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00-00-06351-00 Klauzula COVID-19 do warunków sprzedaży 

 

 

1. Sprzedający i Kupujący mając na uwadze ograniczenia wynikające ze stanu pandemii COVID-19 ogłoszonej przez Światową 

Organizację Zdrowia (WHO) w skali globalnej oraz stanu epidemii COVID-19 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszonej 

przez rozporządzenie ministra zdrowia z dn. 20 marca 2020 r. i ich wpływ na zdolność stron do wykonania wzajemnych 

zobowiązań, niniejszym wprowadzają dodatkowe warunki realizacji zamówienia lub umowy (dalej: Klauzula COVID-19). 

2. Kupujący akceptuje, że w sytuacji zaistnienia szczególnych okoliczności i warunków, o których mowa w Klauzuli COVID-19, termin 

realizacji zamówienia lub umowy ulega wydłużeniu, o okres trwania tych okoliczności i spowodowanych przez nie bezpośrednich 

udokumentowanych utrudnień dla Sprzedającego lub Kupującego, pod warunkiem jednak że okoliczności takie lub warunki 

wystąpiły dopiero po przyjęciu zamówienia lub po przystąpieniu do umowy przez Sprzedającego. 

3. Kupujący akceptuje, że w uzasadnionych przypadkach szczególnych kiedy okoliczności, o których mowa w Klauzuli COVID-19 

uniemożliwiają wykonanie zamówienia lub umowy przez Sprzedającego w całości, stosunek prawny łączący strony w związku 

z takim zamówieniem lub umową może zostać rozwiązany bez winy po stronie Sprzedającego. 

4. Warunkiem zastosowania Klauzuli COVID-19 jest niezwłoczne powiadomienie Kupującego przez Sprzedającego o zaistnieniu 

okoliczności uzasadniających zastosowanie Klauzuli COVID-19, wskazanie tych okoliczności i uzasadnienie ich bezpośredniego 

wpływu na realizację zamówienia lub umowy. 

5. W szczególności, okoliczności użycia Klauzuli COVID-19 stanowić mogą: (a) ograniczenia w przemieszczaniu się uniemożliwiające 

Sprzedającemu wykonanie zamówienia lub umowy, (b) konieczność poddania się kwarantannie lub izolacji pracowników 

Sprzedającego, których ze względu na charakter zamówienia lub umowy nie można w rozsądny sposób zastąpić w czasie realizacji 

zamówienia lub (c) konieczność wprowadzenia specjalnych wymagań organizacji miejsca lub sposobu wykonywania obowiązków, 

po stronie Sprzedającego lub dotyczących Kupującego, które zostaną nałożone przepisami prawa lub wiążącą decyzją organów 

publicznych i które bezpośrednio utrudniają lub uniemożliwiają wykonanie zamówienia lub umowy, a także (d) wymienione 

wcześniej ograniczenia, które wystąpiły w podmiocie odgrywającym kluczową rolę w tzw. łańcuchu dostaw dotyczącym danego 

zamówienia lub umowy, którego ze względu na charakter i przedmiot zamówienia oraz określony sposób jego realizacji, nie 

można zastąpić lub zmienić, w tym w szczególności dotyczące producenta, importera, dystrybutora, podwykonawcy 

Sprzedającego lub współpracujących z tymi podmiotami firm spedycyjnych, pod warunkiem przedstawienia przez Sprzedającego 

udokumentowanego potwierdzenia wystąpienia takich utrudnień z zastrzeżeniem pkt. 2 i 4 niniejszej Klauzuli COVID-19. 

6. Sprzedający nie ponosi żadnych kosztów powstałych po stronie Kupującego w związku z zastosowaniem lub konsekwencjami 

zastosowania Klauzuli COVID-19 i odwrotnie. 
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