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Wszystkie zamówienia będą realizowane z uwzględnieniem poniższych Ogólnych Warunków Sprzedaży bioMérieux Polska Sp. z o.o. 
(zwanej dalej bioMérieux). Regulują one wszystkie zamówienia złożone przez Kupującego, stanowią wzorzec umowy w rozumieniu 
art. 384 kodeksu cywilnego i mają pierwszeństwo przed wszelkimi warunkami zakupu sformułowanymi przez Kupującego. bioMérieux 
w myśl art. 681  §2 kodeksu cywilnego podkreśla, iż jakiekolwiek zmiany warunków przedstawionej oferty lub uzupełnienia 
dokonywane w odpowiedzi na ofertę przez przyjmującego ofertę podlegają unieważnieniu. Wiążące są wyłącznie postanowienia 
określone w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży, ofercie specjalnej bioMérieux bądź ewentualne modyfikacje wprowadzone 
za wyraźną zgodą bioMérieux wyrażoną na piśmie. Złożenie zamówienia oznacza pełną akceptację niniejszych Ogólnych Warunków 
Sprzedaży przez Kupującego i odstąpienie od warunków zakupu sformułowanych przez Kupującego, niezależnie od tego, czy zostały 
one podane na zamówieniu, potwierdzeniu lub w korespondencji. 
 

 
 

1) ZAMÓWIENIA 
 

□ Podmiotem dokonującym zamówienia może być wyłącznie przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, 
przedsiębiorca przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, uczelnie wyższe i instytuty naukowe. Wyroby oferowane 
przez bioMérieux są przeznaczone do użycia tylko przez profesjonalistów. 

□ Przed dokonaniem pierwszego zamówienia należy przesłać pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną potwierdzone za zgodność 
z oryginałem kopie dokumentów poświadczających: nadanie numeru NIP, numeru REGON oraz zaświadczenie z ewidencji działalności 
gospodarczej/CEIDG bądź odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, celem dokonania rejestracji klienta. 

□ Zamówienie należy złożyć w formie pisemnej (pocztą elektroniczną lub tradycyjną) podając następujące dane: 
a) imiona i nazwiska lub nazwy nabywcy i/lub odbiorcy oraz ich dokładne adresy, 
b) numer klienta Kupującego w bioMérieux, 
c) numery identyfikacji podatkowej, 
d) dokładny adres i nazwę płatnika, 
e) numer katalogowy produktu i jego nazwę handlową bioMérieux, 
f) powołanie się na numer oferty, w oparciu o którą ma zostać zrealizowane zamówienie, 
g) liczbę zamawianych opakowań, 
h) imiona i nazwiska oraz czytelne podpisy osób uprawnionych do złożenia zamówienia, a w przypadku spółek 
działających na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych zamówienie winno uwzględniać dodatkowe wymogi prawne w zakresie 
dokonywania czynności prawnych przez spółki określone ww. ustawą, a w szczególności przepisy dot. 
reprezentacji. 

□ Złożenie zamówienia stanowi zawarcie umowy sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 
□ Złożenie zamówienia zobowiązuje Zamawiającego do zapłaty za produkty dostarczone zgodnie ze złożonym zamówieniem i do ich 

odbioru pod rygorem poniesienia wszelkich przewidzianych prawem konsekwencji niewykonania zobowiązania. 
□ bioMérieux zaznacza, że istnieje możliwość zakupu wyłącznie pełnych opakowań. 
□ Akceptacja zamówienia przez bioMérieux jest uwarunkowana zdolnością kredytową Kupującego. W szczególności, bioMérieux 

zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, jeśli sytuacja Kupującego stanowi wyraźne ryzyko w odniesieniu do 
odzyskania zaległych należności bioMérieux lub w przypadku niedostępności produktu. 

 
2) DOSTAWY 

 
□ bioMérieux zobowiązuje się do dostarczenia produktów wskazanych w zamówieniu zaakceptowanym przez bioMérieux. Produkty 

zostaną dostarczone i zainstalowane w sposób określony w zaleceniach producenta. 
□ Wszystkie produkty dostarczane są bezpośrednio do ostatecznego Odbiorcy, zaś faktura za towar zostaje przesłana do płatnika – chyba  

że Strony postanowią inaczej. Dlatego konieczne jest podanie danych adresowych ostatecznego użytkownika na każdym składanym 
przez Państwa zapytaniu cenowym / zamówieniu. 

□ bioMérieux zobowiązuje się do dostarczenia towarów z magazynu bez zbędnej zwłoki. W przypadku czasowej niedostępności wysyłka 
niezrealizowanej części zamówienia zostanie dokonana w ramach kolejnych/ej dostaw/y. W takim przypadku koszty transportu po 
stronie Zamawiającego nie ulegną podwyższeniu. 

□ W przypadku, gdy umowa bądź oferta nie stanowi inaczej, koszty transportu obciążają Zamawiającego zgodnie z aktualnie 
obowiązującym cennikiem. 
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Od dnia 01.08.2022 obowiązują następujące opłaty za dostawę: 
 

Wartość zamówienia [ceny netto] Opłata za transport [cena netto] 

< 1 200 PLN 70,00 PLN 

1 200 – 3 600 PLN 45,50 PLN 

> 3 600 PLN 31,50 PLN 

 
W przypadku realizacji zamówienia w kilku dostawach koszty transportu będą naliczane proporcjonalnie do wartości dostarczanego towaru. 
 

Usługi dodatkowe* Cena netto 

Dostawa na kolejny dzień roboczy [24h] 123,30 PLN 
 
*możliwość skorzystania z usług dodatkowych należy skonsultować z Działem Obsługi Klienta 

 
Do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 
 

3) CENY 
 

□ Ceny produktów podane są jako ceny netto wyrażone w PLN. 
□ Ceny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, o ile szczególne ustalenia lub umowa nie stanowią inaczej.  
□ W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie cena jednostkowa brutto, poprzez uwzględnienie odpowiednio 

zmienionej stawki VAT, obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT. 
 

4) FAKTUROWANIE 
 

□ Produkty są fakturowane w dniu wysyłki towaru z magazynu bioMérieux, po cenie brutto, z uwzględnieniem stawki podatku VAT 
obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT. 

□ bioMérieux zastrzega sobie prawo do ustanowienia odroczonego fakturowania Produktów zgodnego z aktualnie obowiązującymi 
przepisami prawa dotyczącego wystawiania faktury VAT. 

 
5) PŁATNOŚCI 

 
□ Zamawiający dokonuje zapłaty za towar na podstawie wystawionej przez bioMérieux faktury (lub faktury pro forma w przypadku 

przedpłat). Płatność następuje wyłącznie przelewem na rachunek bankowy bioMérieux podany na fakturze. 
□ W przypadku ustalenia odroczonego terminu płatności – termin ten wynosi 14 dni, o ile szczególne ustalenia lub umowa nie stanowią 

inaczej; 
□ W każdym przypadku bioMérieux zastrzega sobie prawo do ustalenia płatności za zamówiony towar w formie przedpłaty dokonywanej 

przez Zamawiającego na podstawie faktury pro forma. 
□ W przypadku opóźnień w płatnościach (przekroczenie terminu płatności wskazanego na fakturze VAT) od Kupującego, bioMérieux 

przysługuje prawo do naliczania odsetek ustawowych oraz kosztów odzyskania należności zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o 
terminach zapłaty w transakcjach handlowych. 

□ W przypadku niewywiązania się przez Kupującego ze swoich zobowiązań płatniczych za dostarczony towar bioMérieux zastrzega sobie 
prawo do: 
a) odmowy kolejnych dostaw do czasu uregulowania należności, 
b) natychmiastowego anulowania wszystkich, przyznanych wcześniej udogodnień płatniczych oraz specjalnych warunków handlowych, 
c) zawieszenia lub anulowania wszystkich zamówień bez uprzedzenia i odszkodowania, 
d) zażądania, w celu przeprowadzenia ewentualnych późniejszych dostaw, płatności w formie przedpłaty przed każdą wysyłką lub 

płatności dokonywanej w inny sposób, wybrany przez bioMérieux, 
e) zażądania natychmiastowej spłaty należności wymagalnej. 

 
6) LEASING 

 
W przypadku zakupu na drodze leasingu, podmiot finansujący przejmuje niniejsze prawa i zobowiązania jako Kupujący i jest 
odpowiedzialny za wypełnienie praw i obowiązków użytkownika końcowego. 

 
7) PRAWO WŁASNOŚCI ORAZ PRZENIESIENIE RYZYKA 

 
□ bioMérieux zastrzega zgodnie z art. 589 kodeksu cywilnego, że analizatory pozostają własnością bioMérieux do momentu wniesienia 

całkowitej zapłaty za nie przez Kupującego. W przypadku braku zapłaty ze strony Kupującego, bioMérieux zastrzega sobie prawo do 
odzyskania lub zlecenia odzyskania analizatorów, za które nie dokonano zapłaty w całości. bioMérieux i Kupujący zgodnie oświadczają, 
iż bioMérieux zachowa wówczas część już zapłaconej ceny, jako rekompensatę za poniesione koszty. Dla celów niniejszego paragrafu 
obietnica zapłaty nie będzie uważana za zapłatę. 
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□ Ryzyko utraty lub uszkodzenia jest przenoszone z bioMérieux na Kupującego w chwili przekazaniu Produktów Kupującemu. Kupujący 
powinien zatem zapewnić, że jego ubezpieczenie obejmuje dostarczane Produkty od chwili przekazania. 

 
8) IDENTYFIKOWALNOŚĆ 

 
Charakterystyki techniczne produktów sprzedawanych przez bioMérieux wymagają przestrzegania zasad identyfikowalności. W związku 
z tym bioMérieux zastrzega sobie prawo do sprzedaży swoich Produktów wyłącznie profesjonalistom w dziedzinie diagnostyki 
laboratoryjnej. Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zasad identyfikowalności, które stosują się do zamówionych 
produktów. bioMérieux nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność z zasadami identyfikowalności po dostarczeniu produktów do miejsca 
określonego przez Kupującego. 

 
9) ROSZCZENIA 

 
□ Kupujący ma trzy (3) dni od daty dostawy na zgłoszenie bioMérieux braków ilościowych oraz uszkodzeń i przedstawienia swoich 

zastrzeżeń w formie przewidzianej dla takich sytuacji przez bioMérieux. W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu należy 
w chwili jej odbioru spisać Protokół Szkody w obecności przedstawiciela przewoźnika, a następnie przesłać go niezwłocznie faksem lub 
drogą elektroniczną do Działu Obsługi Klienta bioMérieux, a następnie pocztą. Dokument ten stanowi podstawę uznania reklamacji. 

□ Wszelkie zastrzeżenia co do jakości produktów należy zgłaszać niezwłocznie faxem lub drogą elektroniczną do Działu Obsługi Klienta 
bioMérieux, a następnie pocztą – nie później niż w ostatnim dniu przydatności produktu do użycia. Reklamacje są rozpatrywane w 
terminie od 2 do 30 dni (termin rozpatrzenia reklamacji wydłuża się, jeśli zachodzi potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań w 
Laboratorium Kontroli Jakości wytwórcy). 

□ Zwroty produktów nie będą przyjmowane bez uprzedniej pisemnej zgody bioMérieux, zwłaszcza po upływie ww. terminu. 
□ bioMérieux nie przyjmuje zwrotów towarów dostarczonych zgodnie ze złożonym zamówieniem. 

 
10) GWARANCJE 

 
a) Odczynniki: 

□ Odczynniki bioMérieux przeznaczone są do użytku w warunkach in vitro i dla profesjonalnego użytkownika. 
□ Zgodność odczynników ze specyfikacjami podanymi w ulotkach technicznych jest gwarantowana przez okres ich przydatności do 

użycia, o ile zachowane są warunki przechowywania i użytkowania zgodnie z wymaganiami producenta. 
□ Odczynniki używane niezgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją tracą gwarancję. 
□ Termin ważności umieszczony jest na etykiecie produktu. 

 
b) Analizatory: 

□ bioMérieux udziela Kupującemu gwarancji na analizator w odniesieniu do wad materiału i wykonania na okres dwunastu (12) 
miesięcy licząc od daty instalacji, nie dłużej jednak niż trzynaście (13) miesięcy od daty dostawy (chyba że Strony ustalą inaczej). 

□ Gwarancja nie obejmuje wyposażenia jednorazowego, elementów zamiennych, części zużywalnych, których oczekiwany czas życia 
jest krótszy niż jeden (1) rok, takich jak m.in. baterie, żarówki i wężyki oraz obowiązkowych okresowych przeglądów 
konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta. 

□ Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń sprzętu związanych z przypadkami losowymi (pożar, zmiana napięcia prądu, zalanie, powódź, 
trąba powietrzna, itp.). 

□ Użytkownik sprzętu traci uprawnienia wynikające z gwarancji w przypadku eksploatacji w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem 
i załączoną instrukcją, w przypadku zastosowania nieoryginalnych części, a także w sytuacji niezachowania wymogu dokonywania 
regularnych przeglądów technicznych zalecanych przez producenta i napraw wykonywanych przez autoryzowany serwis techniczny 
bioMérieux. 

□ Gwarancja udzielana przez bioMérieux Kupującemu zachowuje ważność wyłącznie w pierwotnym miejscu instalacji. Jakakolwiek 
zmiana lokalizacji unieważnia niniejszą gwarancję, chyba że bioMérieux bierze udział w tej czynności. 

□ Koszty związane z ewentualnymi naprawami wad wyrobu w okresie gwarancyjnym pokrywa bioMérieux. 
 

c) Oprogramowanie: 
□ bioMérieux gwarantuje, że Oprogramowanie (inne niż zainstalowane fabrycznie w Analizatorze) będzie zgodne z opisami i 

specyfikacjami podanymi w dokumentacji towarzyszącej Oprogramowaniu od daty instalacji, pod warunkiem użytkowania zgodnie z 
przeznaczeniem i z zaleceniami producenta. 

□ W okresie gwarancyjnym bioMérieux zgadza się udzielać wsparcia technicznego dotyczącego Oprogramowania, polegającego na 
usuwaniu wszelkich wad Oprogramowania, ale w żadnym przypadku nie na przeprojektowaniu Oprogramowania. 

□ Oprogramowanie opracowane przez strony trzecie i stanowiące ich własność objęte jest gwarancjami bioMérieux i sprzedawców 
Oprogramowania co do zgodności z opisami i specyfikacjami podanymi w dokumentacji towarzyszącej Oprogramowaniu. 

□ Nie udziela się jakichkolwiek innych gwarancji dotyczących na przykład wydajności lub wyników powiązanych z ich wykorzystaniem 
lub np. gwarancji zachowania kompatybilności ze sprzętem Kupującego. 

 
bioMérieux oceni roszczenia gwarancyjne w ciągu trzech (3) dni roboczych po otrzymaniu pisemnego powiadomienia, a następnie niezwłocznie 
dokona naprawy. Jeśli naprawa nie może zostać dokonana w miejscu instalacji, analizator zostanie naprawiony w siedzibie bioMérieux. Koszty 
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transportu w okresie gwarancji ponosić będzie bioMérieux. Zwrotu analizatora do bioMérieux można dokonać jedynie za pisemną zgodą 
bioMérieux. 
 
Kupujący zapewni bioMérieux dostęp, w odpowiednim czasie, do wszelkiego wsparcia technicznego, wyposażenia, sprzętu, oprogramowania 
oraz informacji będących w posiadaniu Kupującego, a niezbędnych bioMérieux do zakończenia tych prac. bioMérieux usunie podane wady bez 
dodatkowych kosztów ze strony Kupującego i w jak najkrótszym czasie. 
 
Kupujący zobowiązany jest do zapewnienia, że analizator i/lub Oprogramowanie jest konserwowane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi 
przez bioMérieux, takimi jak, lecz nie ograniczającymi się do pisemnych instrukcji, ulotek technicznych oraz instrukcji obsługi, a także zgodnie z 
lokalnymi standardami w okresie obowiązywania gwarancji dla tych Produktów. 
 
Po zakończeniu okresu gwarancyjnego określonego powyżej, Kupujący zobowiązany jest konserwować analizator i/lub Oprogramowanie na 
swój własny koszt. 
 
Niezależnie od powyższego, niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do analizatorów i/lub Oprogramowania, które nie spełniają i/lub nie 
działają zgodnie z obowiązującą dokumentacją techniczną w wyniku wad wynikających m.in. z: 

(i) jakiegokolwiek działania lub zaniechania Kupującego, 
(ii) dokonywania jakichkolwiek poprawek lub zmian w analizatorze i/lub Oprogramowaniu po ich udostępnieniu Kupującemu przez 

jakikolwiek podmiot nieuprawniony do tych czynności przez bioMérieux, 
(iii) wadliwego działania jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu innych firm zapewnianego lub autoryzowanego przez 

Kupującego, 
(iv) obsługi analizatora i/lub Oprogramowania przez Kupującego, w sposób niezgodny z obowiązującą dokumentacją oraz 

konstrukcją, z wykorzystaniem niezalecanego, niedostarczonego lub niezaakceptowanego przez bioMérieux wyposażenia 
(v) wystąpienia jakiegokolwiek rodzaju siły wyższej, takiej jak, lecz nie ograniczając się do pożaru, zmian parametrów prądu 

elektrycznego, powodzi i wad w środowisku instalacyjnym Instrumentu i/lub Oprogramowania. 
 
Niniejsza gwarancja może zostać rozszerzona lub zmieniona tylko poprzez pisemną umowę podpisaną przez bioMérieux. 
 

11) ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
 

□ bioMérieux nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w wyniku niewłaściwego używania lub nieprawidłowego 
składowania Produktów. W związku z tym Kupujący zobowiązany jest do zapewniania warunków przechowywania podanych na 
opakowaniu Produktów lub określonych w ulotkach technicznych. 

 
Kupujący lub jego przedstawiciel podejmą wszelkie środki, aby zapewnić, że produkty wykorzystywane są zgodnie z wymogami 
prawnymi i normami. Jako ekspert/specjalista w dziedzinie, Kupujący będzie wykorzystywać produkty w ścisłej zgodności z zaleceniami 
bioMérieux i będzie odpowiedzialny za wszelkie interpretacje oraz wykorzystanie uzyskanych wyników. Kupujący bierze na siebie 
odpowiedzialność wobec osób trzecich za skutki używania produktów w sposób niezgodny z zaleceniami bioMérieux (np. używanie 
produktów niekompatybilnych z analizatorami, czy też po upływie terminu przydatności do użycia). 

□ Odpowiedzialność bioMérieux za wszelkie straty lub szkody wynikające z jakiegokolwiek powodu, w tym domniemanego 
zaniedbania, w żadnym wypadku nie przekroczy ceny zakupu produktu, w odniesieniu do którego wnoszone są roszczenia lub 
– zgodnie z wyborem bioMérieux – naprawy bądź wymiany takiego produktu oraz związanych z tym opłat transportowych. W 
myśl art. 558 §1 kodeksu cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne zostaje ograniczona do wysokości 
ceny sprzedanego towaru, co Kupujący przyjmuje do wiadomości. 

□ W ŻADNYM WYPADKU bioMérieux NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY CZY ROSZCZENIA KUPUJĄCEGO 
WYNIKAJĄCE Z UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO (WŁĄCZAJĄC W TO ZANIEDBANIE ORAZ BEZPOŚREDNIĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ) LUB W INNY SPOSÓB. 

 
12) ODPADY 

 
□ Jeśli nie zostanie uzgodnione inaczej przez bioMérieux, lub nie będzie wynikać z powszechnie obowiązujących na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa, Kupujący jest w całkowicie odpowiedzialny za finansowanie i organizowanie odbierania, 
przetwarzania, odzysku i utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego/elektronicznego, odpadów i opakowań po przedmiocie sprzedaży. 

□ Obowiązki Kupującego (w szczególności dotyczące odkażania), które Kupujący będzie musiał spełnić, określone są w instrukcji obsługi 
danego systemu. Warunki utylizacji tych systemów, jak również stawek cenowych związanych z takimi usługami, zostaną przekazane 
Kupującemu na jego życzenie. Kupujący, jako posiadacz tego sprzętu, będzie odpowiedzialny za integralność systemu oraz za jego 
utylizację w imieniu bioMérieux. Jakiekolwiek wydatki poniesione lub roszczenia będące wynikiem zaniedbania Kupującego lub 
jakiekolwiek naruszenie wymienionych wyżej obowiązków Kupującego uprawnia bioMérieux do wystąpienia o odszkodowanie. 

□ Kupujący wyraża zgodę, że w przypadku odsprzedaży jakiegokolwiek sprzętu dostarczonego przez bioMérieux i\lub przekazania sprzętu 
w jakikolwiek sposób, w ramach pożyczki lub użyczenia za darmo lub za opłatą, albo darowizny lub na jakichkolwiek innych warunkach 
na terytorium kraju lub do innego kraju, bioMérieux będzie de facto zwolnione bezwarunkowo ze swoich zobowiązań finansowych, 
organizacyjnych i dotyczących utylizacji ww. odpadów. Kupujący będzie całkowicie odpowiedzialny za dokumentację, stronę techniczną 
i zarządzanie administracyjne. W przypadku niewłaściwego wykonywania tego obowiązku Kupujący zapewni bioMérieux i zabezpieczy 

mailto:dystrybucja@biomerieux.com


 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY bioMérieux Polska Sp. z o. o. 

 
 

    str. 5 

bioMérieux Polska Sp. z o.o. 
 

 
ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa,  
Recepcja: tel. 22 569 85 00, składanie zamówień: dystrybucja@bioMérieux.com;  
Dział Obsługi Klienta: dok@bioMérieux.com, tel. 22 569 85 85, Serwis Techniczny: serwis@bioMérieux.com, tel. 22 569 85 90, www.bioMérieux.com    www.bioMérieux.pl 
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000127863  
NIP: PL5270203342 – Regon: 010565119 – Wysokość kapitału zakładowego: 360 000 PLN; Bank BGŻ BNP Paribas Oddział w Warszawie, 68 1600 1462 1846 4473 1000 0001  

 

 

 

bioMérieux przed wszelkimi konsekwencjami, wydatkami i działaniami prawnymi ze strony osób trzecich, w tym zaangażowanych 
organów. 

 
13) OPROGRAMOWANIE 

 
□ Programy informatyczne oferowane przez bioMérieux są chronione prawami autorskimi. 
□ Powielanie lub rozpowszechnianie programów informatycznych bez zgody bioMérieux jest zabronione. 
□ Udostępnienie oprogramowania nie może być w żadnym wypadku interpretowane jako przyznające Odbiorcy jakiekolwiek prawa 

własności intelektualnej lub inny tytuł prawny do oprogramowania oraz związanej z nim dokumentacji. 
□ Oprogramowanie wymienione w cenniku objęte jest Ograniczoną Umową Licencyjną: programy nie mogą być kopiowane, 

modyfikowane ani przekazywane bez zgody bioMérieux. 
□ Oprogramowanie udostępnione przez bioMérieux jest wolne od wszelkich wirusów znanych w dniu produkcji. Kupujący podejmie 

wszelkie niezbędne środki ostrożności w późniejszym czasie. 
□ bioMérieux nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność oprogramowania ze sprzętem Kupującego. 
□ W dniu dostawy Oprogramowanie dostarczone przez bioMérieux jest wolne od wirusów. Działania interwencyjne bioMérieux 

realizowane są za pomocą narzędzi chronionych przez zaktualizowane oprogramowanie antywirusowe. Za stworzenie planu ochrony 
wszystkich danych w swoim systemie informatycznym przed dalszymi zagrożeniami odpowiedzialność ponosi Kupujący (zasoby 
informatyczne Kupującego). 

□ Kupujący musi upewnić się, że jego sprzęt komputerowy jest kompatybilny z tym oferowanym przez bioMérieux. bioMérieux nie może 
zostać pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek ataki wirusów. Ponadto bioMérieux zastrzega sobie prawo do wystawienia 
faktury za dokonanie dodatkowych usług koniecznych ze względu na zawirusowanie sprzętu komputerowego u Kupującego. 

 
14) OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 
□ Gromadzone dane osobowe Kupującego (a w szczególności jego adres i dane telefoniczne) są przetwarzane w sposób zgłoszony 

zgodnie z przepisami prawa. Kupujący akceptuje fakt, że jego dane osobowe są wykorzystywane przez bioMérieux oraz inne podmioty 
z grupy bioMérieux w zgodzie z przepisami prawa krajowego. Dane te wykorzystywane są do wyłącznego użytku bioMérieux 
w niezbędnym zakresie. Kupujący ma prawo do wglądu, modyfikacji i usunięcia tych danych. W tym celu Kupujący może skontaktować 
się z Działem Obsługi Klienta bioMérieux. 

□ W ramach działań serwisowych, którymi objęte są systemy sprzedawane przez bioMérieux oraz kontroli jakości tych systemów, 
Kupujący umożliwi bioMérieux dostęp do danych osobowych pacjentów przez niezbędny okresu czasu, bioMérieux zobowiązuje się do 
zabezpieczenia i ochrony tych danych. 

□ W przypadku braku umocowania bioMerieux do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania 
działań serwisowych ma prawo do odmowy wykonania takich usług. 

 
15) CESJA 

 
□ Kupujący nie sceduje, nie przeniesie umowy ani któregokolwiek ze swoich praw i obowiązków z niej wynikających, ani jakiegokolwiek 

zamówienia z niej wynikającego na inny podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody bioMérieux. Każda zmiana w prawie własności lub 
sprawowaniu kontroli nad Kupującym zostanie uznana za cesję, która wymaga pisemnej zgody bioMérieux. 

□ Kupujący potwierdza, że bioMérieux może przekazać zamówienie oraz prawa wynikające ze stosunku zobowiązaniowego na rzecz osób 
trzecich. 

 
16) PRAWODAWSTWO 

 
□ Niniejsze Warunki Sprzedaży podlegają prawodawstwu polskiemu i są interpretowane zgodnie z nim. 
□ W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi warunkami sprzedaży decydują przepisy kodeksu cywilnego. 
□ Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby bioMérieux Polska Sp. z o.o., które posiadają wyłączną 

jurysdykcję, nawet w przypadku istnienia kilku pozwanych lub wniesienia o zapłatę przez stronę trzecią. 
 

17) UWAGI KOŃCOWE 
 
Niniejsze OWS oraz terminy w nim użyte należy stosować odpowiednio w przypadku sprzedaży, dzierżawy, najmu, użyczenia bądź 
innego rodzaju przeniesienia praw do oferowanych produktów przez bioMérieux. 
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