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OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW 

§1 
Nabywanie towarów i usług przez Castolin Sp. z o.o. (dalej: CASTOLIN) 
z siedzibą w Gliwicach odbywa się na warunkach określonych w niniejszych 
Ogólnych Warunkach Zakupów (dalej „OWZ”).  
 

§2 
Definicje 
Użyte w dalszej części niniejszych OWZ określenia oznaczają: 

a. CASTOLIN – Castolin Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Leonarda da 
Vinci 5, 44-109 Gliwice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 
0000137485, posiadającą nr NIP 6311674749, REGON 273229857, 
kapitał zakładowy: 5 000 000,00 PLN. 

b. Sprzedawca – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawa 
przyznaje zdolność prawną, która zawarła Umowę z CASTOLIN dot. 
Towarów/Usług lub przyjęła do realizacji Zamówienie na Towary lub 
Usługi złożone przez CASTOLIN; 

c. Zamówienie – oferta zakupu Towarów lub Usług Sprzedawcy złożona 
przez CASTOLIN pisemnie, faxem lub e-mailem, zawierająca wytyczne 
CASTOLIN co do zamawianego Towaru lub Usługi lub warunki realizacji 
zamówienia, a także przyjęta przez CASTOLIN wycena lub oferta 
Sprzedawcy; 

d. Potwierdzenie Zamówienia – oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu 
Zamówienia w niezmienionej treści, złożone CASTOLIN pisemnie, 
faxem lub e-mailem wraz z potwierdzeniem nazwy Towaru lub Usługi, 
ilości, ceny jednostkowej, prawidłowych danych adresowych 
CASTOLIN niezbędnych do wystawienia faktury VAT, wraz z numerem 
identyfikacji podatkowej NIP (NIP UE w przypadku transakcji 
zagranicznych), danych do kontaktu po stronie Sprzedawcy, terminu 
realizacji Zamówienia, formy płatności i warunków dostawy 
Zamówienia, numer zamówienia CASTOLIN lub dane osoby 
zamawiającej. 

e. Towar – produkty Sprzedawcy oraz wszelkie artykuły i przedmioty 
oferowane przez Sprzedawcę, w tym również w ramach umowy 
dostawy; 

f. Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę; 
g. Umowa – każda umowa zawierana przez CASTOLIN ze Sprzedawcą, 

w szczególności umowa sprzedaży towarów Sprzedawcy oraz umowa 
o świadczenie Usług przez Sprzedawcę. 

h. Siła Wyższa – niemożliwe do przewidzenia wszelkiego rodzaju 
wydarzenia w szczególności: wojna, zamieszki, zamach stanu, rozruchy 
społeczne, trzęsienie ziemi, pożar, powódź, strajk i wszelkie inne 
zdarzenia, które mogą utrudniać lub uniemożliwią regularne 
zaopatrzenie, proces produkcji, dostawę Towaru lub świadczenie 
Usług. 

i. Protokół – protokół odbioru przez CASTOLIN przedmiotu Umowy, 
dokument WZ, faktura VAT lub inne potwierdzenie realizacji Umowy 
wystawione przez Sprzedawcę, podpisane przez przedstawiciela 
CASTOLIN lub przyjęte przez CASTOLIN bez zastrzeżeń. 
 

§3 
Przedmiot i zakres obowiązywania 

1. Ogólne Warunki Zakupów stosuje się odnośnie realizacji wszystkich 
składanych przez CASTOLIN Zamówień i innych oświadczeń woli 
CASTOLIN dotyczących zakupu Towarów lub Usług oferowanych przez 
Sprzedawcę. Z chwilą złożenia Zamówienia przez CASTOLIN OWZ stają 
się integralną częścią Umowy i obowiązują przez cały okres trwania 
Umowy. Sprzedawca lub osoba upoważniona do występowania w jego 
imieniu, akceptując Zamówienie lub przyjmując je do realizacji tym 
samym potwierdza, iż zna i akceptuje OWZ. 

2. Ogólne Warunki Zakupów doręczane są Sprzedawcom na piśmie 
w szczególności z Zamówieniem lub Umową. OWZ uważa się również 
za doręczone Sprzedawcy w przypadku powołania się w Zamówieniu 
lub Umowie na niniejsze OWZ wraz ze wskazaniem strony 
internetowej CASTOLIN, na której dostępna jest pełna treść OWZ. 

3. Niniejsze OWZ udostępnione są na stronie internetowej CASTOLIN 
(https://www.castolin.com/pl-PL/) – w taki sposób, aby Sprzedawca 
mógł przechowywać i odtwarzać OWZ w zwykłym toku czynności. 

4. Wszelkie odstępstwa od postanowień zawartych w OWZ wymagają 
formy pisemnej i nie powodują uchylenia pozostałych warunków OWZ. 

5. Odmienne od określonych w OWZ warunki handlowe Sprzedawcy są 
dla CASTOLIN niezobowiązujące także wtedy, gdy nie zostały 
wniesione do nich przez CASTOLIN wyraźne zastrzeżenia. Celem 
uniknięcia wątpliwości, zgoda CASTOLIN na stosowanie warunków 
handlowych Sprzedawcy nie będzie wynikała z faktu powstrzymania 
się przez CASTOLIN od skomentowania warunków handlowych 
Sprzedawcy. 

6. Jeżeli Sprzedawca doręczy CASTOLIN swoje ogólne warunki umów, to 
obowiązują one w części, w jakiej dają się pogodzić z OWZ. W razie 
sprzeczności postanowień ogólnych warunków umów Sprzedawcy 
i OWZ klauzule wzajemnie się wykluczające uważa się za niewiążące. 

7. Wszelkiego rodzaju ustalenia ustne i telefoniczne dokonane przez 
pracowników CASTOLIN są dla Sprzedawcy zobowiązujące tylko 
wtedy, jeśli zostały potwierdzone pisemnie lub w formie e-mail przez 
osoby upoważnione do występowania w jego imieniu i jeżeli zostały 
zawarte w przesłanym przez CASTOLIN Zamówieniu lub zmianie do 
Zamówienia. 

8. W razie rozbieżności między postanowieniami Zamówienia lub Umowy 
i OWZ, postanowienia Zamówienia lub Umowy mają znaczenie 
rozstrzygające. 
 

§4 
Ochrona Danych Osobowych 
Administratorem danych osobowych osób biorących udział w realizacji 
Umowy jest CASTOLIN. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne 
są pod adresem https://www.castolin.com/pl-PL/klauzula-informacyjna. 
 

§5 
Umowa i Ogólne Warunki 

1. Zawarcie Umowy następuje w momencie Potwierdzenia Zamówienia 
przez Sprzedawcę z zastrzeżeniem pkt. 3 i 4 poniżej.  

2. Jeśli Sprzedawca w ciągu 3 dni od przekazania przez CASTOLIN 
Zamówienia nie zaakceptuje bądź nie odmówi przyjęcia go do 
realizacji, Strony uznają, że Zamówienie zostało potwierdzone 
i przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji na warunkach i terminach 
w nim określonych. Zamówienie może być anulowane przez CASTOLIN 
w każdej chwili do momentu zaakceptowania Zamówienia przez 
Sprzedawcę. 

3. W przypadku Potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę z istotnymi 
zmianami lub zastrzeżeniami (np. co do ceny, wydłużenia terminu 
realizacji Umowy), Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia 
przez CASTOLIN, że akceptuje potwierdzenie (ofertę) złożone przez 
Sprzedawcę ze zmianami lub zastrzeżeniami. W przypadku, kiedy 
w terminie do 5 dni roboczych Sprzedawca nie otrzyma informacji, że 
CASTOLIN akceptuje potwierdzenie (ofertę) z istotnymi zmianami lub 
zastrzeżeniami uważa się, że Umowa nie zostaje zawarta. 

4. W przypadku Potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę 
z nieistotnymi zmianami lub zastrzeżeniami (np. co do zmiany terminu 
realizacji jednego z etapów świadczonej Usługi, bez zmiany terminu 
zakończenia realizacji Umowy, czy powierzenia części Umowy 
podwykonawcy, jeśli w Zamówieniu nie określono zakazu posłużenia 
się podwykonawcami), Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia 
przez CASTOLIN, że akceptuje potwierdzenie (ofertę) złożone przez 
Sprzedawcę ze zmianami lub zastrzeżeniami. W przypadku, kiedy 
w terminie do 5 dni roboczych Sprzedawca nie otrzyma informacji, że 
Kontrahent akceptuje potwierdzenie (ofertę) z nieistotnymi zmianami 
lub zastrzeżeniami uważa się, że Umowa została zawarta zgodnie 
z uwagami Sprzedawcy. 

5. Zmiany Zamówienia po stronie Sprzedawcy, których treść odbiega od 
Zamówienia złożonego przez CASTOLIN traktowane są jako nowa 
oferta Sprzedawcy i wymagają pisemnego ich potwierdzenia przez 
CASTOLIN. 

6. CASTOLIN jest uprawniony do zmiany Zamówienia lub Umowy 
w zakresie ilości, jakości i terminu dostawy Towarów lub Usług 
w każdej chwili do czasu zakończenia realizacji Zamówienia/Umowy. 
Dodatkowo CASTOLIN może zawiesić realizację Zamówienia lub 
Umowy na okres ustalony przez CASTOLIN lub anulować je w całości 
lub w części, bez konieczności podania powodu, na piśmie z 14 
dniowym wyprzedzeniem. 

7. Prawa własności i prawa własności intelektualnej do wszelkich 
projektów, rysunków, próbek i innych dokumentów dostarczonych 
Sprzedawcy przez CASTOLIN pozostają po stronie CASTOLIN, tj. nie 
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przechodzą w jakimkolwiek zakresie na Sprzedawcę, chyba że co 
innego wynika z Umowy. 

8. W okresie obowiązywania Umowy Sprzedawca powinien posiadać 
ubezpieczenie w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 
obejmujące m.in. szkody, powstałe w związku z wykonywaniem 
Umowy (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa). Na wezwanie 
CASTOLIN, nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania 
stosownego wezwania, Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć 
CASTOLIN stosowne polisy lub inne dokumenty potwierdzające fakt 
posiadania stosownego ubezpieczenia w terminie. Wskazane wyżej 
umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania 
w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody. 

 
§6 

Warunki płatności oraz faktury 
1. Jeśli nie stwierdzono inaczej w Zamówieniu lub Umowie, cena 

wskazana w przyjętym przez CASTOLIN Potwierdzeniu Zamówienia 
jest ceną uzgodnioną, zgodnie z ustalonymi warunkami dostawy 
Incoterms 2010. Cena zawiera wszystkie podatki (z wyjątkiem podatku 
VAT), składki, ubezpieczenia i wszelkie inne koszty poniesione przez 
Sprzedającego w związku z realizacją, w tym koszty opakowania, 
zabezpieczenia, mocowania oraz wszystkich niezbędnych 
dokumentów (w tym certyfikatów i atestów), akcesoriów, urządzeń 
lub narzędzi niezbędnych do kompletnego i funkcjonalnego 
użytkowania i konserwacji Towarów lub realizacji Usług. Ponadto ceny 
obejmują wszelkie opłaty za użytkowanie  praw własności 
intelektualnej, w tym również praw osób trzecich. 

2. Należna płatność będzie zrealizowana przez CASTOLIN w uzgodnionej 
ze Sprzedającym formie i terminie płatności na podstawie prawidłowo 
wystawionej przez Sprzedawcę faktury VAT, otrzymanej przez 
CASTOLIN wraz z wymaganą dokumentacją potwierdzającą odbiór 
i należyte wykonanie przedmiotu Zamówienia/Umowy. W przypadku 
dostarczenia przez Sprzedawcę faktury bez wymaganej dokumentacji, 
CASTOLIN ma prawo wstrzymać jej płatność do czasu uzupełnienia 
brakujących dokumentów. Termin płatności wydłuży się o ilość dni jaka 
upłynęła do momentu otrzymania kompletnej dokumentacji. 

3. Jeśli dostawa Towaru lub Usługi nie zostanie zrealizowana kompletnie, 
zgodnie z Umową lub gdy Sprzedawca wystawi nieprawidłową fakturę 
VAT, bądź nie zawierającą danych wymienionych w pkt 5 poniżej, 
CASTOLIN będzie uprawniony do odesłania faktury bez jej księgowania 
bądź wstrzymania płatności do momentu pełnego wypełnienia przez 
Sprzedawcę obowiązków wynikających z Umowy bez prawa 
Sprzedawcy do naliczania odsetek za opóźnienie w płatności. Nie 
ogranicza to prawa CASTOLIN do egzekwowania zastrzeżonych kar 
umownych lub dochodzenia odszkodowania. 

4. Jeśli faktura nie zostanie odrzucona przez CASTOLIN nie oznacza to, że 
CASTOLIN dokonał jej akceptacji. Płatność faktury nie oznacza również, 
że CASTOLIN potwierdza zgodność Towarów/Usług z Umową. 

5. Prawidłowa faktura VAT powinna być wystawiona przez Sprzedawcę 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a ponadto powinna 
zawierać następujące dane: 

 numer Zamówienia/Umowy nadany przez CASTOLIN lub nazwisko 
osoby zamawiającej ze strony CASTOLIN; 

 warunki i termin płatności zgodny z Zamówieniem/Umową, wraz 
z podaniem danych bankowych niezbędnych do wykonania 
przelewu. 

6. O ile z Zamówienia lub Umowy nie wynika inaczej, w przypadku 
transakcji z podmiotem krajowym, gdy kwota wynagrodzenia zostanie 
określona w walucie obcej, będzie ona podlegała przeliczeniu na PLN 
w oparciu o art. 31a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług. 

7. Sprzedawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od 
towarów i usług (VAT) i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), 
lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 
Dla transakcji wewnątrzwspólnotowych Sprzedawca ma obowiązek 
każdorazowo wskazać Europejski Numer NIP. 

 
§7 

Dostawa i odbiór Towaru 
1. Dostawy Towarów odbywają się na warunkach określonych 

w przesłanym przez CASTOLIN Zamówieniu zgodnie z Incoterms 2010. 

2. Wszelkie inne niestandardowe koszty mogące wyniknąć w czasie 
realizacji Zamówienia obciążają Sprzedawcę, o ile w Umowie nie 
ustalono inaczej. 

3. Sprzedawca będzie niezwłocznie informować CASTOLIN, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od powzięcia informacji, o jakiejkolwiek 
sytuacji mogącej mieć wpływ na terminowość dostawy Towarów. 
Powyższa informacja nie zwolni jednak Sprzedawcy z zobowiązań 
określonych w Umowie. 

4. Najpóźniej w terminie 3 dni przed ustaloną datą wysyłki, Sprzedawca 
powinien wysłać CASTOLIN awizo wysyłkowe, podając następujące 
dane: numer Umowy (Zamówienia), sposób i spodziewaną datę 
wysyłki, specyfikację wysyłkową wraz z liczbą, wagą, wymiarami 
i zawartością opakowań oraz ze wszelkimi instrukcjami niezbędnymi 
dla prawidłowego transportu oraz rozładunku Towaru. 

5. Wraz z Towarem Sprzedawca powinien dostarczyć następujące 
dokumenty (niezależnie od dokumentów do celów rozliczeń między 
Stronami): 

 oryginał faktury w formie papierowej lub elektronicznej; 

 specyfikację wysyłkową wraz z liczbą, wagą, wymiarami 
i zawartością opakowań; 

 kompletną dokumentację techniczną niezbędną do właściwego 
montażu Towaru na miejscu użytkowania i poprawnego rozruchu, 
działania i obsługi, zawierającą między innymi rysunki konstrukcyjne 
oraz rysunki montażowe wraz z niezbędnymi szczegółami 
dotyczącymi części mechanicznej, kontrolnopomiarowej, 
elektrycznej, itd.; 

 atesty materiałowe; 

 certyfikaty analiz, prób i dopuszczeń wymagane przez przepisy 
prawne obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej oraz w Unii 
Europejskiej; 

 instrukcję prawidłowego użytkowania i magazynowania Towaru 
w języku polskim; 

 inne dokumenty uzgodnione z CASTOLIN. 
6. Data dostawy jest rozumiana jako data przekazania Towaru CASTOLIN 

w miejscu określonym w Zamówieniu lub Umowie i potwierdzenia 
tego faktu dokumentem potwierdzającym faktyczne dostarczenie 
Towaru. 

7. Zmiana terminu realizacji Umowy wymaga dla swej ważności pisemnej 
zgody CASTOLIN. 

8. Dostawy częściowe, o ile nie postanowiono inaczej w Umowie, 
wymagają pisemnej zgody CASTOLIN. W przypadku dostaw 
częściowych, datą dostawy będzie data realizacji (przekazania 
CASTOLIN) ostatniej dostawy częściowej. 

9. Towar nie jest uważany za dostarczony, jeśli wszystkie dokumenty 
niezbędne do realizacji wysyłki, jak również wymagana dokumentacja 
i certyfikaty nie zostaną dostarczone w taki sposób, aby CASTOLIN 
mogło się zapoznać z ich treścią. 

10. CASTOLIN może odmówić przyjęcia Towaru, jeżeli z powodu 
niekompletności dokumentów dostawy lub listu przewozowego 
niemożliwe jest przyporządkowanie dostawy do określonego 
Zamówienia lub wymaga to nadmiernych kosztów, a także w sytuacji, 
gdy Towar jest uszkodzony lub nie odpowiada specyfikacji określonej 
w Zamówieniu/Umowie. 

11. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Towaru w opakowaniu 
dostosowanym do jego rodzaju, sposobu transportu i składowania. 
Każda jednostka opakowania powinna zawierać po stronie 
zewnętrznej czytelną informację zgodnie z wymogami przepisów 
przewozowych, jak również wszelkie instrukcje dotyczące 
szczególnych warunków składowania. Powyższa informacja powinna 
zawierać w szczególności numer Zamówienia, numer partii, dokładną 
nazwę CASTOLIN, dostarczoną ilość, wagę brutto i netto. 

12. O ile z Zamówienia lub Umowy nie wynika inaczej, w przypadku 
Towaru importowanego, Sprzedawca odpowiada za dopuszczenie 
Towaru do obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

13. O ile z Zamówienia lub Umowy nie wynika inaczej, w przypadku 
dostawy Towaru z obszaru Unii Europejskiej, Sprzedawca zobowiązany jest 
do wypełnienia wszelkich wymogów wynikających z przepisów prawa Unii 
Europejskiej. 
14. Przejście ryzyka utraty lub uszkodzenia Towarów na CASTOLIN 
następuje z chwilą odbioru Towarów (ilościowego i jakościowego) 
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w miejscu jego przeznaczenia i przy jednoczesnym przekazaniu przez 
Sprzedawcę dotyczących danego towaru dokumentów, o których mowa 
w ust. 5 powyżej. 
15. Sprzedawca gwarantuje, że w momencie zawierania 
Umowy/akceptacji Zamówienia będzie posiadać tytuł własności do 
Towarów i przeniesienie go na rzecz CASTOLIN nastąpi wraz z zawarciem 
Umowy w postaci wolnej od zastawów, obciążeń oraz jakichkolwiek innych 
roszczeń. 
16. CASTOLIN ma prawo do przeprowadzenia kontroli w celu sprawdzenia 
postępu realizacji Umowy przez Sprzedawcę lub przeprowadzenia badania 
i prób jakościowych Towarów, informując Sprzedawcę o powyższym fakcie 
z 3 dniowym wyprzedzeniem. Jeżeli realizacja przedmiotu Umowy odbywa 
się u poddostawcy, Sprzedawca uzyska dla CASTOLIN zezwolenie do 
przeprowadzenia kontroli lub badań w tym miejscu. 
17. Jeżeli przedmiot Umowy nie będzie gotowy do kontroli lub badań 
w uzgodnionym miejscu i czasie, albo CASTOLIN ustali, że przedmiot 
Umowy jest wadliwy lub w inny sposób nie odpowiada warunkom 
określonym w Umowie, może on odrzucić przedmiot Umowy, co zostanie 
potwierdzone stosownym protokołem. Sprzedawca powinien w takim 
przypadku usunąć wady lub niezgodności z Umową w terminie 
uzgodnionym z CASTOLIN. 
18. Jeśli kontrola lub badanie wykaże wady lub niezgodność przedmiotu 
Umowy z warunkami Umowy, Sprzedawca zwróci CASTOLIN koszty 
związane z powtórzeniem kontroli lub badania. CASTOLIN jest uprawniony 
do potrącenia ewentualnych kosztów związanych z ww. kontrolą lub 
badaniem z wynagrodzeniem przysługującym Sprzedawcy w związku 
z należytym wykonaniem Umowy. 
19. Przeprowadzenie kontroli lub badań przez CASTOLIN nie zwalnia 
Sprzedawcy z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
jakiekolwiek szkody – bezpośrednie lub pośrednie, a także utracone 
korzyści powstałe po stronie CASTOLIN w związku z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem Umowy. Ponadto Sprzedawca zobowiązuje się 
do przystąpienia do sporu pomiędzy CASTOLIN a podmiotem trzecim 
w przypadku, gdy spór zakresem obejmuje przedmiot realizacji Umowy. 
Koszty przystąpienia do takiego sporu ponosi Sprzedawca. Przed dostawą 
Towarów Sprzedawca jest zobowiązany do skontrolowania Towarów pod 
kątem zgodności ze specyfikacją, jakości , ciężaru i wymiarów fizycznych 
określonych w Zamówieniu, a także dokonać kontroli pod kątem 
uszkodzeń Towarów lub ich opakowania. Towary powinny być tak 
zapakowane, aby nie uległy uszkodzeniu podczas transportu lub 
przenoszenia. Wszystkie elementy powinny być właściwie oznaczone, tzn. 
zgodnie z obowiązującymi zasadami (w szczególności dot. Towarów), 
zgodnie z wytycznymi CASTOLIN, a także powinny zawierać numer 
Zamówienia/Umowy, dane identyfikacyjne Sprzedawcy, numer elementu, 
miejsce dostawy, opis elementu, ciężar i ilość oraz powinny posiadać 
wszystkie oznaczenia wymagane do prawidłowej realizacji dostawy 
Towarów i montażu. 
 

§ 8 
Świadczenie Usług 
1. Wszelkie niestandardowe koszty związane z realizacją Usługi, mogące 
wyniknąć w czasie realizacji Umowy obciążają Sprzedawcę, o ile w Umowie 
nie ustalono inaczej. 
2. Sprzedawca będzie niezwłocznie informować CASTOLIN o jakiejkolwiek 
sytuacji mogącej mieć wpływ na terminowość realizacji Usługi. Powyższa 
informacja nie zwolni jednak Sprzedawcy z zobowiązań określonych 
w Umowie. 
3. W przypadku Usług świadczonych na rzecz CASTOLIN przyjmuje się, że: 

 wartość Usług zawarta jest w cenie Zamówienia/Umowy; 

 wszelkie koszty dodatkowe związane z świadczonymi Usługami, 
a w szczególności koszty zakwaterowania, podróży, ubezpieczenia 
osób, którymi Sprzedawca posługuje się przy realizacji Usługi ponosi 
Sprzedawca. 

4. Jeśli w Umowie nie zastrzeżono inaczej, potwierdzeniem wykonania 
przez Sprzedawcę Usługi jest protokół odbioru. 
5. Sprzedawca zobowiązany jest posługiwać się i zapewnić dostępność 
personelu o kwalifikacjach odpowiednich do właściwego i terminowego 
wykonania Usługi. 
6. W przypadku, gdy realizacja Usługi wymaga współdziałania personelu 
Sprzedawcy i CASTOLIN, Sprzedawca odpowiada za poprawność 

wskazówek i instrukcji wydawanych przez osoby, którymi posługuje się 
przy realizacji Usługi. 
7. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek 
działania lub zaniechania osób, którymi posługuje się przy realizacji Usługi. 
8. Sprzedawca zapewnia, że Usługi są wykonywane prawidłowo i zgodnie 
z treścią Zamówienia/Umowy, a także zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami i normami. 
9. Sprzedawca zobowiąże osoby, którymi posługuje się przy realizacji 
Umowy do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie zakładu 
CASTOLIN oraz zapewni wszelkie niezbędne zezwolenia na wykonywanie 
prac objętych Usługą. Osoby, którymi posługuje się Sprzedawca przy 
realizacji Usługi na terenie zakładu CASTOLIN są zobowiązane do 
przestrzegania regulaminu zakładowego, w tym przepisów dot. BHP. 
10. Sprzedawca ponosi wszelką odpowiedzialność za działania lub 
zaniechania osób, którymi posługuje się przy realizacji Usługi i zobowiązuje 
się przejąć wszystkie zobowiązania CASTOLIN wobec podmiotów trzecich 
lub naprawienia szkód spowodowanych przez nieprawidłowe działania 
i zaniedbania personelu Sprzedawcy lub podwykonawców, którymi 
posługuje się Sprzedawca. W szczególności Sprzedawca jest 
odpowiedzialny za uszkodzenie lub utratę produktów (należących do 
CASTOLIN lub podmiotu trzeciego), które zostały dostarczone Sprzedawcy 
w celu realizacji Umowy. Ponadto Sprzedawca zobowiązuje się do 
przystąpienia do sporu pomiędzy CASTOLIN a podmiotem trzecim 
w przypadku, gdy spór zakresem obejmuje przedmiot realizacji Umowy. 
Koszty przystąpienia do takiego sporu ponosi Sprzedawca. 
11. Jeżeli przedmiot Umowy jest wadliwy lub w inny sposób nie odpowiada 
warunkom określonym w Umowie, CASTOLIN może odmówić przyjęcia 
przedmiotu Usługi, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem. 
Sprzedawca powinien w takim przypadku usunąć wady lub niezgodności 
z Umową w terminie 7 dni od odmowy przyjęcia przedmiotu Usługi lub 
w innym terminie uzgodnionym z CASTOLIN. 
 

§ 9 
Termin realizacji przedmiotu Umowy 
1. Termin planowanej wysyłki Towaru lub realizacji Usługi ustalony jest 
zgodnie z zaakceptowanym przez CASTOLIN terminem podanym 
w Potwierdzeniu Zamówienia Sprzedawcy. 
2. CASTOLIN zastrzega sobie prawo zmiany planowanego terminu realizacji 
Umowy w przypadkach niezależnych od CASTOLIN, o czym Sprzedawca 
zostanie poinformowany na piśmie. 
3. Termin realizacji Umowy uznaje się za dotrzymany, gdy: 

 Towar/Usługa wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami został 
dostarczony w miejsce wskazane przez CASTOLIN w Zamówieniu, co 
potwierdza podpisany przez CASTOLIN Protokół; CASTOLIN zastrzega 
sobie prawo weryfikacji/kontroli dostarczonego Towaru/Usługi po ich 
otrzymaniu od Sprzedawcy lub w przypadku dłuższego okresu 
składowania na magazynie – przed przystąpieniem do ich 
użytkowania, montażu, obróbki. 

4. W przypadku zmiany planowanego terminu realizacji Umowy przez 
CASTOLIN, Sprzedawca przechowa przedmiot dostawy bez dodatkowych 
kosztów dla CASTOLIN w terminie wskazanym przez CASTOLIN. 
 

§ 10 
Zabezpieczenia realizacji Umowy 
1. Jeśli Sprzedawca nie dotrzyma określonych w Umowie terminów 
dostawy Towarów, dostarczenia wymaganej dokumentacji, realizacji 
Usługi lub usunięcia wady przedmiotu Umowy, bez względu na przyczynę 
niewykonania lub niewłaściwie wykonanego zobowiązania, CASTOLIN ma 
prawo bez wcześniejszego powiadomienia obciążyć Sprzedawcę karami 
umownymi – od chwili bezskutecznego upływu któregokolwiek 
z uzgodnionych terminów. 
2. O ile nie uzgodniono inaczej w Umowie, kary określone powyżej 
stanowią 0,5% całkowitej ceny przedmiotu Umowy za każdy dzień 
opóźnienia, nie więcej jednak niż 100 % całkowitej ceny przedmiotu 
Umowy. 
3. Zastosowane kary umowne nie naruszają innych uprawnień i środków 
prawnych przysługujących CASTOLIN w ramach realizacji Umowy. 
4. CASTOLIN może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 
5. Sprzedawca, na żądanie CASTOLIN przedłoży w terminie 30 dni od 
zawarcia Umowy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie 
nieodwołalnej, bezwarunkowej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 
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w wysokości 20 % wartości Umowy brutto z terminem ważności do 
uzgodnionej z CASTOLIN daty realizacji Umowy + 3 miesiące. Tekst 
gwarancji podlega uprzedniej akceptacji przez CASTOLIN w terminie 7 dni 
od przedłożenia przez Sprzedawcę projektu treści ww. gwarancji. 
W przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, Sprzedawca będzie 
zobowiązany, w ciągu 14 dni od ww. przedłużenia, do wydłużenia okresu 
obowiązywania gwarancji o okres przedłużenia terminu realizacji Umowy 
i przedstawienia stosownego dokumentu CASTOLIN bez konieczności 
wystosowania osobnego wezwania przez CASTOLIN. 
 

§ 11 
Gwarancja jakości i rękojmia 
1. Sprzedawca gwarantuje należyte i zgodne z Zamówieniem CASTOLIN 
wykonanie przedmiotu Umowy. Gwarancja jest udzielana na okres nie 
krótszy niż 12 miesięcy od daty podpisania przez CASTOLIN protokołu 
odbioru bez zastrzeżeń, chyba że Umowa przewiduje inny termin 
rozpoczęcia, obowiązywania i trwania gwarancji. 
2. Sprzedawca gwarantuje, że przedmiot Umowy dostarczony lub 
zrealizowany na podstawie Zamówienia/Umowy jest zgodny ze 
specyfikacją, rysunkami i wszelkimi innymi wymogami zawartymi 
w Zamówieniu/Umowie oraz wynikającymi z powszechnie obowiązującego 
prawa. 
3. Każda wymiana lub naprawa – nawet częściowa, powoduje wznowienie 
biegu gwarancji i rękojmi dla całego naprawianego Towaru lub Usługi. 
4. Ponadto Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić dostępność Usług oraz 
Towarów, a także ich podzespołów, komponentów lub części zamiennych, 
zgodnie ze specyfikacjami, przez okres trwania Umowy jak również przez 
okres trzydziestu (30) lat od daty zakończenia realizacji ostatniego 
Zamówienia, chyba że w Zamówieniu/Umowie postanowiono inaczej. 
W przypadku, gdy  Sprzedawca nie jest w stanie spełnić takiego 
zobowiązania, zobowiązuje się poinformować niezwłocznie o tym fakcie 
CASTOLIN, nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia się ww. okoliczności, 
a także przenieść na CASTOLIN, w ramach zapłaconego dotychczas 
wynagrodzenia, własność wszelkich rysunków, dokumentacji technicznej, 
narzędzi specjalnych, itp. bez względu na nośnik, na którym są 
zarejestrowane, w sposób umożliwiający CASTOLIN realizację tego 
zobowiązania. Sprzedawca zobowiązany jest również, we wskazanym 
wyżej terminie, przedstawić CASTOLIN ofertę sprzedaży urządzeń i maszyn 
Sprzedawcy, które wykorzystywał do realizacji przedmiotu Umowy, 
z zastrzeżeniem obowiązywania oferty przez min. 60 dni od dnia jej 
złożenia. W sytuacji, w której Sprzedawca nie jest w stanie spełnić 
zobowiązania wskazanego w zdaniu pierwszym z przyczyn leżących po jego 
stronie, CASTOLIN jest uprawnione również do realizacji przedmiotu ww. 
zobowiązania poprzez podmioty trzecie, na koszt i ryzyko Sprzedawcy. 
5. Sprzedawca gwarantuje, że przedmiot Umowy będzie zgodny 
z Zamówieniem, wolny od wad i usterek, a także: 

 będzie spełniał wszelkie wymagania technologiczne niezbędne do jego 
prawidłowego zastosowania zgodnie z Umową; 

 zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 
i wymaganiami UDT/TDT; 

 w przypadku Towaru oraz w zakresie mającym zastosowanie do Usługi 
- zostanie wykonany z właściwego materiału, nadającego się do celu, 
o którym CASTOLIN poinformował Sprzedawcę przy zawieraniu 
Umowy; 

 będzie posiadał właściwości, które przedmiot tego rodzaju powinien 
mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający 
z okoliczności lub przeznaczenia; 

 będzie posiadał właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił 
CASTOLIN, w tym przedstawiając próbkę lub wzór. 

6. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji CASTOLIN może 
wykonywać wszelkie uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi 
z uwzględnieniem postanowień niniejszych OWZ. 
7. CASTOLIN ma prawo do kontroli Towaru na podstawie listu 
przewozowego i pod kątem szkód transportowych. O stwierdzonych 
brakach ilościowych lub jakościowych oraz wystąpienia ewentualnych 
uszkodzeń w transporcie CASTOLIN zawiadomi niezwłocznie Sprzedawcę. 
8. W żadnym wypadku kontrola, zatwierdzenie lub przyjęcie przedmiotu 
Umowy nie zwalnia Sprzedawcy z odpowiedzialności za wady lub inne 
uchybienia w spełnieniu wymagań Umowy. 
9. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu Umowy CASTOLIN 
uprawniony jest, według swojego uznania, do żądania niezwłocznego 

usunięcia stwierdzonych wad, dostarczenia przedmiotu Umowy wolnego 
od wad, obniżenia ceny przedmiotu Umowy, lub odstąpienia od Umowy. 
10. Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia wad przedmiotu Umowy 
niezwłocznie od otrzymania reklamacji CASTOLIN, nie później niż w ciągu 
14 dni, lub w innym terminie uzgodnionym z CASTOLIN.  
11. Sprzedawca usuwając wadę pokrywa również koszty związane 
z logistyką, demontażem i ponowną instalacją elementów związanych 
z przedmiotem Umowy. 
12. Usunięcie wady powinno być każdorazowo potwierdzone 
sporządzeniem protokołu usunięcia wady podpisanym przez CASTOLIN bez 
zastrzeżeń. 
13. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na 
usunięcie wad przedmiotu Umowy CASTOLIN może zlecić usunięcie wad 
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Sprzedawcy, bez utraty praw wynikających 
z gwarancji lub rękojmi, a Sprzedawca zobowiązany jest pokryć związane z 
tym koszty w terminie wskazanym w wysłanym przez CASTOLIN wezwaniu 
zapłaty. 
14. CASTOLIN, po uprzednim zawiadomieniu Sprzedawcy, ma prawo do 
usunięcia wad we własnym zakresie, w tym za pomocą podmiotu 
trzeciego, jeśli usunięcie stwierdzonych wad jest konieczne do uniknięcia 
dalszych szkód lub musi zostać przeprowadzone niezwłocznie. Poniesione 
w tym celu przez CASTOLIN koszty zostaną zwrócone przez Sprzedawcę. 
15. Sprzedawca nie może odmówić usunięcia wad przedmiotu Umowy 
z uwagi na wysokość związanych z tym kosztów. 
16. Jakiekolwiek reklamacje ilościowe lub jakościowe uprawniają 
CASTOLIN do wstrzymania płatności za zrealizowaną dostawę Towaru lub 
Usługi, jak również do dokonywania potrąceń z należności, które mają być 
zapłacone przez CASTOLIN za Towar lub Usługę. 
 

§ 12 
Prawa osób trzecich 
1. Sprzedawca gwarantuje, że Towary, ani ich sprzedaż, jak również 
świadczone Usługi nie przekraczają ani też nie naruszają praw osób 
trzecich. Sprzedający zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić CASTOLIN od 
odpowiedzialności za wszelkie roszczenia i szkody wynikłe z naruszenia 
praw osób trzecich. Na prośbę CASTOLIN Sprzedawca jest zobowiązany na 
własny koszt chronić CASTOLIN przed wszelkimi roszczeniami, o których 
mowa powyżej. 
2. Jeżeli Towary lub Usługi staną się przedmiotem roszczeń z tytułu 
naruszenia praw osób trzecich, wówczas Sprzedawca, po uzgodnieniu 
z CASTOLIN, jest zobowiązany albo uzyskać dla CASTOLIN prawo do 
użytkowania Towarów lub korzystania z Usługi, albo też zmodyfikować lub 
wymienić Towary/Usługi w celu usunięcia naruszenia, bez uszczerbku dla 
zgodności Towarów/Usług z Zamówieniem. 
 

§ 13 
Bezpieczeństwo i ochrona środowiska 
1. Osoby, które wypełniając postanowienia Umowy, przeprowadzają prace 
na terenie zakładu CASTOLIN są zobowiązane do: 

 przestrzegania przepisów prawa w zakresie BHP 

 zastosowania się do wewnętrznych regulacji i instrukcji CASTOLIN 

 postępowania i zapewnienia wszystkich warunków 
Zamówienia/Umowy 

2. Podmiot świadczący Usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu 
obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, 
konserwacji i napraw lub innych prac na terenie CASTOLIN, jest 
zobowiązany do zagospodarowania odpadów w myśl przepisów o ochronie 
środowiska. Wytwórca odpadów jest obowiązany do stosowania form 
usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu 
odpadów lub pozwalają utrzymać na możliwie najniższym poziomie ich 
ilość, a także ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko lub 
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi. 
 

§ 14 
Zgodność z przepisami prawa 
1. Sprzedawca jest zobowiązany przestrzegać i upewnić się, że wszyscy 
dyrektorzy, kadra kierownicza, pracownicy, wykonawcy, podwykonawcy, 
dostawcy i przedstawiciele przestrzegają obowiązujących przepisów 
prawa, w tym przepisów dotyczących zjawiska korupcji, prania brudnych 
pieniędzy, wręczania łapówek, unikania płacenia podatków, sankcji 
gospodarczych, rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów (Rozporządzenie REACH), BHP. 
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2. Ponadto Sprzedawca nie powinien podejmować działań ani też 
przyczyniać się do podejmowania działań uważanych za bezprawne lub 
stojące w sprzeczności z prawem. 
3. Sprzedawca gwarantuje, że (1) nie przekazał, (2) nie zgodził się 
przekazać, (3) nie przekaże w sposób bezpośredni lub przez własny 
personel lub przez inne podmioty działające w ich imieniu, żadnych 
prowizji, opłat przyśpieszających tok sprawy lub zachęt mających związek 
z realizacją Umowy. 
4. Sprzedawca zobowiązany jest do podejmowania wszelkich niezbędnych 
kroków zgodne z dobrymi praktykami przemysłowymi, aby zapobiegać 
wszelkim nieuczciwym działaniom, jakie mogłyby być podejmowane w 
trakcie realizacji Umowy. 
5. Sprzedawca zobowiązany jest bronić, zabezpieczyć oraz chronić 
CASTOLIN, jego jednostki powiązane i spółki stowarzyszone oraz jego 
personel jak też personel jednostek powiązanych i spółek stowarzyszonych 
przed zobowiązaniami, szkodami, działaniami, postępowaniami sądowymi, 
roszczeniami i innymi karami wynikającymi z naruszenia przez Sprzedawcę 
jego zobowiązań i gwarancji lub przedsięwzięć, o których mowa w 
niniejszym artykule. 
 

§ 15 
Status przedsiębiorstwa 
W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2020 r. ustawy z 19 lipca 
2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów 
płatniczych, CASTOLIN oświadcza, że zgodnie z warunkami określonymi w 
Załączniku I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 
2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 
dnia 26.06.2014r z późn. zm.) i po przeanalizowaniu w szczególności 
związków i ich wpływu na wielkość zatrudnienia i parametry finansowe 
konieczne do określenia pułapów przywołanych w art. 2 ww. załącznika, 
zwłaszcza  rodzajów przedsiębiorstw branych pod uwagę przy obliczaniu 
liczby personelu i kwot finansowych określonych w art. 3 ww. załącznika, 
CASTOLIN jest dużym przedsiębiorstwem. 

 
§ 16 

Nienależyte wykonanie Umowy i prawo odstąpienia 
1. CASTOLIN przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy 
po stronie Sprzedawcy powstaną trudności finansowe mogące skutkować 
jego niewypłacalnością, w szczególności gdy otwarte zostanie 
postępowanie likwidacyjne Sprzedawcy, wszczęto wobec Sprzedawcy 
postępowanie egzekucyjne lub zaistniały przesłanki do złożenia wniosku o 
wszczęcie postępowania upadłościowego. Powyższe uprawnienie 
przysługuje w terminie 
30 dni od momentu dowiedzenia się o zaistnieniu ww. okoliczności. 
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez 
Sprzedawcę, CASTOLIN ma prawo odstąpienia od Umowy z winy 
Sprzedawcy po wyznaczeniu dodatkowego terminu do realizacji Umowy z 
zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu 
CASTOLIN będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni 
od upływu ww. terminu. 
3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez CASTOLIN, z winy 
Sprzedawcy, jest on zobowiązany pokryć wszelkie związane z tym koszty 
powstałe po stronie CASTOLIN. 
4. CASTOLIN zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Umowy 
w terminie 30 dni od dostarczenia Towaru lub realizacji Usługi, w sytuacji 
gdy w ocenie CASTOLIN dostarczony Towar lub świadczona Usługa posiada 
wady uniemożliwiające prawidłowe wykonanie Umowy. W przypadku, gdy 
powyższe wady przedmiotu Umowy ujawnią się w trakcie realizacji 
Zamówienia, CASTOLIN zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji 
Umowy w terminie 30 dni roboczych od ujawnienia się wady i obciążenia 
Sprzedawcy za dotychczas poniesione koszty. 
5. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn wskazanych w punkcie 
4 powyżej Sprzedawcy nie przysługują żadne roszczenia względem 
CASTOLIN. W przypadku dostawy Towaru Sprzedawca jest zobowiązany do 
niezwłocznego odebrania Towaru na własny koszt i ryzyko. 
 

§ 17 
Siła Wyższa 
1. Strony nie ponoszą wobec siebie żadnej odpowiedzialności za szkody, 
naliczone kary lub inne zobowiązania, które mogą wyniknąć jako 
bezpośredni skutek tego, że dana Strona nie mogła wykonać lub wykonała 

z opóźnieniem swoje zobowiązania wynikające z Umowy z powodu 
zaistnienia Siły Wyższej. 
2. Strona dotknięta zaistnieniem Siły Wyższej jest zobowiązana w ciągu 14 
dni od wystąpienia okoliczności Siły Wyższej poinformować drugą Stronę o 
braku możliwości realizacji Zamówienia/Umowy lub możliwym 
opóźnieniu, dokładając wszelkich handlowo uzasadnionych starań w celu 
złagodzenia skutków takiego zdarzenia Siły Wyższej. 
3. Przypadki Siły Wyższej uprawniają CASTOLIN do przedłużenia terminu 
realizacji Zamówienia lub odstąpienia od realizacji Umowy, przy czym 
Sprzedawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem 
CASTOLIN. 
4. Odstąpienie od realizacji Umowy może nastąpić w terminie 30 dni od 
zaistnienia Siły Wyższej. 
5. Strona powołująca się na zaistnienie Siły Wyższej jest zobowiązana w 
ciągu 14 dni powiadomić drugą Stronę o ustaniu działania Siły Wyższej. 
6. Jeżeli Sprzedawca powoła się na zaistnienie Siły Wyższej, wówczas 
CASTOLIN ma prawo zakupić podobne Towary lub Usługi ze źródeł 
alternatywnych; w takim przypadku CASTOLIN będzie zwolniony 
z obowiązku dokonania zakupu Towarów/Usług od Sprzedawcy. 
 

§ 18 
Postanowienia końcowe 
1. Żadna ze Stron nie może przenieść bądź scedować swoich praw lub 
zobowiązań wynikających z Umowy (w tym prawa do otrzymania płatności) 
bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. 
2. Każda umowa lub czynność prawna dokonana pomiędzy CASTOLIN 
a Sprzedawcą w ramach niniejszych OWZ podlega prawu polskiemu. 
3. Spory wynikłe na tle wykonywania OWZ rozstrzygane będą przez sąd 
miejscowo właściwy dla siedziby CASTOLIN. 
4. W przypadku dokonywania sprzedaży Towarów lub świadczenia Usług 
w obrębie międzynarodowym, do których stosuje się przepisy 
prawa międzynarodowego CASTOLIN i Sprzedawca wyrażają zgodę na 
wyłączenie ich stosowania wobec zawieranych przez siebie umów w takim 
zakresie w jakim przepisy te w ich brzmieniu wyłączają stosowanie lub 
pozostają w sprzeczności z niniejszymi OWZ. 
5. W przypadku dokonywania sprzedaży Towarów lub świadczenia Usług 
w obrębie międzynarodowym język angielski jest głównym językiem, 
w którym CASTOLIN komunikuje się ze Sprzedawcą w sposób pisemny 
i ustny. Komunikowanie się może następować w języku urzędowym 
właściwym dla siedziby CASTOLIN, Sprzedawcy lub innym wspólnie 
ustalonym, jednak językiem podstawowym jest język angielski. 
6. Niniejszym wyklucza się zastosowanie Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz 
Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów. 
7. Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień OWZ nie 
wpływa na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. Strony 
będą dążyły do zastąpienia nieważnego lub nieskutecznego postanowienia 
przez ważne i skuteczne postanowienie, które osiągnie w sposób 
najbardziej zbliżony taki sam lub podobny cel finansowy i gospodarczy, 
z zastrzeżeniem postanowień art. 58 § 3 Kodeksu cywilnego. 


