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OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY  
DLA PARTNERÓW „KONSORCJUM FEN” SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
 

 
Formuła niniejszych warunków współpracy zakłada ustalenie zasad na jakich nastąpi realizacja świadczonych przez 
nas usług na Państwa rzecz, w szczególności pierwszego zlecenia będącego przedmiotem naszych uzgodnień oraz 
ewentualnych późniejszych zleceń, w miarę Państwa potrzeb.  
 
Niniejsze warunki współpracy w razie podjęcia decyzji o współpracy, regulują w szczególności zasady na jakich 
nastąpi przyjęcie, wykonanie i rozliczenie stron oraz rozliczenie zakończenia współpracy, a nadto także kwestie 
odpowiedzialności każdej ze stron.  
 
Warunki te znajdują zastosowanie w razie braku odmiennych ustaleń między stronami. W przypadku odmiennych 
ustaleń pomiędzy stronami zastosowanie mają jedynie te warunki, które nie zostały przez strony zmienione. 
 
 

WSPÓŁPRACA POMIĘDZY STRONAMI ZOSTAŁA PODJĘTA Z UWAGI NA TO, ŻE: 
1. Partner prowadzi działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą artykułów elektronicznych w formie 

sklepów stacjonarnych, poprzez platformy sprzedaży, zakłady usługowe oraz sklepy internetowe. 
2. Partner chce nawiązać Współpracę z KONSORCJUM FEN Sp. z o.o. (w dalszej części FEN) polegającą na 

sprzedaży produktów FEN 
3. FEN chce przekazać Partnerowi swoje produkty do sprzedaży przez Partnera, na zasadach określonych 

niniejszymi Ogólnymi Warunkami Współpracy (OWW). 
4. Niniejsze OWW mają charakter handlowy, zostały zawarte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 

przez Strony i mają charakter zawodowy.  
 

 

§ 1. DEFINICJE 
Pojęcia użyte w niniejszych OWW oznaczają: 
1. DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od 

pracy. 
2. KLIENT KOŃCOWY – Klient dokonujący zakupu bezpośredniego u Partnera.  
3. PRODUKT – produkty FEN przekazane Partnerowi do sprzedaży, objęte postanowieniami niniejszych OWW. 
4. SKLEPY PARTNERA – wszystkie sklepy internetowe oraz stacjonarne należące do Partnera, w których 

sprzedawane będą Produkty FEN 
5. OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY (OWW) – oznaczają niniejsze Ogólne Warunki Współpracy. 
6. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktów, zawierana pomiędzy Stronami, po przesłaniu przez 

Partnera Zamówienia oraz potwierdzeniu warunków przez FEN. 
7. WSPÓŁPRACA – współpraca nawiązana pomiędzy FEN i Partnerem na podstawie niniejszych OWW. 
8. WYNAGRODZENIE– wynagrodzenie należne FEN z tytułu sprzedanych do Partnera Produktów.  
9. ZAMÓWIENIE – oznacza ofertę skierowaną przez Partnera do FEN, której przedmiotem jest zawarcie między 

Stronami Umowy Sprzedaży Produktów.  
 
 

§ 2. PRZEDMIOT WSPÓŁPRACY 
1. OWW mają na celu ustalenie warunków Współpracy handlowej między Stronami w zakresie sprzedaży przez 

Partnera Produktów FEN, w tym ustalenie warunków dokonywania Zamówień przez Partnera na Produkty 
FEN. 

2. Na zasadach określonych w OWW: 
a. Partner zobowiązuje się do składania według własnego zapotrzebowania Zamówień na Produkty oraz 

realizacji tak zawartych Umów Sprzedaży. 
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b. FEN zobowiązuje się do realizacji Umów Sprzedaży zawieranych z Partnerem w wyniku złożonych i 
przyjętych Zamówień oraz do wykonywania innych zobowiązań wskazanych w OWW. 
 

§ 3. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WSPÓŁPRACY 
1. Strony zobowiązane są dołożyć należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej 

działalności gospodarczej. Ponadto Strony zobowiązane są prowadzić Współpracę zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem interesów drugiej Strony, a 
także Klienta Końcowego. 

2. FEN oświadcza, iż jest dystrybutorem dostarczanych Produktów, zaś Partner oświadcza, że Produkty te 
będzie sprzedawał dla Klienta Końcowego pod oryginalną nazwą, wraz z oryginalnym oznakowaniem. 

3. Partner nie jest pełnomocnikiem ani agentem FEN i nie ma prawa składania ani przyjmowania w jego imieniu 
jakichkolwiek oświadczeń woli lub wiedzy, a także przyjmowania na jego rzecz jakichkolwiek świadczeń. 

4. FEN w razie potrzeby udzieli Partnerowi niezbędnych wyjaśnień i informacji do prawidłowego promowania, 
sprzedaży i korzystania z Produktów FEN. 

5. FEN zobowiązany jest informować Partnera o wszelkich zmianach i przeszkodach w zakresie sprzedaży i 
korzystania z jego Produktów. 

6. FEN oświadcza, iż wszystkie dostarczane przez niego Produkty spełniają odpowiednie wymogi prawa, a 
opakowanie i oznaczenie odpowiada normom i obowiązującym przepisom prawa, które regulują obrót danym 
Produktem. 

7. FEN, w miarę dostępności i zapotrzebowania przekaże Partnerowi niezbędne materiały promocyjne i 
reklamowe oraz materiały użytkowe do umieszczenia na stanowisku z Produktami. Partner zobowiązuje się, 
że będzie wykorzystywał przekazane materiały wyłącznie w celach promocji Produktów oraz że po 
zakończeniu Współpracy zwróci FEN całość przekazanych mu materiałów w takim stanie, w jakim je 
otrzymał, przy czym dopuszczalne jest zużycie materiałów na skutek normalnego używania rzeczy.  W 
przypadku uszkodzenia materiałów promocyjnych i reklamowych przekazanych Partnerowi, FEN zastrzega 
sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za ich uszkodzenie.  

8. Asortyment FEN może nie posiadać oryginalnych etykietek lub oznaczeń marki producenta. W takich 
przypadkach, zakazane jest doszywanie lub doczepianie metek i etykietek i tym podobnych z oznaczeniami 
oryginalnego producenta przed sprzedażą. Za upewnienie się, że towar jest sprzedawany zgodnie z licencją 
producenta (logo usunięte), odpowiedzialność ponosi nabywca towarów (Partner), którego nazwa i NIP firmy 
figurują na fakturze zakupu. 

9. FEN udziela Partnerowi nieodpłatnej licencji wyłącznej na czas trwania Współpracy, z ograniczeniem do 
wykorzystania jedynie w Sklepach Partnera, na korzystanie ze znaków towarowych, innych oznaczeń 
należących do FEN (lub marek reprezentowanych przez spółkę) zdjęć oraz opisów Produktów zawartych na 
stronach internetowych FEN, w celu promocji Produktów FEN sprzedawanych przez Partnera, w zakresie, w 
jakim jest to konieczne dla realizacji postanowień niniejszych OWW, w szczególności na następujących 
polach eksploatacji: 

 
a. umieszczanie znaków towarowych, innych oznaczeń należących do FEN oraz zdjęć i opisów 

Produktów zawartych na stronach internetowych FEN lub przekazanych przez FEN bezpośrednio 
Partnerowi na materiałach reklamowych i promocyjnych, związanych ze sprzedażą Produktów, 

b. zwielokrotniania techniką drukarską materiałów, o których mowa w lit. a), 
c. wprowadzania materiałów, o których mowa w lit. a) do pamięci komputera i sieci internetowej, tak 

aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 
 
 

§ 4. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 

1. Zamówienie może zostać złożone przez Partnera za pomocą sklepu internetowego znajdującego się pod 
linkiem: https://b2b.fen.pl/. Ceny zakupu będą widoczne dla Partnera po zarejestrowaniu własnego konta. 
Konto należy zarejestrować pod linkiem: https://b2b.fen.pl/register Zamówienie może również zostać 
złożone przez Partnera za pomocą poczty elektronicznej poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres 
poczty elektronicznej sales@fen.pl. Zamówienie powinno określać co najmniej istotne postanowienia Umowy 
Sprzedaży, w tym w szczególności: nazwę Produktu, ilość Produktu i miejsce dostawy. 

2. FEN potwierdzi Partnerowi w ciągu 5 Dni Roboczych od chwili otrzymania Zamówienia o możliwości jego 
realizacji oraz wskaże całkowitą cenę za Zamówienie, sposób i termin płatności oraz sposób dostawy. 

3. FEN zobowiązuje się dostarczyć Produkty do Partnera, na koszt Partnera, chyba, że strony postanowiły 
inaczej. Z chwilą wydania Produktów przewoźnikowi lub bezpośrednio Partnerowi wszelkie prawa i obowiązki 
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oraz odpowiedzialność za Produkt, w tym również ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu 
przechodzi na Partnera. 

4. Partner, w przypadku wyboru dostawy przesyłką kurierską zobowiązany jest do sprawdzenia stanu oraz 
zawartości przesyłki w obecności doręczyciela oraz w przypadku zastrzeżeń do spisania protokołu szkody. 
Brak spisanego protokołu wyłączy możliwość składania reklamacji przez Partnera do FEN w zakresie 
uszkodzeń, które mogły powstać w transporcie. 

5. Partner zobowiązuje się, na zapytanie FEN udzielić informacji o ilości sprzedanych Produktów, jego cenie oraz 
zainteresowaniu Produktem.  

§ 5. ROZLICZENIA STRON 
1. Partner zobowiązuje się uiszczać FEN cenę za Produkty i Usługi w wyznaczonym przez FEN terminie, chyba, 

że strony postanowiły inaczej. Zamówione Produkty wysyłane są do Partnera po uregulowaniu wszystkich 
płatności tytułem złożonego Zamówienia. 

2. Płatność za nabyte Produkty zostanie dokonana każdorazowo przelewem na rachunek bankowy wskazany 
przez FEN w fakturze. Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień uznania rachunku FEN. 

3. FEN przekaże Produkty Partnerowi, dopiero w chwili otrzymania zapłaty, chyba, że Strony postanowią 
inaczej. Przeniesienie własności Produktów następuje dopiero z chwilą otrzymania zapłaty.  

4. Partner wyraża akceptację na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. FEN będzie przekazywał 
Partnerowi faktury VAT za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Partnera. 

5. W przypadku, gdy Partner opóźnia się z zapłatą płatności na rzecz FEN, FEN ma prawo:  
a) przekazać sprawę podmiotom specjalizującym się w odzyskiwaniu należności działającym na rzecz FEN, 
b) do postawienia w stan natychmiastowej wymagalności wszystkich należności Partnera, niezależnie od 

pierwotnie uzgodnionego terminu ich płatności,  
c) wstrzymać przyjmowanie nowych Zamówień oraz realizację już zawartych Umów Sprzedaży, do czasu 

całkowitego uregulowania wszelkich zobowiązań Partnera w stosunku do FEN. Partnerowi w tym 
wypadku nie przysługują żadne roszczenia wobec FEN. 

d) obciążyć Partnera z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności równowartość kwoty 40 
euro zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych (Dz.U. 2013 poz. 403 z późn. zm.), 

e) po spełnieniu przesłanek określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji 
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych do przekazania informacji o niesolidności płatniczej do 
Biur Informacji Gospodarczej (w tym Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA oraz 
Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej SA).  

6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych związanych z niniejszymi OWW, Partner nie jest 
uprawniony do wstrzymania płatności lub części płatności. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii 
spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska Stron. 
  

§ 6. CZAS TRWANIA WSPÓŁPRACY 
1. Strony podejmują Współpracę na czas nieokreślony.  
2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Współpracę z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. Wypowiedzenie Współpracy przez Partnera powinno 
nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. FEN może wypowiedzieć Partnerowi Współpracę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy:  
a) Partner opóźnia się z zapłatą płatności na rzecz FEN, jeśli opóźnienie trwa minimum 14 Dni Roboczych, 
b) Partner narusza niniejsze OWW – nie wykonuje lub nienależycie wykonuje niniejszą umowę.   

4. W przypadku rozwiązania Współpracy w jakimkolwiek trybie Strony obowiązane są do uregulowania 
powstałych wcześniej zobowiązań oraz do zachowania poufności i tajemnicy przedsiębiorstwa, a nadto 
Partner zobowiązany jest do przekazania FEN wszelkich otrzymanych materiałów marketingowych i 
promocyjnych. 

 

§ 7. REKLAMACJE I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 
 
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Stron są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w 

szczególności w Kodeksie Cywilnym. 
2. Reklamacje związane z niniejszymi OWW Partner może złożyć bezpośrednio w FEN z zachowaniem formy 

dokumentowanej. Reklamacja może być złożona na przykład drogą poczty elektronicznej.  
3. FEN ponosi odpowiedzialność względem Partnera, bez względu na jej podstawę prawną, tylko za szkodę 

wynikłą z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa FEN. Odpowiedzialność FEN względem Partnera obejmuje 
rzeczywiście poniesioną szkodę i nie obejmuje utraconych korzyści Partnera. 
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4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy (FEN) z tytułu rękojmi za Produkt 
wobec Klienta nie będącego konsumentem (Partner) zostaje wyłączona. 
 

§ 8. POUFNOŚĆ I TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA STRON 
1. W trakcie trwania Współpracy, a także bezterminowo po jej rozwiązaniu Strony zobowiązują się do 

zachowania ścisłej poufności oraz do nie ujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji technicznych, 
finansowych, technologicznych, handlowych (w tym cenników), organizacyjnych i know-how Stron oraz 
przedsiębiorstw powiązanych ze Stronami.  

2. Obowiązek nieujawniania informacji związanych z zawarciem i wykonywaniem Współpracy nie dotyczy 
informacji: (1) których obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, (2) podanych wcześniej przez Strony 
do publicznej wiadomości lub w jakikolwiek inny sposób przez niego rozpowszechnionych, (3) uznanych przez 
Stronę za objęte obowiązkiem poufności, co do których Strona ta wyraziła późniejszą, pisemną zgodę na ich 
ujawnienie. 

3. Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje bezterminowo, w tym także w razie wypowiedzenia 
Współpracy lub jej rozwiązania w dowolnym trybie. 

4. Informacje, o których mowa w § 8 ust. 1 oraz inne informacje dotyczące Strony, o których druga Strona 
powzięła wiadomość przy wykonywaniu niniejszej Współpracy lub w związku z nią nie mogą być 
wykorzystywane przez drugą Stronę do innych celów niż wykonywanie obowiązków wynikających ze 
Współpracy. 
 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Jeżeli którekolwiek z postanowień OWW okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia 

pozostają w mocy, Strony zaś zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych 
postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do 
postanowień zastępowanych. 

2. Wszelkie zmiany OWW dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej. 
3. W sprawach nieuregulowanych OWW zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne, 

odpowiednie przepisy polskiego prawa. 
4. Wszelkie spory wynikłe z niniejszych OWW lub z nimi związane strony w razie braku możliwości ich 

polubownego załatwienia poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego, właściwego dla siedziby FEN 
bądź sądu w Poznaniu, w zależności od wyboru FEN. 
 

 
 
Podpis osoby uprawnionej - PARTNER 
 

 
Pieczęć firmowa - PARTNER 
 

 

 

Prosimy wydrukować ten dokument oraz podpisać (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji firmy) i załączyć 
skan do plików w formularzu rejestracji lub przesłać na adres: sekretariat@fen.pl 


