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Ogólne Warunki Współpracy z Dostawcami Towarów i Usług Grupy Bunge w Polsce (OWD) 
 

Wersja 5.0 obowiązująca od 1 stycznia 2022 
 

§ 1. 
Postanowienia ogólne 

 
1) Dla potrzeb niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy z Dostawcami Towarów i Usług dalej zwanych „Ogólnymi Warunkami Dostaw” („OWD”), wszystkie 

podmioty, u których spółki z Grupy Bunge w Polsce, tj., Bunge Polska Sp. z o.o oraz ZTK Property Sp. z o.o. (dalej „Bunge”), składają zamówienia na towary i 
usługi nazwane są „Dostawcami”. 

2) Podstawą dla wszystkich dostaw towarów i usług są wyłącznie umowy i zamówienia, sporządzone na podstawie ofert Dostawców, a integralną częścią tych 
umów i zamówień są niniejsze OWD.  

3) Dostawcy składają oferty nieodpłatnie za pośrednictwem platformy zakupowej Login Trade, drogą elektroniczną lub w formie papierowej, z podaniem danych na 
temat ilości i jakości, cen netto (jednostkowych i łącznych), warunków dostaw, opakowań i innych elementów wymaganych przez Bunge.  

4) Ewentualne próbki towarów dostarczane są przez Dostawcę nieodpłatnie i na jego koszt i nie podlegają zwrotowi Dostawcy. 
5) Dostawca lub Spółki z Grupy Bunge zwani są też dalej Stronami lub odpowiednio Stroną. 
 

§ 2. 
Zamówienia 

 
1) Jeżeli dostawy towarów i usług realizowane są przez Dostawców na podstawie zamówienia Bunge, zamówienie zostanie dostarczone Dostawcy drogą  

elektroniczną. Zamówienie określa rodzaj towaru lub usługi, ilość, cenę jednostkową i wartość netto, termin i miejsce wykonania dostawy oraz inne informacje 
niezbędne do realizacji Zamówienia. 

2) Każde zamówienie składane przez Bunge posiada numer, na który powoływać się będzie Dostawca w swoich dokumentach dostawy, a w szczególności  
na fakturze oraz na dowodzie dostawy (WZ). 

3) Dostawca powinien oświadczyć o przyjęciu lub odrzuceniu zamówienia w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia. Brak odpowiedzi Dostawcy 
w powyższym terminie jest równoznaczny z przyjęciem zamówienia do realizacji.  

4) Przyjęcie zamówienia wraz z jego integralną częścią, którą stanowią niniejsze OWD, zostanie przez Dostawcę dokonane na piśmie lub drogą elektroniczną.  
5) Zamówienia ustne złożone przez Bunge wymagają dla swej ważności ich potwierdzenia na piśmie lub drogą elektroniczną. 
6) Odmienne od niniejszych warunki dostaw są wiążące wyłącznie wtedy, jeżeli zostaną potwierdzone na piśmie przez Bunge, pod rygorem nieważności. 
 

§ 3. 
Dostawa 

 
1) Dostawa powinna być zrealizowana na warunkach podanych w zamówieniu co do wszystkich uzgodnionych warunków umowy, w tym przedmiotu dostawy,  

jego jakości i ilości, ceny, terminu realizacji oraz miejsca wykonania dostawy. 
2) Czas realizacji dostawy biegnie od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia, chyba że Strony postanowią inaczej. 
3) Dostawca ma obowiązek bezwzględnie przestrzegać terminu dostawy. W przypadku, gdy Dostawca uzna, że nie będzie w stanie dotrzymać ustalonych  

w potwierdzeniu zamówienia terminów dostaw, zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt Bunge, podając jednocześnie powody opóźnienia  
oraz przewidywany czas jego trwania. W przypadku braku takiej informacji lub gdy z powodu opóźnienia Dostawcy Bunge nie będzie zainteresowane dostawą, 
może w całości lub części odstąpić od umowy i przekazać realizację zamówienia innemu dostawcy. 

4) Dostawca w każdym przypadku odpowiada za powstałe szkody z tytułu niezrealizowania potwierdzonego zamówienia. 
5) Powyższe nie uchybia uprawnieniom Bunge, wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
6) Dostawa powinna być dokonana do miejsca wskazanego przez Bunge w zamówieniu na koszt i ryzyko Dostawcy, chyba że zamówienie przewiduje inaczej. 
7) Dostawca ponosi ryzyko utraty i uszkodzenia towaru do chwili odebrania towaru przez Bunge.  
8) Jeżeli Dostawca otrzymał w związku z realizacją umowy lub zamówienia rysunki, szkice lub inne pomocnicze materiały, mogą być one wykorzystane wyłącznie 

w celu realizacji umowy lub zamówienia. Materiały te pozostają własnością Bunge, a ich przekazanie Dostawcy nie oznacza przeniesienia żadnych praw do nich. 
Po wykonaniu lub wygaśnięciu umowy materiały te powinny zostać niezwłocznie zwrócone Bunge.  

9) W przypadku opóźnienia w wykonaniu swego zobowiązania, Dostawca zapłaci Bunge karę umowną w wysokości 2% wartości całego zamówionego towaru  
lub usługi za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  jednak nie więcej niż 25% całkowitej wartości zamówienia. Bunge ma prawo dochodzić odszkodowania  
uzupełniającego na zasadach ogólnych w razie, gdy wysokość szkody przekroczy wartość zastrzeżonej kary.  

10) W przypadku niewykonania zobowiązania przez Dostawcę lub odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron z przyczyn leżących po stronie Dostawcy,  
Dostawca zapłaci Bunge karę umowną w wysokości 25 % wartości całego zamówionego towaru lub usługi. Bunge ma prawo dochodzić odszkodowania uzupeł-
niającego na zasadach ogólnych w razie, gdy wysokość szkody przekroczy wartość zastrzeżonej kary.  

11) W przypadku zaistnienia siły wyższej postanowienia pkt 9 i pkt 10 §3 OWD nie mają zastosowania. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie zewnętrzne, niemoż-
liwe do przewidzenia i zapobieżenia, takie jak: powódź, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe, działania wojenne. O zaistnieniu siły wyższej Dostawca  
niezwłocznie poinformuje Bunge, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od jej wystąpienia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na powyższe okoliczności 

12) Dostawca ponosi odpowiedzialność za  naruszenie zasad bezpieczeństwa wynikających z przepisów prawa, umowy, zamówienia  przez p Dostawcę lub podwy-
konawców Dostawcy lub osoby wykonujące usługi na zlecenie Dostawcy, Dostawca zapłaci karę umowną w przypadku wystąpienia  przedstawionych przykła-
dowo poniżej następujących zdarzeń: 

a) Zagrożenia bezpośrednio narażające życie lub zdrowie osób wykonujących prace oraz osób w bezpośrednim otoczeniu – kara pieniężna 5.000 złotych 
netto: 

i. praca na wysokości bez stosowania odpowiedniego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości; 
ii. praca gorąca bez zabezpieczenia wyznaczonymi środkami gaśniczymi; 

iii. praca w przestrzeni zamkniętej bez asekuracji pracujących wewnątrz przestrzeni zamkniętej, ciągłego pomiaru atmosfery wewnątrz prze-
strzeni;   

iv. praca pod podnoszonym ładunkiem;  
v. posiadanie, spożywanie oraz praca pod wpływem alkoholu lub nielegalnych środków odurzających; 

b) Zagrożenia pośrednio narażające życia/lub zdrowia - kara pieniężna 1.000 złotych netto:  
i. używanie sprzętu bez odpowiedniego atestu/odbioru/przeglądu (na przykład praca na rusztowaniu bez odbioru, gaśnica bez przeglądu); 

ii. praca na wysokości bez zapiętego paska podbródkowego; 
iii. praca bez ważnego pozwolenia lub nieprzestrzeganie środków zapobiegawczych wymienionych w pozwoleniu; 

 
§ 4. 

Dowód dostawy 
 
1) Dokumentem dostawy towaru jest dokument WZ sporządzony przez Dostawcę w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.  

Dokument WZ musi zawierać co najmniej: 
- Datę wydania towaru z magazynu Dostawcy, 
- Numer zamówienia Bunge, 
- Specyfikację asortymentu dostarczonego towaru w układzie zgodnym z zamówieniem Bunge,  
- Ilość dostarczonego towaru, 
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- Ilość opakowań zwrotnych (jeśli dotyczy). 
Dokument dostawy nie może zawierać ceny. 
Jeżeli dostawa nie realizuje w pełni zamówienia Bunge, wymagana jest adnotacja „dostawa cząstkowa”.  

2) Dostawca ma obowiązek uzyskania pokwitowania przyjęcia dostawy w postaci czytelnego podpisu i pieczątki pracownika Bunge odbierającego towar 
i w przypadku reklamacji Dostawcę obciążają skutki nieuzyskania takiego pokwitowania. Jeżeli towar dostarczany jest Bunge przez przewoźnika, Dostawca  
winien na własne ryzyko zapewnić uzyskanie pokwitowania przez przewoźnika. 

3) Dowodem realizacji zamówionej usługi jest protokół odbioru wykonania tej usługi podpisany przez osoby upoważnione przez Bunge i Dostawcę. 
 

§ 5. 
Faktura za dostarczony towar lub usługę 

 
1) Faktura, musi zostać wysłana na adres siedziby Bunge, niezależnie od miejsca dostawy. Preferowana jest elektroniczna wysyłka faktury na adres dedykowany dla 

danej Spółki. 
2) Faktura musi zawierać: 

- Adres siedziby Bunge oraz dane jak niżej:  
- NIP, 
- Numer zamówienia Bunge, którego dotyczy, 
- Imię i nazwisko osoby składającej Zamówienie w imieniu Bunge, 
- Nazwę dostarczonego towaru lub usługi, 
- Index towaru lub usługi z zamówienia Bunge, 
- Ilość,  
- Cenę, 
- Termin płatności, 
- Inne dane wymagane przez obowiązujące przepisy prawa lub wynikające z umowy. 

3) Układ asortymentu podanego na fakturze powinien odpowiadać kolejności towarów i usług według zamówienia Bunge i dokumentu dostawy, o którym mowa 
w § 4 niniejszych OWD. 

4) W przypadku, gdy faktura nie spełnia wymagań określonych w pkt. 1 i 2, gdy cena na fakturze jest niezgodna z ceną obowiązującą w dniu złożenia  
zamówienia lub aktualnie obowiązującą ustaloną między stronami oraz, gdy ilości towarów podane na fakturze nie są zgodne z ilościami faktycznie  
dostarczonymi, nastąpi odmowa zapłaty faktury. Bunge powiadomi Dostawcę o fakcie niezgodności treści faktury i wystąpi o dostarczenie faktury korygującej 
lub wystawi notę korygującą. W takim wypadku Bunge nie opóźnia się z zapłatą należności objętej taką nieprawidłową fakturą. 

5) Dostawca  oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest ujawniony w białej liście podatników VAT. O wszelkich zmianach w tym zakresie Do-
stawca zobowiązany jest powiadomić Bunge niezwłocznie na piśmie. W przypadku nieprawdziwości powyższego oświadczenia lub naruszenia przez Dostawcę 
zobowiązania, o którym mowa powyżej Dostawca zapłaci karę umowną w 10.000 zł, za każdy przypadek takiego naruszenia. Bunge zastrzega sobie prawo do-
chodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 
§ 6. 

Termin płatności 
 
1) Płatność za dostarczony towar lub usługę następuje na podstawie otrzymanej przez Bunge faktury spełniającej wymogi określone w § 5 OWD w terminie 60 dni 

od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Za termin zapłaty uważa się obciążenie rachunku bankowego Bunge.  
 

§ 7. 
Cena/baza dostawy 

 
1) Ceny towaru będące podstawą zamówienia są oparte na formule DAP (miejsce wskazane w zamówieniu lub umowie) według Incoterms 2010, chyba że  

w zamówieniu lub umowie postanowiono inaczej.  
 

§ 8. 
Jakość/reklamacje/gwarancja 

 
1) Dostawca gwarantuje, że zamówiony towar lub usługa będą posiadać zapewnione umownie właściwości, a nadto, że towary będą wolne od wad prawnych, 

projektowych, konstrukcyjnych, funkcjonalnych i materiałowych. Usługa powinna zostać wykonana zgodnie z najnowszym stanem wiedzy i techniki 
i z najwyższą starannością. Realizując umowę Dostawca zobowiązuje się, że zadba o jej rzetelną i należytą realizację, przeznaczając wystarczające środki 
i odpowiednio przeszkolony, doświadczony i wykwalifikowany personel oraz dołoży wszelkich starań, by nie dokonywać zmian w kluczowym personelu.  

2) Jakość i oznakowanie dostarczonych towarów będzie odpowiadać obowiązującym aktom prawnym w Polsce i UE, jak również wymaganiom określonym 
w Specyfikacji (jeśli stanowi część zamówienia lub oferty) oraz zamówieniu i niniejszych OWD.  

3) Każdorazowa zmiana któregokolwiek parametru lub cechy towaru lub usługi wymaga pisemnej akceptacji Bunge. 
4) W przypadku, gdy towary zostały zamówione w oparciu o przedstawione lub przesłane próbki, dostarczone towary powinny być z nimi identyczne. 
5) Jeżeli towary nie spełniają warunków zamówienia lub niniejszych OWD, Bunge może wedle własnego uznania: 

a) udzielić Dostawcy terminu na dokonanie należytej dostawy poprzez naprawę lub wymianę towarów na wolne od wad, 
b) zlecić osobie trzeciej dokonanie stosownych zmian towarów, 
c) nabyć na koszt Dostawcy zastępczą ilość towarów lub zlecić zastępcze wykonanie usługi,  
d) odstąpić od zamówienia lub umowy w całości lub w części.  

6) Na Dostawcy ciąży obowiązek uzyskania wszelkich zezwoleń, atestów oraz innych dokumentów wymaganych przepisami prawa, pozwalających na dopuszczenie 
towarów do obrotu. Kopie powyższych dokumentów Dostawca doręczy Bunge na jego żądanie.  

7) Przyjęcie towaru następuje z zastrzeżeniem prawa do przeprowadzenia późniejszej kontroli, co do jego ilości i jakości. Potwierdzenie odbioru nie oznacza  
potwierdzenia jakości przyjętego towaru i zgodności zakresu dostawy. Towar nie odpowiadający zamówieniu, przepisom lub wadliwy może zostać postawiony 
do dyspozycji Dostawcy nawet jeśli wady ujawniły się dopiero podczas jego obróbki lub przetwarzania.  

8) Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towarów.  
9) W przypadku towarów objętych gwarancją Dostawca dostarcza wraz z towarami odpowiednie dokumenty gwarancyjne.  
10) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z naprawami przedsprzedażnymi, gwarancyjnymi i wykonywanymi w ramach rękojmi.  
11) Bunge zastrzega sobie prawo zwrotu towaru: 

- złej jakości, tj. niezgodnej z punktem 2. niniejszego paragrafu, 
- opakowanego niezgodnie z warunkami zamówienia, 
- nie spełniającego warunków określonych w pkt. 1-5, 
- dostarczonego nieterminowo, 
- niezamówionego. 

12) W przypadkach opisanych w pkt. 11 Bunge zawiadomi Dostawcę o terminie, w którym zobowiązany on jest ten towar odebrać lub dostarczy go Dostawcy. 
Zarówno odbiór przez Dostawcę jak i zwrotna dostawa odbywać się będą na koszt i ryzyko Dostawcy.  

13) Dostawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację Bunge w terminie 7 dni od otrzymania dokumentu reklamacyjnego i przesłać odpowiedź na adres siedziby 
Bunge. Niezajęcie przez Dostawcę w powyższym terminie żadnego stanowiska wobec złożonej reklamacji oznacza jej uwzględnienie. 

14) Uprawnienia Bunge określone w niniejszym § 8 nie uchybiają innym uprawnieniom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.  
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15) Dostawca zezwoli upoważnionym pracownikom i przedstawicielom Bunge wchodzić, kontrolować i badać, w uzgodnionych porach, zakład produkcyjny,  
wyposażenie i metody stosowane przez Dostawcę przy produkcji, pakowaniu, składowaniu i obchodzeniu się z towarami objętymi umową oraz podejmie  
uzasadnione działania potrzebne do zrealizowania propozycji przedstawionych przez Bunge po przeprowadzonych kontrolach. Bunge zawiadomi Dostawcę,  
z rozsądnym wyprzedzeniem, o zamiarze dokonania kontroli i uzgodni z Dostawcą jej zakres oraz harmonogram.  

16) Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobie i w mieniu spowodowane wadami towarów lub nienależytym świadczeniem usług.  
17) Dostawca zobowiązuje się zawrzeć i stale utrzymywać ubezpieczenie w renomowanym towarzystwie ubezpieczeniowym od wszelkich ryzyk i wszelkiej  

odpowiedzialności mającej związek z zamówieniem lub umową, w tym od odpowiedzialności za produkt niebezpieczny. W przypadku poniesienia przez Bunge 
szkody, Dostawca, niezależnie od obowiązku jej naprawienia, zobowiązany jest podjąć wszelkie działania zmierzające do uzyskania odszkodowania i po jego  
uzyskaniu, przekazać je niezwłocznie Bunge.  

 
§ 9. 

Prawa autorskie i wizerunek 
 

1)  W przypadku, gdy przedmiot zamówienia lub umowy stanowi utwór w rozumieniu odrębnych przepisów (Utwór) Dostawca zobowiązuje się do zawarcia z Bunge 
umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu na warunkach określonych poniżej.  

2) W przypadku, gdy do wykonania Utworu Dostawca wykorzysta utwory, do których prawa autorskie należą do osób trzecich, Dostawca zobowiązuje się nabyć  
na swój koszt autorskie prawa majątkowe do takich utworów w najszerszym możliwym zakresie, nie węższym jednak niż określony w ust. 3, przed przeniesieniem 
praw do Utworu na Bunge. Jeżeli nabycie autorskich praw majątkowych do utworów, o których mowa powyżej, nie jest możliwe, Dostawca zobowiązuje się  
uzyskać na swój koszt licencję uprawniającą do korzystania z takich utworów w zakresie nie węższym, niż wskazany w ust. 3 z prawem do udzielania sublicencji. 
W takim przypadku Dostawca udziela Bunge w ramach wynagrodzenia dalszej licencji na korzystanie z utworów wchodzących w skład Utworu w zakresie  
i na polach eksploatacji określonych w ust. 3. 

3) Z chwilą przyjęcia Utworu przez Bunge Dostawca przenosi na Bunge własność egzemplarzy Utworu oraz autorskie prawa majątkowe do Utworu na wszystkich 
znanych w dniu zawarcia umowy polach eksploatacji, a w szczególności: 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu  
magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony pod lit. b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie  
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 
 bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych. 

4) Określenie zakresu, sposobu i warunków korzystania z Utworu należeć będzie do wyłącznej kompetencji Bunge. 
5) Dostawca przenosi na Bunge prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych.  
6) Dostawca zobowiązuje się, że twórca nie będzie wykonywać autorskich praw osobistych do Utworu w sposób utrudniający lub ograniczający Bunge  

w wykonywaniu autorskich praw majątkowych, a w szczególności zezwala, aby Bunge wykonywał nadzór nad sposobem korzystania z Utworu i decydował  
o pierwszym udostępnieniu Utworu publiczności. Zobowiązuje się również do niewykonywania prawa do nienaruszalności treści i formy Utworu. 

7) Bunge ma prawo swobodnego używania i korzystania z utworów lub ich fragmentów dla celów promocji, reklamy i marketingu oraz oznaczania nimi wszelkich  
towarów i usług.  

8) W przypadku, gdy Utwór zawiera wizerunek w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dostawca oświadcza, że jest uprawniony  
do upoważnienia Bunge do wykorzystywania tego wizerunku i upoważnia Bunge do wykorzystania go w najszerszym możliwym zakresie. Dostawca  
odpowiada za szkodę, jaką poniesie Bunge z tego tytułu w razie roszczeń osób trzecich.  

9) Dostawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych i danych osobowych osób trzecich, których prawa 
zostały wykorzystane w Utworze.  

10) W przypadku, gdy ktokolwiek wystąpi przeciwko Bunge z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich do Utworu, Dostawca zobowiązuje się za zgodą 
osoby zgłaszającej takie roszczenia przejąć i je zaspokoić, a gdyby okazało się to niemożliwe, zobowiązuje się naprawić Bunge poniesioną przez Bunge z tego ty-
tułu szkodę w pełnym zakresie. Odpowiedzialność Dostawcy za wady Utworu jest niezależna od jego winy.  

11) Dostawca zobowiązuje się do współdziałania z Bunge w celu ochrony jego praw i interesów. 
12) Dostawca ponosi także odpowiedzialność za ewentualne kary wynikające z naruszenia praw, o których mowa w pkt. 9 powyżej, o ile obowiązek ich zapłaty po-

wstał z przyczyn leżących po stronie Dostawcy. 
13) Przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1 powyższe postanowienia zostaną do niej wprost włączone.  
 

§ 10. 
Ochrona danych osobowych 

  
1) Bunge będzie przetwarzać dane osobowe dostawcy będącego osobą fizyczną jako administrator danych głównie w celu realizacji stosunku umownego objętego 

regulacją niniejszych Warunków i dla uzasadnionych interesów administratora. W celu uzyskania dalszych informacji na temat tego, w jaki sposób osoby, których 
dane dotyczą, mogą korzystać z przysługujących im praw oraz w celu uzyskania dalszych informacji na temat naszych praktyk w zakresie przetwarzania i ochrony 
danych, należy zapoznać się z Informacją o ochronie danych partnerów biznesowych Bunge Europe na stronie http://www.bunge.pl/rodo  

 
§ 11. 

Postanowienia końcowe 
 
1) Dostawca nie może naruszać praw osób trzecich a w szczególności prawa do znaku towarowego, zastrzeżonego wzoru użytkowego, nazwy handlowej,  

praw autorskich i pokrewnych oraz patentu. Wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia tych praw ponosi wyłącznie Dostawca.  
2) Przeniesienie przez Dostawcę na osobę trzecią wierzytelności, przysługującej mu wobec Bunge z tytułu dostawy towaru lub świadczenia usługi może nastąpić 

jedynie po udzieleniu przez Bunge pisemnej zgody na dokonanie tej czynności.  
3) Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji poufnych, o których dowiedzą się w trakcie współpracy. Obowiązek powyższy  

pozostaje w mocy zarówno w trakcie obowiązywania umowy jak i po jej wygaśnięciu. Przez informację poufną rozumie się każdą informację o takim charakterze 
(lub uważaną za taką), której ujawnienie osobom trzecim może wyrządzić szkodę stronie umowy niezależnie od zawodowego, handlowego lub innego charakteru 
tej informacji. Informacją poufną jest w szczególności informacja dotycząca cen towarów oraz wysokości obrotów między stronami. Ujawnienie informacji  
poufnej może nastąpić, jeżeli obowiązek jej ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w trybie i zakresie określonym tymi  
przepisami. 

4) Dostawca zobowiązuje się nie oferować żadnemu z pracowników Bunge żadnych korzyści materialnych bądź osobistych w celu zachęcenia go do podjęcia 
korzystnych dla siebie działań (np. wyboru oferty Dostawcy, zmiany warunków współpracy, zaniechania egzekwowania przez Bunge praw  
przysługujących mu wobec Dostawcy itp.). W razie stwierdzenia faktu naruszenia powyższego zobowiązania Bunge ma prawo odstąpić od umowy w terminie  
90 dni od dnia powzięcia i zweryfikowania wiadomości o naruszeniu.  

5) W sytuacji, gdy Dostawca posługuje się własnymi ogólnymi warunkami lub wzorami umów, nie mają one zastosowania, chyba, że strony postanowiły inaczej  
na piśmie.  

6) Wszelkie zmiany umowy lub niniejszych OWD wymagają zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
7) Postanowienia umowy zawartej między Stronami mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWD. 
8) W sprawach nie uregulowanych umową, zamówieniem lub niniejszymi OWD stosuje się odpowiednie przepisy prawa. 
9) Wyłączenie przez Strony stosowania któregoś z postanowień niniejszych OWD nie ma wpływu na skuteczność pozostałych postanowień OWD. 
10) Wszelkie spory wynikające z umowy, zamówienia lub OWD rozstrzyga sąd powszechny w Bydgoszczy.  
 


