającej osobowości prawnej) będącego 

stroną umowy z FIBRAIN do niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wobec FIBRAIN.  
8.4. Kupujący nie będzie w okresie trwania Umowy oraz po jej ustaniu rozpowszechniać, ujawniać ani wykorzystywać również takich informacji, które nie stanowią 

tajemnicy przedsiębiorstwa FIBRAIN, ale których rozpowszechnienie, ujawnienie lub wykorzystanie mogłoby w jakikolwiek sposób zaszkodzić reputacji lub w inny 
sposób wyrządzić szkodę FIBRAIN.  

 

9. ZMIANY OGÓLNYCH WARUNKÓW   

9.1. Ogólne Warunki mogą być zmienione przez FIBRAIN w każdym czasie. FIBRAIN dołoży wszelkich starań, w szczególności poprzez ogłoszenie na swojej stronie 
internetowej, aby powiadomić Kupujących o zmianach w Ogólnych Warunkach. Wejście w życie zmienionych Ogólnych Warunków następuje z chwilą ogłoszenia 
na stronie internetowej www.fibrain.pl. 

9.2. Wszelkie zmiany Ogólnych Warunków nie dotyczą Umów zawartych wcześniej, tj. przed wejściem w życie zmienionych Ogólnych Warunków. 
 

10. SIŁA WYŻSZA 

10.1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy Sprzedaży spowodowane przez 
siłę wyższą. 

10.2. Poprzez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nadzwyczajne, niezależne od danej Strony, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, także wówczas, gdy 
jego uniknięcie wymagałoby podjęcia działań, których koszty przewyższałyby możliwe do ocalenia korzyści; w szczególności za przypadki siły wyższej uważa się: 
wojnę, kataklizm naturalny jak trzęsienie ziemi lub powódź, eksplozję, pożar, strajk o charakterze masowym, etc. 
 

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

11.1. Administratorem danych osobowych Kupującego lub osób fizycznych reprezentujących Kupującego podawanych zgodnie z postanowieniem punktu 2.7 Ogólnych 
Warunków i przetwarzanych w celu realizacji Umowy jest FIBRAIN Sp. z o.o. z siedzibą w Zaczerniu. 

11.2. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla skutecznego zawarcia umowy i jej wykonania. 
11.3. Postanowienia szczegółowe odnoszące się do ochrony danych osobowych Kupującego  lub osób fizycznych reprezentujących Kupującego zawarte są w Polityce 

Prywatności, dostępnej na stronie internetowej FIBRAIN pod adresem www.fibrain.pl. 
 

11¹. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

11¹. 1.Wszelkie prawa własności intelektualnej, jakie przysługują FIBRAIN do oferowanych przez niego Produktów i Usług, w tym ich oprogramowania i dokumentacji, 
a w szczególności jakichkolwiek planów, kosztorysów, wzorów, projektów, analiz, raportów, ofert, kodów źródłowych lub innych dokumentów technicznych, jak 
również kow-how, materiałów handlowych, w tym katalogów, folderów, broszur, zdjęć, opisów itp. stanowią jego wyłączną własność, bądź są użytkowane przez 
FIBRAIN na zasadzie licencji udzielonej przez podmiot uprawniony i nie są przenoszone na Kupującego wraz z Produktem/Usługą lub ich Dokumentacją bądź 
Oprogramowaniem.  

11¹.2. Wraz z zakupem Produktów i/lub Usług, Kupujący uzyskuje niewyłączną licencję na korzystanie z praw, o których mowa w pkt 11¹.1. powyżej, w takim zakresie 
i na takich polach eksploatacji, jakie są niezbędne dla prawidłowego, zgodnego z ich przeznaczeniem, korzystania z Produktów i/lub Usług bądź dla ich odsprzedaży 
(o ile FIBRAIN lub podmiot uprawniony nie zastrzegł inaczej). Korzystanie z tych praw przez Kupującego nie może prowadzić do naruszenia uzasadnionych 
interesów FIBRAIN i w przypadkach wątpliwych wymaga każdorazowo uzgodnienia z FIBRAIN. Kopiowanie Dokumentacji oraz kopiowanie lub zwielokrotnianie 
kodu Oprogramowania, bądź tłumaczenie jego formy, a także ich udostępnianie jakimkolwiek osobom trzecim, wymaga każdorazowo odrębnej zgody FIBRAIN 
(bądź podmiotu uprawnionego) udzielonej na piśmie, poza przypadkami, o których mowa w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.  

11¹.3. Kupujący nie może przenosić licencji, o której mowa w pkt 11¹.2. powyżej, na inne osoby, chyba, że jest to niezbędne dla odsprzedaży Produktów bądź ich 
przekazania osobie trzeciej pod innym, prawnym tytułem, pod warunkiem, że osoba ta zgodzi się podlegać postanowieniom niniejszych Ogólnych Warunków.  

11¹.4. Kupujący zobowiązany jest do informowania FIBRAIN o wszelkich znanych mu przypadkach w których mogło dojść do naruszenia prawa własności intelektualnej 
FIBRAIN w stosunku do Produktów i/lub Usług czy oprogramowania dostarczonego mu przez FIBRAIN.  

11¹.5. Kupujący może instalować oprogramowanie dostarczone przez FIBRAIN tylko na Produktach dostarczanych przez FIBRAIN i za zgodą FIBRAIN. Wszelkie próby 
analizy oprogramowania, dekompilacji lub instalacji na innych urządzeniach niż te dostarczane przez FIBRAIN jest zabronione. 

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

12.1. Strony zmierzać będą do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów związanych z interpretacją lub wykonaniem Umowy. 
12.2. Wszelkie spory wynikające z umów sprzedaży, zawartych w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki lub w związku z tymi umowami, rozstrzygane będą przez: „Ultima 

Ratio” Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu 
tego Sądu obowiązującymi w dniu wszczęcia postępowania. Zapis na sąd polubowny nie wiąże zakładu ubezpieczeń, dochodzącego roszczenia które przeszło na 
niego w związku z wypłatą odszkodowania na rzecz FIBRAIN. 

12.3. Do kształtowania treści stosunku prawnego w zakresie sprzedaży i dostaw Produktów nie będą miały zastosowania wzorce umowne stosowane przez Kupującego, 
choćby zostały spełnione warunki określone w art. 384 k.c. Ponadto, nie będą wiązać FIBRAIN jakiekolwiek ogólne warunki umów (lub dokumenty o podobnym 
znaczeniu) doręczane przez Kupującego, a nawet mimo doręczenia, nie będą traktowane jak oferta. 

12.4. W sprawach nie uregulowanych w Ogólnych Warunkach stosuje się przepisy polskiego prawa. 
12.5. Ogólne Warunki wyłączają stosowanie Konwencji Wiedeńskiej z dnia 11 kwietnia 1980 roku o międzynarodowej sprzedaży Produktów. 
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