OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAZY I DOSTAWY
A. Zakres obowiazku dostawy

E. Zakres obowiazku dostawyE. Przeniesienie ryzyka

1. Zakres i warunki dostawy wyznacza wylacznie pisemne potwierdzenie zamówienia przez Dostawce.
Wszelkie uzgodnienia dodatkowe i zmiany dla swej waznosci wymagaja uprzedniego, wyraznego i pisemnego
potwierdzenia przez Dostawce.
2. Wszystkie dokumenty dotyczace przedmiotu dostawy, a w szczególnosci: projekty, rysunki, zdjecia, obliczenia,
kosztorysy i inne dane obowiazuja jedynie w przyblizeniu, o ile nie zaznaczono wyraznie, ze sa wiazace. Dostawca
zastrzega sobie prawo wlasnosci i pelne prawa autorskie w odniesieniu do w/w dokumentów i danych; zabrania sie
udostepniania ich osobom trzecim pod rygorem odpowiedzialnosci odszkodowawczej na zasadach ogólnych.
3. Wszystkie dane dotyczace swiadczen i zuzycia podane sa jedynie w przyblizeniu.
4.Wszystkie zamówienia udzielone przedstawicielom wymagaja dla swej waznosci wyraznego i pisemnego
potwierdzenia przez Dostawce. Zastrzega sie sprzedaz posrednia.

1.Pelne ryzyko przechodzi na Kupujacego w chwili wywiezienia towaru z miejsca wysylki, równiez w sytuacji, gdy
uzgodniono, iz Dostawca pokrywa wszystkie koszty zwiazane z dana dostawa, az do momentu dostarczenia jej do
Kupujacego. Dostawa realizowana jest zgodnie z nalezyta starannoscia, ale bez zobowiazania Dostawcy. O ile nie
uzgodniono inaczej, to przedmiot dostawy moze zostac ubezpieczony przez Dostawce na koszt Kupujacego, m. in.
od utraty, zniszczenia i uszkodzenia itp., m. in. szkód transportowych.
2. Jezeli termin realizacji dostawy zostanie przesuniety na zyczenie Kupujacego, to od pierwotnej daty wysylki
towaru ryzyko przechodzi na Kupujacego; jednakze w takim przypadku Dostawca jest zobowiazany do
ubezpieczenia towaru jedynie na zyczenie i koszt Kupujacego.

B. Ceny i warunki p³atnosci, koszty opakowania, montazu, uruchomienia
1.Cena dostawy od Dostawcy jest to cena netto bez podatku VAT, która ma zostac zaplacona Dostawcy za towar.
2. Wszystkie ceny wyrazone sa w EUR. Dla dostaw na terenie Polski, ceny wyrazone w EUR przeliczane sa na PLN
po srednim kursie NBP w dniu wystawienia faktury. Ceny nie zawieraja podatku VAT, który nalezy dodac w wysokosci
okreslonej odpowiednimi przepisami na dzien wystawienia faktury. Dostawca moze, w przypadku niekorzystnego dla
niego kursu EUR wobec PLN na dzien wystawienia faktury, przyjac jako przelicznik sredni kurs EUR z innego dnia,
np. z dnia zaksiegowania srodków na swoim koncie. Jesli nie ustalono inaczej, ceny dostawy podaje sie bez:
opakowania, przeladunku, transportu, wyladunku, ustawienia, montazu i uruchomienia, ubezpieczenia. Koszty te
nalicza sie w cenach obowiazujacych w dniu ich rzeczywistego wystapienia.
3. Dostawca moze w kazdej chwili skorygowac swoje oczywiste pomylki.
4.Ustalenie cen stalych wymaga wyraznej i zgodnej woli stron, wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.
5.Dostawca wydaje towar Kupujacemu w miejscu okreslonym w pisemnym potwierdzeniu zamówienia, pod
warunkiem uprzedniego uregulowaniu pelnych kosztów zwiazanych z dostawa.
6.W przypadku przekroczenia terminu platnosci beda naliczane odsetki za opóznienie bez uprzedniego pisemnego
postawienia Kupujacego w stan opóznienia, w wysokosci 0,08% za kazdy rozpoczety dzien opóznienia.
7. Jakiekolwiek roszczenia Kupujacego wobec Dostawcy nie upowazniaja go do wstrzymania platnosci.
8. Przedstawiciele nie posiadajacy wyraznego pisemnego pelnomocnictwa od Dostawcy nie sa upowaznieni do
pobierania gotówki, weksli, czeków i ekwiwalentów.
9. Strony zasadniczo dokonuja pelnego rozliczenia w oparciu o: fakture VAT na zadatek, fakture VAT na cene towaru i
fakture VAT na koszty transportu. Kupujacy upowaznia Dostawce do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu.
Platnosc w wysokosci okreslonej na fakturze VAT jest wymagana w ciagu 14 dni od daty wystawienia tej faktury VAT,
bez zadnych potracen. Jesli platnosc pelnej kwoty okreslonej faktura wlasciwa nastapi w ciagu 5 dni od tej daty, to
przysluguje 2% skonta – zasada ta nie obowiazuje jesli Kupujacy otrzyma rabat.
10.Kupujacy jest zobowiazany zaplacic Dostawcy zadatek na poczet danej dostawy, w wysokosci ustalonej przez
Dostawce, ale nie wyzszej niz 50% szacunkowych kosztów dostawy, a w przypadku klientów nowych – nie nizszej niz
50% szacunkowych kosztów dostawy. Do czasu wniesienia zadatku Dostawca nie rozpoczyna swiadczenia.
11.Dniem dokonania platnosci jest dzien zaksiegowania srodków na koncie Dostawcy.
12. Weksel lub czek nie stanowi platnosci, tylko zabezpieczenie wierzytelnosci Dostawcy, w tym odsetek. Platnosc
nastepuje dopiero, gdy Dostawca uzyska zaspokojenie na skutek zrealizowania tychze dokumentów. Wszystkie
koszty zwiazane z realizacja w/w dokumentów, w tym koszty dyskonta ponosi Kupujacy. W przypadku
oprotestowania weksla z powodu braku platnosci natychmiast staje sie wymagalny, w gotówce, pelny dlug
Kupujacego wobec Dostawcy wraz z odsetkami.
C. Zastrzezenie w³asnosci
1. Dostawcy przysluguje pelne prawo wlasnosci rzeczy dostarczonej do chwili zaplaty pelnej kwoty wszystkich
naleznosci w zwiazku z dostawa, takze przyszlych, wraz z odsetkami, przez Kupujacego, niezaleznie od
wczesniejszego przeniesienia ryzyka. W przypadku niezaplaconych faktur VAT, których termin platnosci jeszcze nie
minal, zastrzezone prawo wlasnosci stanowi zabezpieczenie wszystkich wierzytelnosci Dostawcy oraz
zabezpieczenie wszystkich niezrealizowanych jeszcze weksli i czeków, równiez w sytuacji, gdy w chwili
wprowadzania ich sa one traktowane na rachunku biezacym jako platnosc, wraz z odsetkami.
2. Dokonanie przeróbki towaru zastrzezonego bez uzyskania uprzedniej pisemnej i wyraznej zgody Dostawcy jest
niedopuszczalne pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokosci 30% ceny. Przeróbka towaru zastrzezonego
przez Kupujacego bedzie zawsze nastepowac w imieniu i na rzecz Dostawcy. Jezeli przedmiot dostawy zostanie
poddany przeróbce (m.in. przetworzeniu lub polaczeniu z innymi przedmiotami nie nalezacymi do Dostawcy), to
Dostawca nabywa prawo wspólwlasnosci tej nowej rzeczy, w stosunku do wartosci przedmiotu dostawy wg faktury
VAT, do ceny innych przedmiotów w chwili przetworzenia lub polaczenia. Rzecz powstala w wyniku przeróbki stanowi
towar objety zastrzezeniem wlasnosci Dostawcy. Kupujacy przechowuje nowa rzecz na swój koszt I ryzyko, ze
starannoscia rzetelnego kupca.
3. Wszystkie naleznosci Kupujacego wynikajace z odsprzedazy towaru zastrzezonego, wraz z odsetkami,
w momencie podpisania niniejszej umowy zostaja przeniesione na Dostawce, niezaleznie od tego, czy towar
zastrzezony bedzie odsprzedany bez, czy tez po, jego obróbce i czy jednemu, czy tez kilku odbiorcom. Takie
naleznosci stanowia zabezpieczenie wszystkich kosztów danej dostawy zastrzezonej.
4. W przypadku sprzedazy przez Kupujacego towaru zastrzezonego wraz z innymi towarami nie nalezacymi do
Dostawcy, niezaleznie, czy po jego obróbce, czy tez bez, przeniesienie naleznosci od sprzedaznych nastepuje
jedynie w wysokosci wartosci towaru zastrzezonego stanowiacego wraz z innymi towarami przedmiot danej umowy
kupna - sprzedazy lub czesc przedmiotu sprzedazy.
5. Kupujacy jest upowazniony i umocowany do odsprzedazy towaru zastrzezonego wylacznie pod warunkiem, ze
w pisemnej umowie z odbiorca wyraznie zastrzeze, iz w momencie podpisania takiej umowy wszystkie naleznosci
wynikajace z odsprzedazy, wraz z odsetkami, zostaja bezwarunkowo przeniesione na Dostawce oraz ze odbiorca nie
ma prawa dalszej odsprzedazy towarów stanowiacych wlasnosc i/lub wspólwlasnosc Dostawcy, pod rygorem
niewaznosci i naliczenia kary umownej w wysokosci nie wyzszej niz 30% ceny. Kupujacy jest zobowiazany
dostarczyc Dostawcy kopie takiej umowy nie pózniej niz w ciagu 7 dni kalendarzowych od jej zawarcia. Kupujacy nie
jest upowazniony do innego rozporzadzania towarem zastrzezonym.
6. Kupujacy jest upowazniony do windykacji pelnej kwoty naleznosci wynikajacych z odsprzedazy pomimo ich
przeniesienia. Umocowanie Kupujacego do windykacji naleznosci nie narusza upowaznienia Dostawcy do
windykacji naleznosci. Dostawca moze nie realizowac samodzielnej windykacji naleznosci dopóki Kupujacy nie
przekaze mu wszystkich wymaganych informacji o dluznikach i dlugu, który scedowano. Pelne naleznosci z tytulu
odsprzedazy wyegzekwowane od odbiorcy staja sie wlasnoscia Dostawcy. Kupujacy ma obowiazek przechowywac
je osobno.
7. Zastrzezenie wlasnosci Dostawcy jest uwarunkowane w taki sposób, ze wraz z calkowita zaplata wszystkich
naleznosci Dostawcy, wraz z odsetkami, pelne prawo wlasnosci rzeczy zastrzezonej przechodzi na Kupujacego,
a scedowane naleznosci wynikajace z odsprzedazy odpowiednio przechodza na Kupujacego.
8. Kupujacy ponosi wszelka odpowiedzialnosc z tytulu utraty, zniszczenia, uszkodzenia, pogorszenia
wlasnosci/wspólwlasnosci Dostawcy.
9. Dostawca zobowiazuje sie, zgodnie z powyzszymi warunkami, do zwolnienia przyslugujacych mu zabezpieczen z
zastrzezeniem, ze zwolnienie moze nastapic wylacznie w odniesieniu do takich dostaw, które zostaly zaplacone w
calosci i co do których Dostawca nie ma juz zadnych roszczen.
10. W przypadku opóznienia w platnosci lub problemów z platnoscia Dostawca jest uprawniony do odstapienia od
umowy, a Kupujacy jest zobowiazany, na zadanie Dostawcy, do zwrotu zastrzezonych towarów, w wyznaczonym
przez Dostawce terminie i miejscu, na swój koszt i ryzyko. Za kazdy rozpoczety dzien opóznienia w wydaniu danego
zwracanego towaru Kupujacy zobowiazuje sie zaplacic Dostawcy kare umowna w wysokosci 5% wartosci ceny
z faktury VAT. Do wydania towarów Dostawcy Kupujacy jest zobowiazany do przechowywania towarów
pozostajacych wlasnoscia Dostawcy osobno, do oznakowania ich jako wlasnosci Dostawcy, nie wydawania
dyspozycji wobec nich i przekazania Dostawcy wykazu jego wlasnosci, w tym zgodnie z zadaniem.
11. W przypadku zwrotu towaru zastrzezonego wszystkie koszty zwrotu, w szczególnosci: zaladunku, opakowania,
przeladunku, transportu, wyladunku, ustawienia, montazu i uruchomienia, ubezpieczenia ponosi Kupujacy.
12. W przypadku odstapienia od umowy przez Dostawce Kupujacy zobowiazuje sie zaplacic Dostawcy, nie pózniej
niz w ciagu 14 dni kalendarzowych od zgloszenia zadania zwrotu, rekompensaty z tytulu uzytkowania przedmiotu
dostawy, z tytulu nawet niezawinionego zmniejszenia wartosci przedmiotu dostawy oraz równowartosci wszystkich
kosztów dodatkowych, w pelnej zadanej kwocie.
13. Dostawca ma prawo do zastawienia przedmiotu dostawy; ustanowienie zastawu nie stanowi rezygnacji
z zastrzezenia wlasnosci. W przypadku spieniezenia rzeczy zastawionej przez Dostawce uwaza sie, ze Dostawca od
umowy odstapil, a Kupujacemu ani innym osobom nie przysluguje zadne roszczenie wobec Dostawcy.
14. W przypadku zazadania przez Dostawce zwrotu towaru wszelkie uiszczone przez Kupujacego naleznosci nie
podlegaja zwrotowi.
D. Terminy dostawy
1. Terminy dostawy sa niewiazace i podane w wartosciach przyblizonych. Zastrzega sie po stronie Dostawcy
mozliwosci dostawy.
2. Kupujacy moze zawiadomic, pisemnie, za potwierdzeniem odbioru, pod rygorem niewaznosci, Dostawce
o zmianie terminu realizacji dostawy, jednakze nie pózniej niz na co najmniej 5 dni roboczych przed uplywem
pierwotnego terminu i wyznaczajac jednoczesnie nowy termin dostawy. Za kazdy dzien opóznienia w wyznaczeniu
nowego terminu dostawy Kupujacy zobowiazuje sie zaplacic Dostawcy kare umowna w wysokosci 5% kosztów
dostawy. Dostawcy przysluguje, w takim przypadku, prawo odstapienia od umowy.
3. Wydarzenia nieprzewidziane, nie stanowiace woli Dostawcy, np. sila wyzsza, zaklócenia w pracy zakladu, zwloka
w transporcie itp. zwalniaja Dostawce, wedlug jego wyboru, w calosci lub czesciowo z obowiazku dostawy.
4. Wyklucza sie wyraznie jakiekolwiek kary za opóznienie lub jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze wobec
Dostawcy z tytulu braku realizacji, opóznienia i niezgodnosci w dostawie lub w zwiazku z usuwaniem wad.

F. Realizacja
1.Ustawienie, montaz i uruchomienie przedmiotu dostawy winny byc przeprowadzone tylko silami fachowymi,
w sposób zapewniajacy bezpieczna eksploatacje, zgodnie z wytycznymi Dostawcy i wlasciwymi normami
technicznymi.
2. Dostawca jest uprawniony do dostaw czesciowych. W takim przypadku Dostawca nie ponosi zadnych
dodatkowych kosztów zwiazanych z dostawa, np. opakowania, przeladunku, transportu, wyladunku, ustawienia,
montazu i uruchomienia, ubezpieczenia itd. Ostatni zapis obowiazuje równiez w sytuacji, gdy Dostawca dostarcza
produkty od swojego poddostawcy. Dostawa jest uznana jako zrealizowana w chwili gotowosci do wysylki jej
pierwszej czesci i poinformowania o tym fakcie Kupujacego, jest to takze moment przejscia ryzyka za dostawe
czesciowa.
3. Zawsze od dnia przejscia ryzyka na Kupujacego Dostawca odpowiada jedynie zgodnie z przepisami niniejszych
warunków dostawy, ujetymi w punkcie G (odpowiedzialnosc z tytulu dostawy). Jesli z przyczyn niezawinionych przez
Dostawce zyczne dostarczenie towaru jest utrudnione i/lub niemozliwe, to za kazdy dzien opóznienia Kupujacy
zobowiazuje sie zaplacic Dostawcy kare umowna w wysokosci 5% kosztów dostawy.
4. Gwarantuje sie tylko takie wlasciwosci przedmiotu dostawy, które Dostawca potwierdzil pisemnie w potwierdzeniu
zamówienia. Elementy nie wymienione w pisemnym potwierdzeniu zamówienia nie stanowia przedmiotu
zamówienia i dostawy. Urzadzenia ochronne, plyty betonowe-drogowe, bloczki betonowe, przygotowanie podloza,
pasy, sruby fundamentowe beda dostarczone jedynie wówczas, gdy zostalo to wczesniej szczególowo pisemnie
uzgodnione.
G. Odpowiedzialnosc z tytu³u dostawy
1. Z tytulu dostawy Dostawca ponosi wylacznie, z calkowitym i nie kwestionowalnym wylaczeniem cywilnoprawnej
rekojmi i gwarancji, nastepujaca odpowiedzialnosc.
2.Dostawca moze odmówic usuniecia wad. Takze jezeli Kupujacy nie spelnia warunków umownych lub nienalezycie
realizuje umowe.
3.Dostawca w zaden sposób nie jest zobowiazany do usuwania wad dostarczonych przez siebie towarów.
4.Dostawca moze rozpatrzyc reklamacje i jesli rozpozna ja pozytywnie, to moze wade usunac w wybrany przez siebie
sposób, np. nieodplatna naprawa, nowe czesci.
5.W przypadku stwierdzenia przez Kupujacego istotnej wady zobowiazany jest on zglosic taka wade Dostawcy
bezzwlocznie, jednak nie pózniej niz w terminie 7 dni kalendarzowych od jej stwierdzenia, w formie pisemnej,
z okresleniem wady i wskazaniem daty jej stwierdzenia, pod rygorem niewaznosci. Takie zgloszenie jest warunkiem
rozpatrzenia reklamacji przez Dostawce.
6. Elementy wymienione i/lub naprawione staja sie wlasnoscia Dostawcy.
7.W celu dokonania wszystkich dzialan uznanych za konieczne przez Dostawce dla usuniecia wad Kupujacy musi
dac Dostawcy konieczny do tego czas i mozliwosc. Odmowa lub utrudnienia ze strony Kupujacego powoduja
zaprzestanie usuwania wad przez Dostawce.
8.W kazdym przypadku roszczen z tytulu wad nalezy dochodzic w ciagu szesciu miesiecy od dnia przejscia ryzyka na
Kupujacego, pod rygorem niekwestionowanej utraty prawa ich dochodzenia, z zastrzezeniem, iz w odniesieniu do
czesci uzytkowanych na zmianie nocnej i dziennej – termin ten wynosi trzy miesiace.
9. Odpowiedzialnosc za wady nie dotyczy wad powstalych wskutek: naturalnego zuzycia ani tez w wyniku blednego
lub niedbalego uzytkowania, nadmiernego uzytkowania, nieodpowiednich pomocy warsztatowych, nie nadajacego
sie podloza fundamentowego oraz wplywów chemicznych, elektronicznych lub elektrycznych i innych przyczyn
niezawinionych przez Dostawce.
10.Wyklucza sie jednoznacznie odpowiedzialnosc cywilnoprawna i umowna Dostawcy w odniesieniu do:
lancuchów, sprezyn, lin, pasów napedowych, membran gumowych, odlewów, wezy, urzadzen budowlanych
i drobnych artykulów zelaznych.
11.Znosi sie wszelka odpowiedzialnosc Dostawcy za skutki powstale w wyniku zmian lub prac, takze naprawczych,
dokonanych nieodpowiednio przez Kupujacego lub osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej i wyraznej zgody
Dostawcy. W kazdym przypadku pelne koszty i ryzyko takich zmian i prac podjetych bez wymaganej zgody Dostawcy
ponosi Kupujacy.
H. Rezygnacja z dostawy. Wypowiedzenie umowy.
1.Jezeli Dostawca stwierdzi, ze nie bedzie mial mozliwosci realizacji swiadczenia wówczas kazda ze stron umowy
moze zrezygnowac z danej dostawy/dostaw. Dostawca nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci odszkodowawczej w
tym zakresie. Jezeli w przypadku danego zamówienia nie bedzie mozliwa realizacja calosci zamówienia lub pewnych
jego warunków, wówczas Kupujacy moze odpowiednio zmniejszyc swiadczenie wzajemne.
2. Dostawca ma prawo odstapienia od umowy jesli Kupujacy dopuszcza sie razacego naruszenia warunków umowy.
W takim przypadku Kupujacy zobowiazany jest do natychmiastowej zaplaty Dostawcy kary umownej w wysokosci
10% wartosci dostawy.
3. Kupujacy ma prawo odstapienia od dostawy, ale nie pózniej niz na 2 dni przed potwierdzonym przez Dostawce
pisemnie (pisemne potwierdzenie zamówienia) terminem. Odstapienie takie wymaga formy pisemnej, za
potwierdzeniem odbioru, pod rygorem niewaznosci. W przypadku odstapienia Kupujacego Dostawca ma prawo
naliczenia kary umownej w wysokosci 10% wartosci dostawy plus 100% kosztów transportu.
4. Kazda ze stron ma prawo rozwiazania niniejszej umowy z zachowaniem miesiecznego okresu wypowiedzenia,
zlozonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zamówienia potwierdzone pisemnie przez Dostawce przed
rozwiazaniem umowy wiaza Kupujacego.
I. Rozwiazanie umowy.
W przypadku wystapienia nieprzewidzianego zdarzenia, w tym takze w znaczeniu ustepu D niniejszych warunków
dostawy, o ile wplywa ono niekorzystnie w znaczny sposób na interesy gospodarcze strony strona moze rozwiazac
umowe ze skutkiem natychmiastowym skladajac drugiej stronie oswiadczenie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Powyzsze uprawnienie przysluguje jedynie Dostawcy w przypadku, gdy realizacja dostawy moze
okazac sie w pózniejszym czasie niemozliwa z powodu niezadowalajacej informacji dotyczacej wyplacalnosci
Kupujacego, otrzymanej przed lub po zakupie.
J. Pozosta³e warunki
1.Wylacznym miejscem spelnienia swiadczenia jest kazdorazowa siedziba Dostawcy. Sadem wlasciwym dla
wszystkich sporów wynikajacych posrednio i bezposrednio z niniejszego stosunku umownego wlacznie
z ewentualnymi zobowiazaniami wekslowymi, czekowymi jest wylacznie sad gospodarczy ogólnie wlasciwy dla
kazdorazowej siedziby Dostawcy.
2.Dostawca nie ponosi odpowiedzialnosci wyniklej z przyczyn przez niego niezawinionych.
3.Wykluczone sa roszczenia Kupujacego z tytulu odpowiedzialnosci za szkody i poniesione wydatki z powodu
wszystkich naruszen obowiazków wynikajacych z umowy i niedozwolonych dzialan, a w szczególnosci za
nastepstwa szkód lacznie z utrata zysków.
4. Kupujacy i Dostawca moga przenosic swoje prawa wynikajace z umowy na osoby trzecie wylacznie na mocy
uprzedniego pisemnego porozumienia pod rygorem niewaznosci.
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci zgodnych oswiadczen woli stron umowy
zlozonych w formie pisemnej.
6. Jezeli czesc umowy utraci swa waznosc wówczas pozostala jej czesc bedzie nadal obowiazywala miedzy
Stronami, chyba ze umowa bez czesci, które utracily moc jest niewykonalna. W takim przypadku Strony podejma
niezwloczne negocjacje w celu uzgodnienia nowych postanowien umozliwiajacych wykonanie Umowy.
7. Wszystkie kary umowne naliczane sa za kazdy rozpoczety dzien.
8. Koszty transportu - wszystkie koszty poniesione przez Dostawce w zwiazku z dostawa przedmiotu dostawy
z miejsca wysylki do miejsca dostawy wskazanego w tym potwierdzeniu. Miejsce wysylki okresla Dostawca.
9. Strony zgodnie oswiadczaja, iz w zakresie niniejszej umowy zobowiazuja sie stosowac niniejsze ogólne warunki
dostawy z bezwzglednym wylaczeniem jakichkolwiek innych ogólnych warunków dostawy. Odmienne warunki
obowiazuja tylko wtedy, gdy Dostawca wyrazil na to swoja zgode na pismie. W zakresie niniejszej umowy wylacznie
obowiazujacym prawem jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych odpowiednie zastosowanie znajduja
obowiazujace przepisy kodeksu cywilnego. Oferty, o ile nie zostaly jednoznacznie okreslone jako wiazace, maja
charakter niezobowiazujacy. Cenniki i inne ogólne informacje o cenach nie sa zobowiazujace i nie stanowia oferty.
Zastosowanie kar umownych nie wylacza uprawnienia Dostawcy do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych.
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