Ogólne warunki sprzedaży PURINOVA Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (dalej: „Ogólne Warunki Sprzedaży” lub „OWS”) PURINOVA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, zwanej dalej „Sprzedającym”, mają
zastosowanie do umów sprzedaży towarów, zawieranych przez Sprzedającego, w tym umów
zawartych w sposób opisany w §2 pkt 2) OWS („Umowa”), z każdą osobą fizyczną lub prawną krajową
lub zagraniczną lub jednostką organizacyjną, określanymi dalej jako „Kupujący”. Ilekroć w OWS jest
mowa o sprzedaży, rozumie się przez to również dostawę. „Towar” oznacza przedmiot sprzedaży lub
towar znajdujący się w aktualnej ofercie Sprzedającego, bez względu na to, czy Sprzedający jest
producentem, odsprzedawcą czy pośrednikiem sprzedaży, a także usługi związane z realizacją Umowy
(np. transportu, montażu etc);
2. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży znajdują zastosowanie, o ile strony w Umowie wyraźnie nie
wyłączą zastosowania całości lub poszczególnych postanowień OWS. Zastrzeżenie takie wymaga
formy pisemnej pod rygorem nieważności;
3. Jakiekolwiek błędy drukarskie, maszynowe, rachunkowe lub inne oczywiste pomyłki mogące pojawić
się w Umowie nie wywołują dla Sprzedającego ujemnych skutków prawnych
4. W przypadku kolizji OWS z wzorcami umownymi Kupującego, te postanowienia kolidujących wzorców
umownych, które są ze sobą sprzeczne – nie obowiązują, zaś w pozostałym zakresie stosuje się
niniejsze OWS z wyłączeniem wzorców Kupującego. W przypadku sprzeczności poszczególnych
postanowień OWS z przepisami Umowy, decydujące są przepisy Umowy;

5. Bieżące cenniki i informacje o Towarach publikowane są na stronie internetowej Sprzedającego
www.purinova.com lub przesyłane są Kupującemu na jego żądanie e-mailem, faksem lub pocztą;

§ 2 Warunki zawarcia Umowy
1. Sprzedający i Kupujący mogą zawrzeć Umowę w dowolnym trybie, w tym poprzez złożenie przez
Kupującego bezpośrednio na piśmie lub za pośrednictwem fax-u lub drogą elektroniczną (e-mail) lub
telefonicznie zamówienia oraz dokonania potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.
Sprzedający dokonywa potwierdzenia zamówienia bezpośrednio na piśmie lub za pośrednictwem faxu lub drogą elektroniczną (e-mail). Za potwierdzenie zamówienia uważa się również przystąpienie do
jego realizacji przez Sprzedającego;
2. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia drogą telefoniczną lub w razie braku
w zamówieniu istotnych elementów (w szczególności takich jak: pełna nazwa towaru, cena, ilość,
termin dostawy, miejsce dostawy, nazwa Kupującego lub innych, które czynią zamówienie
nieprecyzyjnym), Sprzedający, z zastrzeżeniem § 3 pkt. 6, złoży bezpośrednio na piśmie lub za
pośrednictwem fax-u lub drogą elektroniczną (e-mail) potwierdzenie zamówienia zawierające

wszystkie istotne elementy Umowy („Potwierdzenie Zamówienia”), a Kupujący zaakceptuje je
w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia zamówienia. Brak odpowiedzi
oznacza przyjęcie warunków zawartych w Potwierdzeniu Zamówienia za wiążące;
3. W zakresie objętym OWU nie stosuje się przepisów art. 68 1 oraz 682 Kodeksu cywilnego;
4. Kupujący zapewnia, że osoba składająca zamówienie lub akceptująca Potwierdzenie Zamówienia ma
prawo reprezentować Kupującego. W przeciwnym razie wyłącznie Kupujący ponosi wynikające z tego
negatywne konsekwencje;
5. Sprzedający oświadcza, że osoba składająca Potwierdzenie Zamówienia jest upoważniona do działania
w imieniu Sprzedającego, w przeciwnym razie ponosi wynikające z tego negatywne konsekwencje;
6. Sprzedaż Towarów następuje po cenach ustalonych w Umowie. W przypadku braku sprecyzowania
ceny Towaru, sprzedaż następuje po aktualnych cenach zawartych w cenniku Sprzedającego.
Sprzedający nie ma obowiązku wskazywania ceny w Potwierdzeniu Zamówienia, o ile aktualny cennik
Towarów jest dostępny dla Kupującego (np. został już uprzednio doręczony w formie pisemnej,
elektronicznej albo jest opublikowany na stronie internetowej Sprzedającego).
7. Kupujący zobowiązany jest do przekazania Sprzedającemu bezpośrednio na piśmie lub za
pośrednictwem fax-u lub drogą elektroniczną (e-mail) wszelkich wymaganych instrukcji dotyczących
dostawy (np. miejsce dostawy, osoba upoważniona do odbioru etc.) na co najmniej 14 dni przed
terminem sprzedaży. Instrukcje przekazane przez Kupującego są wiążące dla Sprzedającego, o ile
Sprzedający je potwierdzi; w przeciwnym razie Sprzedający ma prawo powstrzymać się od realizacji
zamówienia. Wszelkie dodatkowe koszty lub wydatki poniesione przez Sprzedającego w wyniku braku
przekazania lub wadliwego przekazania lub zmiany wcześniej przekazanych instrukcji przez
Kupującego obciążają Kupującego;

8. Oznaczenie techniczne bądź nazwa Towaru stosowane są z zasady konsekwentnie, jednak informacje

te nie mogą stanowić podstaw roszczeń w zakresie spełniania przez określony Towar oczekiwanych
cech albo jakości. W przypadku wątpliwości odnośnie ww. cech Towarów, Kupujący powinien przed
dokonaniem zamówienia zwrócić się do Sprzedawcy o wyjaśnienie wątpliwości;

§ 3 Sprzedaż
1. O ile strony w sposób wyraźny lub dorozumiany nie ustalą inaczej, za datę sprzedaży przyjmuje się
datę zamieszczoną w dokumentach wysyłkowych Sprzedającego;
2. Jeżeli Sprzedający określił w Umowie kraj przeznaczenia towaru, należy rozumieć, że Kupujący nie ma
prawa odsprzedawać towaru do innego kraju;
3. W razie uchybienia przez Kupującego temu zakazowi, Kupujący zobowiązany będzie zapłacić
Sprzedającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto sprzedanego Towaru za każdy
przypadek naruszenia. Sprzedający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego przewyższającego wysokość kary umownej, przy czym odszkodowanie winno pokryć
zarówno realne straty poniesione przez Sprzedającego jak również spodziewane lecz utracone przez
niego korzyści;

4. Jeśli treść Umowy wskazywać będzie na zastosowanie norm INCOTERMS, wówczas reguły
INCOTERMS 2010 precyzować będą wszystkie obowiązki i uprawnienia stron wynikające z przyjętej
w Umowie bazy dostawy, chyba, że strony w sposób wyraźny lub dorozumiany uchylą zastosowanie
wszystkich lub niektórych zapisów INCOTERMS 2010;
5. Sprzedający realizuje zamówienie po otrzymaniu zapłaty za Towar w pełnej wysokości, chyba że co
innego wynika z Umowy albo Potwierdzenia Zamówienia. Kupujący zobowiązany jest pokryć wszelkie
dodatkowe koszty poniesione przez Sprzedającego w związku z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem przez Kupującego obowiązków wynikających z Umowy;
6. W kontaktach roboczych pomiędzy stronami dotyczących realizacji zamówień, warunków sprzedaży
i dostaw (w tym zmiany tych warunków) za równoważne formie pisemnej uważa się oświadczenia
przesyłane faksem i pocztą elektroniczną, chyba że inaczej zastrzeżono. Jednak w przypadku
oświadczeń dotyczących obowiązywania Umowy (odstąpienie, wypowiedzenie etc.), roszczeń albo
żądań kar umownych, wymagana jest forma pisemna i doręczenie listem poleconym pod rygorem
uznania za niebyłe;
7. Jeżeli termin wydania określony został w Umowie lub zamówieniu, o którym mowa w § 2 pkt 1,
a Sprzedający nie będzie mógł dostarczyć Towaru, z powodu okoliczności których w chwili zawarcia
Umowy nie mógł przewidzieć ani im zapobiec, w szczególności z przyczyn mających charakter
działania siły wyższej wówczas Sprzedający nie będzie ponosił odpowiedzialności za nienależyte
wykonanie Umowy.
8. Za siłę wyższą uznaje się każde zdarzenie, które nie zależy od stron, pozostaje poza ich kontrolą
i możliwościami oddziaływania. Dla uniknięcia wątpliwości zdarzeniami takimi są w szczególności: (i)
działania wojenne, wojna, wojna domowa, zamieszki, rewolucje, akty piractwa, rozboju lub sabotażu;
(ii) katastrofy naturalne takie jak szczególnie dotkliwe sztormy, huragany, cyklony, trzęsienia ziemi,
wyładowania atmosferyczne, powodzie; (iii) eksplozje, pożary, katastrofy budowlane maszyn,
zakładów lub instalacji produkcyjnych dostawców Sprzedającego, jak również inne wypadki lub
zdarzenia dotyczące tych instalacji, instalacji na terenie zakładu lub wytwórni dostawców
Sprzedającego lub ich infrastruktury, nie wyłączając urządzeń transmisyjnych, magazynowych
i przeładunkowych; (iv) bojkoty, strajki, lokauty, okupacje budynków lub instalacji; (v) działania (lub
zaniechania) władz, bez względu na to, czy podejmowane zgodnie, czy wbrew przepisom prawa (vi)
wszelkie zmiany obowiązujących przepisów prawa tak krajowego, jak i międzynarodowego, które
mogą mieć wpływ na realizację zamówień;
9. W przypadku, gdy Kupujący nie dokona odbioru Towaru w terminie wydania określonym w Umowie
lub zamówieniu, o którym mowa w § 2 pkt 1, Sprzedający uprawniony będzie do naliczenia
Kupującemu kary umownej w wysokości 1% wartości nieodebranego towaru, wynikającej
z wystawionej przez Sprzedającego faktury VAT, za każdy dzień opóźnienia w odbiorze Towaru,
począwszy od piątego dnia po upływie ustalonego dnia odbioru. Za pierwsze cztery dni opóźnienia
w odbiorze, Sprzedającemu nie przysługuje dodatkowe świadczenie ze strony Kupującego pod
warunkiem, że Kupujący powiadomi Sprzedającego o zaistnieniu i przyczynie opóźnienia najpóźniej
w dniu planowanego odbioru Towaru. W przeciwnym razie Kupujący zostanie obciążony faktycznie
poniesionymi kosztami składowania towaru po dniu ustalonego odbioru, niezależnie od obowiązku
zapłaty kary umownej, o której mowa w zdaniu pierwszym tego ustępu.

10. Sprzedający może anulować zamówienie albo odstąpić od Umowy nawet w trakcie jej wykonywania
jeżeli wskutek nadzwyczajnej zmiany stosunków realizacja sprzedaży narażałaby Sprzedającego na
stratę majątkową w znacznym rozmiarze.

§ 4 Opakowania
1. Towary są dostarczane luzem, w opakowaniach bezzwrotnych lub w opakowaniach zwrotnych (np.
europalety, paletopojemniki). Opakowania zwrotne stanowią własność Sprzedającego o ile wyraźnie
nie postanowiono inaczej;
2. Kupujący, który otrzymał Towar w opakowaniach zwrotnych, stanowiących własność Sprzedającego,
zobowiązany jest zwrócić je na koszt własny lub (w razie odrębnego ustalenia) postawić do dyspozycji
Sprzedającego puste opakowania zwrotne w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie,
w terminie i miejscu wyznaczonym na fakturze lub fakturze VAT, dotyczącej sprzedaży Towaru
w opakowaniu zwrotnym;

3. W przypadku niezwrócenia opakowań zwrotnych w terminie albo zwrotu opakowań uszkodzonych lub
zanieczyszczonych chemicznie, Sprzedający uprawniony będzie do wystawienia Kupującemu faktury
lub faktury VAT dokumentującej sprzedaż opakowań, wg wartości opakowania wskazanej na fakturze
lub fakturze VAT odpowiadającej rynkowej cenie opakowania. Kupujący zobowiązany będzie dokonać
zapłaty za takie opakowania nabywając jednocześnie ich własność.

§ 5 Rozliczenia
1. Dokumentem rozliczeniowym między stronami jest faktura lub faktura VAT;
2. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, wszystkie faktury lub faktury VAT Sprzedającego winny być
zapłacone przez Kupującego przelewem na rachunek bankowy wskazany w treści faktury lub faktury
VAT, w pełnej wysokości;
3. Jakiekolwiek roszczenia (wierzytelności) Kupującego wobec Sprzedającego, z jakiegokolwiek tytułu,
w szczególności roszczenia wynikające z Umowy nie podlegają potrąceniu z wierzytelnościami
przysługującymi Sprzedającemu z tytułu zapłaty ceny za Towar, ani nie upoważniają do opóźnienia
bądź odmowy zapłaty za Towar;
4. W przypadku rozliczeń zagranicznych Sprzedający ponosi koszty bankowe powstałe wyłącznie na
terytorium swojego kraju;
5. Termin płatności określony w Umowie zastrzeżony jest na korzyść Sprzedającego, przez co należy
rozumieć, iż będzie on zachowany jeżeli przed jego upływem kwota należna Sprzedającemu z tytułu
zapłaty ceny za Towar zostanie uznana na rachunku Sprzedającego;
6. Nieterminowa zapłata niezależnie od uprawnienia do odsetek może stanowić podstawę do
wstrzymania przez Sprzedającego kolejnych dostaw do czasu uregulowania zaległości. W razie
opóźnienia w zapłacie Sprzedający może żądać ponadto naprawienia poniesionej z tego tytułu szkody;

7. Sprzedający może według własnego uznania przyznać Kupującemu limit zadłużenia, do wysokości
którego Kupujący może nabywać Towary na zasadach opóźnionej płatności. Na żądanie Kupującego
Sprzedający poinformuje go o aktualnym poziomie limitu zadłużenia. Sprzedający może uzależnić
przyznanie Kupującemu w/w limitu, od spełnienia określonych warunków, w szczególności od
ustanowienia określonych zabezpieczeń;
8. W przypadku przekroczenia lub anulowania limitu zadłużenia, określonego w pkt. 7 niniejszego §
Sprzedający ma prawo do: i) wstrzymania kolejnych dostaw, ii) odmowy realizacji dostawy Towarów,
iii) realizacji jedynie częściowej zamówienia w przypadku gdy wskutek pełnej realizacji zamówienia
doszłoby do przekroczenia uzgodnionego limitu zadłużenia, iv) rozwiązania Umowy ze skutkiem na
dzień dostarczenia pisemnego wypowiedzenia złożonego Kupującemu. Powyższe uprawnienia
przysługują Sprzedającemu również w wypadku, gdy Kupujący pozostaje w zwłoce z zapłatą za Towar
dłużej niż 7 dni. Sprzedający może skorzystać z ww. uprawnień, a nadto żądać niezwłocznie uiszczenia
całości wykorzystanego limitu zadłużenia bez względu na termin wymagalności, w sytuacji gdy istnieją
uzasadnione obawy co do kondycji finansowej Kupującego (np. złożono wniosek o upadłość
Kupującego, otwarto postępowanie likwidacyjne, Kupujący figuruje w rejestrze niesolidnych
dłużników, Kupujący pozostaje w zwłoce względem Sprzedającego przez okres dłuższy niż 30 dni);
9. W przypadku rozliczeń w walutach obcych realizowanych efektywnie w złotych polskich, obowiązywać
będzie średni kurs waluty transakcji, obowiązujący w NBP w dniu poprzedzającym dzień wystawienia
faktury lub faktury VAT.

10. Kupujący wyraża niniejszym zgodę na przelew wszelkich wierzytelności przysługujących
Sprzedającemu względem Kupującego.

§ 6 Rękojmia, reklamacje
1. Sprzedający zobowiązuje się, że jakość Towaru spełniać będzie parametry jakościowe określone
normą mającą zastosowanie do danego Towaru, wskazaną w Umowie. Sprzedający przedłoży analizy
jakościowe każdej partii Towaru. Do każdej sprzedaży/dostawy załączone będzie świadectwo
jakościowe określające parametry jakościowe danej partii Towaru;
2. Kupujący zobowiązuje się do zbadania Towaru w sposób przyjęty dla danego asortymentu,
niezwłocznie po sprzedaży Towaru, przed przystąpieniem do korzystania lub odsprzedaży Towaru,
jednakże nie później niż w terminie 10 dni następujących po dniu wydania Towaru. W przypadku
stwierdzenia wady jakościowej lub ilościowej Kupujący zobowiązuje się niezwłocznie po jej wykryciu,
lecz nie później niż w terminie 14 dni następujących po dniu wydania Towaru złożyć Sprzedającemu
pisemną reklamację. Utrata przez Kupującego uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli Kupujący
nie zbadał Towaru i nie złożył reklamacji, w terminach i zgodnie z postanowieniami zawartymi
powyżej. Do reklamacji należy dołączyć dokumenty potwierdzające zasadność reklamacji, w tym m.in.
oryginalną fakturę/faktura VAT; Sprzedający nie wystawia odrębnego dokumentu, poza fakturą lub
fakturą VAT, umożliwiającego realizowanie rękojmi. W przypadku reklamacji ilościowej Kupujący
zobowiązany jest dostarczyć Sprzedającemu protokół odbioru dostawy, podpisany przez przewoźnika;
3. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, w przypadku zgłoszonej przez Kupującego reklamacji, Sprzedający jest
zobowiązany w ciągu 14 dni roboczych rozpatrzyć reklamację;

4. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest odpowiednie zabezpieczenie reklamowanego Towaru oraz
pozostawienie Towaru o ile to możliwe w opakowaniu, w którym był transportowany;
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo zbadania reklamowanej partii Towaru u Kupującego przed
przystąpieniem do rozładunku (przesyłka pozostaje w stanie nienaruszonym). Warunkiem
rozpatrzenia reklamacji w przypadku delegowania pracowników Sprzedającego będzie zapewnienie
przez Kupującego niezbędnych warunków do kontrolnego sprawdzania reklamowanej partii Towaru
w tym m.in. pełnego dostępu do reklamowanej partii Towaru, udostępnienie niezbędnych w sprawie
dokumentów i informacji, umożliwienie pobrania próbek etc.;
6. Postępowanie reklamacyjne ulega zawieszeniu, jeżeli dokumentacja reklamacyjna jest niekompletna.
O fakcie zawieszenia postępowania reklamacyjnego i powodach jego zawieszenia Sprzedający
niezwłocznie zawiadamia Kupującego. Kupujący jest zobowiązany do uzupełnienia dokumentacji
reklamacyjnej w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania stosownego
zawiadomienia;
7. W przypadku braku uzupełnienia dokumentacji reklamacyjnej przez Kupującego, w terminie o którym
mowa w ust. 5 powyżej, reklamacja nie zostaje uznana;
8. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku pełnej zapłaty za Towar. W przypadku
uwzględnienia reklamacji i obniżenia ceny Towaru z powodu wady, stosowna część zapłaconej przez
Kupującego ceny będzie Kupującemu zwrócona na podstawie odpowiedniej faktury korygującej
niezwłocznie po odesłaniu podpisanej faktury korygującej Sprzedającemu;
9. Jeśli reklamacja jakościowa zgłoszona przez Kupującego nie jest akceptowana przez Sprzedającego,
wynik analizy Towaru, uzyskany przez neutralne, niezależne laboratorium (wybrane za zgodą obu
Stron) będzie dla nich wiążący i definitywny. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający może być
zobowiązany do: (i) dostarczenia zamiast Towaru wadliwego takiej samej ilości Towaru wolnego od
wad; albo (ii) obniżenia ceny Towaru z powodu wady, przy czym obniżenie ceny powinno nastąpić
w takim stosunku, w jakim wartość Towaru wolnego od wad pozostaje do jego wartości obliczonej
z uwzględnieniem istniejących wad;

10. Roszczenia i procedury opisane w punktach poprzedzających wyczerpują całkowitą odpowiedzialność
Sprzedającego z tytułu sprzedaży/dostawy Towaru w szczególności wyłączają stosowanie przepisów
Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi oraz przepisy o odpowiedzialności kontraktowej za działania
bądź zaniechania z winy nieumyślnej.

§ 7 Prawa na dobrach niematerialnych
1. Sprzedaż Towarów nie powoduje w jakimkolwiek zakresie przeniesienia praw wyłącznych związanych
z Towarem lub dokumentacją Towaru. W zakresie w jakim dla danego egzemplarza Towaru nie
następuje wyczerpanie prawa, a wykorzystywanie praw wyłącznych jest konieczne w celu eksploatacji
nabytego przez Kupującego Towaru, uznaje się, że Sprzedawca udzielił Kupującemu licencji
dorozumianej bez prawa sublicencji, obejmującej wykorzystywanie praw na dobrach niematerialnych
w najwęższym zakresie umożliwiającym normalne korzystanie z Towaru zgodnie z jego społecznogospodarczym przeznaczeniem;

2. Jeżeli Towar dostarczany jest w opakowaniu Sprzedającego, zawierającym nazwy własne Towaru,
w szczególności zastrzeżony lub zgłoszony znak (znaki) towarowe, Kupujący nie ma prawa dokonywać
przepakowywania i odsprzedaży Towaru pod innymi oznaczeniami, usuwać, zmieniać lub powielać
oznaczeń zawartych na opakowaniach, ani posługiwać się tymi oznaczeniami we własnej działalności,
chyba że co innego wyraźnie wynika z Umowy;
3. Jeżeli nabywany Towar, sposób jego wytwarzania, przetwarzania, zabezpieczania bądź innego rodzaju
korzystania z Towaru, stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedającego, Sprzedający poinformuje
o tym Kupującego przed realizacją zamówienia. Poinformowanie może nastąpić drogą pisemną,
faksem lub e-mailem. Tajemnice przedsiębiorstwa Sprzedającego stanowią również innego rodzaju
informacje poufne, w szczególności techniczne, technologiczne, handlowe (w tym dotyczące
stosowanych cen, rabatów i upustów), jak również dotyczące klienteli i źródeł zaopatrzenia
Sprzedającego, które Kupujący może powziąć przy okazji realizacji Umowy. Kupujący zobowiązany jest
zachować ww. informacje w tajemnicy. Kupujący nie jest uprawniony do przekazywania,
rozpowszechniania, ani korzystania we własnym zakresie ze wskazanych wyżej informacji poufnych.
W przeciwnym razie ponosi odpowiedzialność za wszelką wynikłą z tego tytułu szkodę;
4. Jeżeli sposób wytwarzania Towaru, jego skład lub zastosowanie stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa
Sprzedającego (know-how), albo nieopatentowany jeszcze lecz zgłoszony do opatentowania
wynalazek Sprzedającego, Kupujący nie ma prawa dokonywać dekompilacji, dezasemblacji, ani
jakiejkolwiek innego rodzaju analizy wstecznej Towaru w celu uzyskania informacji poufnych
o składzie, zastosowaniu bądź sposobie wytwarzania Towaru;
5. O wszelkich roszczeniach, żądaniach lub pretensjach w jakiejkolwiek formie kierowanych do
Kupującego przez osoby trzecie w związku z domniemanym naruszeniem praw na dobrach
niematerialnych osób trzecich poprzez nabywanie, wykorzystywanie, przetwarzanie, sprzedaż bądź
inne formy komercyjnego wykorzystywania Towaru – Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie
informować Sprzedającego i umożliwić mu podjęcie stosownych działań prawnych pod rygorem
utraty wszelkich roszczeń, w tym regresowych, względem Sprzedającego z tego tytułu.

§ 8 Właściwe prawo i rozwiązywanie sporów
W sprawach nieuregulowanych umową sprzedaży i niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży
zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, a ewentualne spory
które mogą powstać w związku z wykonaniem Umów, podlegają jurysdykcji sądów polskich i będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.

§ 9 Postanowienia końcowe
1.

Jeżeli umowa sprzedaży nie stanowi inaczej, każda ze stron może ją rozwiązać za uprzednim
miesięcznym wypowiedzeniem dokonanym na koniec miesiąca kalendarzowego.

2.

Kupujący nie ma prawa przenosić na osoby trzecie swoich uprawnień i obowiązków umownych, bez
pisemnej zgody Sprzedającego;

3.

Postanowienia Umowy stają się automatycznie wiążące dla następców prawnych stron;

4.

Po zawarciu Umowy na warunkach określonych w § 2 wszelkie wcześniejsze negocjacje
i korespondencja między stronami tracą ważność;

5.

Jeżeli jedno lub więcej postanowień Umowy lub Ogólnych Warunków Sprzedaży okaże się
nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie i z jakiejkolwiek przyczyny,
pozostaje to bez wpływu na pozostałe postanowienia OWS lub Umowy.
W razie wątpliwości co do treści, znaczenia lub skutków prawnych OWS, Kupujący może zwrócić
się o wyjaśnienie do Sprzedającego telefaksem, e-mailem, albo drogą pocztową, zaś Sprzedający
takich wyjaśnień zobowiązany jest udzielić;

6.

7.

Niniejsze OWS są doręczane bezpośrednio przy zawarciu Umowy w formie pliku, lub adresu
internetowego gdzie można zapoznać się z treścią OWS oraz pobrać ich tekst w formacie .PDF.

8.

Zmiany OWS następują poprzez promulgację nowego tekstu OWS na stronie internetowej
Sprzedającego. W stosunku do Kupujących pozostających ze Sprzedającym w stałych stosunkach
o charakterze ciągłym, Sprzedający poinformuje Kupującego o nowym brzmieniu OWS
bezpośrednio na piśmie, za pośrednictwem fax-u lub drogą elektroniczną (e-mail);

9.

ile strony w Umowie nie postanowią inaczej, Umowa sporządzona jest w języku polskim i tylko
język polski jest obowiązujący przy jej interpretacji, a egzemplarze umowy sprzedaży sporządzone
w języku obcym służą jedynie jako tłumaczenie. Stosunek prawny wynikający z Umowy podlega
jurysdykcji sądów polskich.

10. Niniejsze OWS wchodzą w życie z dniem 1 marca 2013.

