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Ogólne Warunki Dostaw 

Artykuł I. Postanowienia ogólne 

1. Ogólne Warunki Dostaw określają stosunki prawne pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym w 

związku z dostawami oraz/lub usługami realizowanymi przez Dostawcę (zwanymi w dalszej 

części „dostawami”). Ogólne Warunki Handlowe Zamawiającego obowiązują wyłącznie 

wtedy, jeśli Dostawca wyrazi na to swoją pisemną zgodę. Odnośnie do zakresu dostaw 

obowiązują dwustronne wzajemne deklaracje.  

 

2. Dostawca posiada nieograniczone prawa własności oraz prawa autorskie do kosztorysów, 

rysunków oraz pozostałych dokumentów związanych z przygotowaniem dostaw (zwanych w 

dalszej części „dokumentacją”). Przekazywanie dokumentacji osobom trzecim wymaga 

uprzedniej zgody Dostawcy, a jeśli realizacja zlecenia nie dojdzie do skutku, należy ją 

niezwłocznie zwrócić Dostawcy na żądanie.  

 

3. Zamawiający posiada niewyłączne prawo do korzystania z oprogramowania Dostawcy w 

niezmienionej formie tj. do instalacji w komputerze, uruchamiania, przechowywania oraz 

użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i funkcjonalnością. Zamawiający może bez zgody 

Dostawcy wykonać jedną kopię zapasową standardowego oprogramowania. 

 

4. Dopuszcza się możliwość częściowych realizacji dostaw, o ile nie koliduje to z interesami 

Zamawiającego. 

 

5. Pojęcie „roszczenie odszkodowawcze” występujące w dalszej części niniejszego dokumentu 

obejmuje także żądania zwrotu daremnych nakładów. 

Artykuł II. Ceny, warunki płatności i potrącenia 

1. Podane ceny są cenami loco zakład (EXW), netto tj. bez ustawowego podatku VAT. 

2. Jeśli Dostawca jest odpowiedzialny za ustawienie oraz montaż urządzeń i nie uzgodniono 

inaczej, Zamawiający pokryje wszystkie koszty dodatkowe jak np. koszty podróży i transportu 

oraz diety. 

3. Płatności należy dokonywać na konto Dostawcy bez obciążania go kosztami transakcji. 

4. Zamawiający może dokonywać potrąceń wyłącznie tych wierzytelności, które zostały uznane 

za bezsporne lub są prawomocne. 

Artykuł III. Zastrzeżenie własności 

1. Przedmiot dostawy (towar objęty zastrzeżeniem własności) pozostaje własnością Dostawcy 

do momentu uregulowania ceny przez Zamawiającego. Jeśli wartość wszystkich 

zabezpieczeń, które przysługują Dostawcy, przekracza wysokość wszystkich zabezpieczonych 

roszczeń o więcej niż 20%, Dostawca na życzenie Zamawiającego zwolni odpowiednią część 

zabezpieczeń. Wybór podlegających zwolnieniu zabezpieczeń leży w gestii Dostawcy. 
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2. W czasie obowiązywania zastrzeżenia własności Zamawiającemu nie przysługuje prawo 

zastawu lub przewłaszczania na zabezpieczenie. Przedmiot dostawy, co do którego 

zastrzeżono własność może zostać zbyty przez Zamawiającego wyłącznie w drodze zwykłej 

transakcji oraz pod warunkiem, że Zamawiający otrzymał od swojego klienta zapłatę lub 

uczynił zastrzeżenie, że własność przechodzi na klienta wyłącznie wtedy, gdy ten wywiąże się 

ze swoich zobowiązań płatniczych. 

3. W przypadku, gdy Zamawiający odsprzedaje towar objęty zastrzeżeniem własności, dokona 

on na Dostawcę cesji wierzytelności wynikających z dalszej odsprzedaży wraz ze wszystkim 

dodatkowymi prawami oraz ewentualnymi wierzytelnościami salda. W przypadku 

odsprzedaży towaru objętego zastrzeżeniem własności z innymi produktami bez uprzedniego 

ustalenia ceny jednostkowej dla towaru objętego zastrzeżeniem własności, Zamawiający 

dokona na rzecz Dostawcy cesji  takiej części wierzytelności, która odpowiada cenie towaru 

objętego zastrzeżeniem własności. 

4. a) Zamawiającemu przysługuje prawo do przeróbki zastrzeżonego towaru, przetworzenia lub 

połączenia go z innymi produktami. Przeróbka przedmiotu dostawy przez Zamawiającego 

będzie zawsze następować w imieniu Dostawcy. Zamawiający przechowa nowo wytworzony 

produkt w imieniu Dostawcy ze starannością rzetelnego kupca. Rzecz powstała w wyniku 

przeróbki lub połączenia stanowi towar objęty zastrzeżeniem własności. 

b) Dostawca i Zamawiający są zgodni co do tego, że jeżeli przedmiot dostawy zostanie 

poddany przeróbce, przetworzeniu lub połączeniu z innymi produktami nienależącymi do 

Dostawcy, to Dostawcy przysługuje prawo do współwłasności do nowo wytworzonego 

produktu w stosunku wartości przedmiotu dostawy według faktury do ceny zakupu innych 

przedmiotów w chwili przetworzenia lub połączenia. Rzecz powstała w wyniku przeróbki lub 

połączenia stanowi towar objęty zastrzeżeniem własności. 

c) Regulacje dotyczące cesji wierzytelności zgodnie z punktem 3 powyżej odnoszą się także 

do nowo wytworzonego produktu. Zbycie obowiązuje jednak wyłącznie do wysokości kwoty, 

która odpowiada wartości towaru poddanego przeróbce, przetworzeniu lub połączeniu ujętej 

na fakturze. 

d) W przypadku połączenia towaru objętego zastrzeżeniem własności z działką lub majątkiem 

ruchomym, Zamawiający dokona na rzecz Dostawcy cesji swoich wierzytelności z tytułu 

zapłaty za połączenie wraz z wszelkimi dodatkowymi prawami w stosunku wartości towaru 

objętego zastrzeżeniem do ceny innych przedmiotów w chwili połączenia. 

5. Zamawiający powiadomi niezwłocznie Dostawcę o wszelkich działaniach (zastaw, zajęcie itp.) 

ze strony osób trzecich. W przypadku uwiarygodnienia uzasadnionego interesu, Zamawiający 

udzieli niezwłocznie Dostawcy wszystkich informacji wymaganych do dochodzenia jego praw 

wobec klienta oraz przekaże mu wszystkie wymagane dokumenty. 

6. Jeśli Zamawiający nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, w szczególności jeśli popadnie w 

zwłokę w płatności, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Dostawca może 

zażądać wydania rzeczy. Powyższe nie uchybia ustawowym uregulowaniom dotyczącym 
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zbędności wyznaczenia terminu. Zamawiający jest zobowiązany do wydania rzeczy. 

Odebranie lub dochodzenie roszczeń z tytułu zastrzeżenia własności lub zastaw towaru 

objętego zastrzeżeniem własności nie oznacza odstąpienia od umowy, chyba że Dostawca 

oświadczy to w wyraźny sposób. 

Artykuł IV. Terminy dostaw, zwłoka 

1. Dotrzymywanie terminów dostaw zakłada terminowe przekazywanie przez Zamawiającego 

wymaganej dokumentacji, pozwoleń i zezwoleń, w szczególności planów, wywiązywanie się 

ze zobowiązań płatniczych oraz innych obowiązków. W przypadku niewywiązywania się z 

uzgodnionych zobowiązań w terminie, terminy dostaw ulegną odpowiednio wydłużeniu. 

Powyższe nie dotyczy, jeśli zwłoka jest zawiniona przez Dostawcę. 

2. Jeśli niedotrzymanie terminów dostaw jest spowodowane jedną z wymienionych poniżej 

przyczyn: 

a) siła wyższa, np. mobilizacja, wojna, akty terrorystyczne, zamieszki lub inne wydarzenia 

(np. strajk, blokady), 

b) wirusy oraz ingerencje osób trzecich w działanie systemów IT Dostawcy, mimo podjęcia 

przez Dostawcę odpowiednich działań ochronnych, 

c) przeszkody związane z przepisami polskimi, niemieckimi, amerykańskimi oraz innymi 

stosowanymi przepisami krajowymi, międzynarodowymi lub przepisami Unii Europejskiej 

dotyczącymi gospodarki zagranicznej względnie inne okoliczności niezawinione przez 

Dostawcę, 

d)  nieterminowe lub niewłaściwe dostawy realizowane dla Dostawcy, 

terminy ulegną odpowiednio wydłużeniu. 

3. W przypadku opóźnień w realizacji dostawy Zamawiającemu przysługuje prawo do 

odszkodowania za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki w wysokości 0,5%, jednak maksymalnie 

5% ceny części dostaw, których Zamawiający z powodu zwłoki nie mógł wykorzystać do 

swoich celów, o ile udowodni, że w związku ze zwłoką powstała u niego szkoda. 

4. We wszystkich przypadkach zwłoki w realizacji dostawy, także po upływie terminu dostawy 

wyznaczonego Dostawcy wyklucza się zarówno możliwość dochodzenia roszczeń 

odszkodowawczych ze strony Zamawiającego z powodu zwłoki w realizacji dostawy, jak 

również roszczeń odszkodowawczych z powodu niewłaściwej usługi, jeśli wykraczają one 

poza granice określone w punkcie 3 tego artykułu. Powyższe nie dotyczy umyślnego 

działania, rażącego niedbalstwa, przypadków narażenia życia lub zdrowia, uszkodzeń ciała. 

Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie 

wtedy, jeśli winę za zwłokę ponosi Dostawca. Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść 

Zamawiającego nie wiąże się z poprzednimi uregulowaniami. 

5. Na żądanie Zamawiający powiadomi Dostawcę w odpowiednim terminie, czy z powodu 

zwłoki odstępuje od umowy czy nadal oczekuje realizacji dostawy. 
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6. Jeśli na życzenie Zamawiającego okres wysyłki lub dostawy zostanie wydłużony o czas dłuższy 

niż miesiąc od daty zgłoszenia gotowości do wysyłki, Zamawiający zostanie obciążony 

kosztami magazynowania za każdy rozpoczęty miesiąc w wysokości 0,5% ceny przedmiotu 

dostawy, jednak maksymalnie 5%. Stronom przysługuje prawo do wykazania, że poniesione 

koszty magazynowania są wyższe lub niższe. 

Artykuł V. Przejście ryzyka 

1. W przypadku dostaw franko fracht ryzyko przechodzi na Zamawiającego w następujących 

przypadkach: 

a) dostawa bez montażu, jeśli dostawa została wysłana lub odebrana. Na życzenie 

Zamawiającego Dostawca ubezpieczy dostawę od ryzyka związanego z transportem, 

b) dostawa z montażem w dniu przyjęcia dostawy lub, jeśli tak uzgodniono, po pozytywnym 

teście urządzenia. 

2. Jeśli wysyłka, dostawa, rozpoczęcie i realizacja prac montażowych, odbiór dostawy lub 

próbna praca urządzenia ulegną opóźnieniu z przyczyn, za które odpowiedzialny jest 

Zamawiający lub Zamawiający z innych przyczyn nie odbierze dostawy w terminie, całe 

ryzyko przechodzi na niego. 

Artykuł VI. Prace montażowe 

O ile nie uzgodniono inaczej, odnośnie do prac montażowych obowiązują następujące 

postanowienia: 

1. Zamawiający jest zobowiązany do przejęcia na swój koszt i terminowego wykonania 

następujących świadczeń: 

a) prace ziemne i  budowlane oraz inne dodatkowe prace, w tym zapewnienie kadry 
specjalistów i personelu pomocniczego, dostarczenie materiałów budowlanych i narzędzi, 

 
b) przedmioty i materiały konieczne do wykonania prac montażowych oraz uruchomienia 

jak rusztowania, dźwignice oraz inne urządzenia, paliwa i środki smarne, 
 

c) dostarczenie energii i wody na miejscu montażu, w tym przyłączy, ogrzewania i 
oświetlenia, 

 
d) przygotowanie miejsca do magazynowania części maszyn, aparatur, materiałów, narzędzi 

itd. zapewnienie odpowiednio dużych, suchych i zamykanych pomieszczeń oraz 
przygotowanie odpowiednich pomieszczeń dla monterów, w tym zapewnienie 
odpowiednich instalacji sanitarnych. Ponadto Zamawiający podejmie w miejscu budowy 
odpowiednie działania mające na celu ochronę majątku Dostawcy oraz monterów w 
takim samym zakresie, w jakim uczyniłby to, aby zabezpieczyć swoją własność. 

 

e) zapewnienie odzieży ochronnej oraz urządzeń ochronnych wymaganych w szczególnych 
przypadkach w miejscu montażu. 
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2. Przed rozpoczęciem prac montażowych Zamawiający dostarczy wszystkie dane na temat 
położenia przewodów elektrycznych, gazowych i wodociągów lub innych instalacji, a także 
inne konieczne dane. 
 

3. Przed rozpoczęciem prac montażowych w miejscu budowy należy zgromadzić wszystkie 
dostawy i przedmioty oraz wykonać wszystkie prace wstępne niezbędne do rozpoczęcia 
montażu zgodnie z umową, aby nie dopuścić do powstawania przerw w pracy. Drogi 
dojazdowe oraz miejsce montażu należy odpowiednio wyrównać i uprzątnąć. 

 
4. W przypadku wydłużenia się terminu realizacji prac montażowych i uruchomienia instalacji z 

przyczyn niezawinionych przez Dostawcę, Zamawiający zostanie obciążony w odpowiednim 
zakresie kosztami czasu oczekiwania na wznowienie prac oraz kosztami dojazdów Dostawcy 
lub monterów. 

 
5. Zamawiający poda Dostawcy w odstępach cotygodniowych czas pracy monterów oraz 

potwierdzi niezwłocznie zakończenie prac i uruchomienie instalacji. 
 

6. Jeśli po zakończeniu prac Dostawca zażąda odbioru dostawy, Zamawiający dokona odbioru w 
ciągu dwóch tygodni. Przyjmuje się, że dostawa została odebrana, jeśli Zamawiający nie 
odbierze towaru w wyznaczonym dwutygodniowym terminie lub jeśli dostarczony towar 
będzie używany - ewentualnie po zakończeniu uzgodnionej fazy testowej. 
 

Artykuł VII. Odbiór 
 

Zamawiający nie może odmówić odbioru dostawy z powodu wad nieistotnych. 
 
Artykuł VIII. Wady fizyczne 
 

Za wady fizyczne Dostawca ponosi odpowiedzialność w następujących przypadkach: 
 

1. W przypadku stwierdzenia wad towaru lub usług Dostawca według własnego uznania wykona 
nieodpłatną naprawę, wymieni wadliwy towar na nowy lub wykona usługę od nowa. 
 

2. Reklamacje z tytułu wad towaru Zamawiający złoży niezwłocznie w pisemnej formie. 
 

3. W przypadku zgłoszenia reklamacji z tytułu wad towaru Zamawiającemu przysługuje prawo 

wstrzymania płatności w stosunku odpowiednim do stwierdzonych wad fizycznych. 

Zamawiający może wstrzymać płatności wyłącznie wtedy, jeśli roszczenie jest uzasadnione. 

Prawo wstrzymania płatności nie przysługuje, jeśli termin zgłoszenia reklamacji uległ 

przedawnieniu. Jeśli zgłoszenie jest nieuzasadnione, Dostawca jest uprawniony do żądania od 

Zamawiającego zwrotu poniesionych kosztów. 

4. Dostawcy należy zapewnić możliwość podjęcia w odpowiednim terminie działań 
naprawczych. 
 

5. Jeśli naprawa nie przyniesie skutku, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy 
lub zażądania zmniejszenia kwoty płatności, bez uszczerbku dla ewentualnych roszczeń 
odszkodowawczych zgodnie z punktem 8 poniżej. 
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6. Reklamacja z tytułu wad towaru nie przysługuje wyłącznie w przypadku nieznacznych różnic 
w uzgodnionej jakości, nieznacznego zmniejszenia funkcjonalności, naturalnego zużycia lub 
szkód, które powstały po przejściu ryzyka wskutek niewłaściwego użytkowania, nadmiernej 
eksploatacji, stosowania niewłaściwych środków eksploatacyjnych, wskutek niewłaściwego 
wykonania robót budowlanych, niewłaściwego przygotowania podłoża budowlanego lub 
wpływu czynników zewnętrznych, których nie można było przewidzieć w momencie 
podpisywania umowy, o ile nie są one wynikiem powielanych błędów oprogramowania. 
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem niewłaściwych zmian lub 
napraw wykonywanych przez Zamawiającego lub osoby trzecie. 
 

7. Wyklucza się wszelkie roszczenia ze strony Zamawiającego z tytułu nakładów na wykonanie 
napraw, w szczególności kosztów transportu, dojazdu, pracy i materiałów, o ile nakłady te 
ulegną zwiększeniu w związku z przeniesieniem przedmiotu dostawy w inne miejsce niż 
siedziba Zamawiającego, chyba że jest to uzasadnione względami eksploatacyjnymi. 

 
8. Wyklucza się roszczenia odszkodowawcze ze strony Zamawiającego z tytułu wad fizycznych. 

Powyższe nie dotyczy podstępnego zatajenia wady, niedotrzymania gwarancji jakości, 
narażenia życia i zdrowia, uszkodzeń ciała, celowego lub rażącego niewywiązywania się przez 
Dostawcę z jego obowiązków. Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść Zamawiającego nie 
wiąże się z poprzednimi uregulowaniami. Wyklucza się inne roszczenia z powodu wad 
fizycznych niże te, które zostały uregulowane w art. VIII. 
 

Artykuł IX. Prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskie. Wady prawne. 
 

1. O ile nie uzgodniono inaczej, Dostawca jest zobowiązany do realizacji dostawy wyłącznie w 
kraju miejsca dostawy. Przedmiot dostawy powinien być wolny od roszczeń osób trzecich z 
tytułu prawa własności przemysłowej oraz praw autorskich (zwanych w dalszej części 
„prawami ochronnymi”). Jeśli osoba trzecia zgłosi wobec Zamawiającego uzasadnione 
roszczenia z tytułu naruszenia praw ochronnych w stosunku do przedmiotu dostawy, 
Dostawca dokona wobec Zamawiającego następujących działań: 
 
a) Dostawca wedle swojego uznania i na swój koszt uzyska prawo do zmiany prawa do 

korzystania z dostaw w taki sposób, aby nie naruszać praw ochronnych lub dokona 
stosownej wymiany towaru. Jeśli nie będzie to możliwe, Zamawiający będzie mógł 
odstąpić od umowy lub zażądać zmniejszenia kwoty zlecenia, 
 

b) obowiązek Dostawcy do wypłaty odszkodowania został określony na podstawie art. XII, 
 

c) wymienione wcześniej zobowiązania Dostawcy obowiązują wyłącznie wtedy, o ile 
Zamawiający powiadomi niezwłocznie Dostawcę w formie pisemnej o roszczeniach ze 
strony osób trzecich, naruszenie nie zostanie uznane, a Dostawca zachowa prawa do 
wszystkich działań obronnych oraz negocjacji ugodowych. Jeśli Zamawiający wstrzyma 
korzystanie z przedmiotu dostawy w celu zmniejszenia szkody lub z innych istotnych 
przyczyn, będzie on musiał udowodnić, że nie oznacza to uznania roszczeń z tytułu 
naruszenia praw ochronnych. 

 
2. Wyklucza się roszczenia Zamawiającego, jeśli jest on odpowiedzialny za naruszenie praw 

ochronnych. 
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3. Wyklucza się także roszczenia Zamawiającego, jeśli naruszenie praw ochronnych było 
wynikiem jego szczególnych wytycznych, stosowania przedmiotu dostawy w sposób 
nieprzewidziany przez Dostawcę lub zmiany przedmiotu dostawy przez Zamawiającego 
względnie stosowania w połączeniu z produktami dostarczonymi przez innych dostawców. 

 
4. W przypadku naruszenia praw ochronnych odnośnie do roszczeń Zamawiającego obowiązują 

postanowienia art. VIII punkt 3 i 4. 
 

5. W przypadku innych wad prawnych obowiązują postanowienia art. VIII. 
 

6. Wyklucza się inne roszczenia z tytułu wad prawnych ze strony Zamawiającego wobec 
Dostawcy oraz jego współpracowników niż uregulowane w art. IX. 

 
Artykuł X. Zastrzeżenie dotyczące wykonania umowy 
 

1. Umowa zostanie wykonana pod warunkiem, że nie wystąpią przeszkody związane z 
przepisami amerykańskimi oraz innymi stosowanymi przepisami krajowymi, 
międzynarodowymi oraz przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi gospodarki zagranicznej 
lub nie zostanie nałożone embargo lub inne sankcje. 
 

2. Zamawiający jest zobowiązany do przekazania wszystkich niezbędnych informacji i 
dokumentacji dotyczącej wwozu, przewozu oraz wywozu. 

 
Artykuł XI. Niemożność wykonania zobowiązania. Modyfikacja umowy. 
 

1. Jeśli realizacja dostawy jest niemożliwa, Zamawiający jest uprawniony do odszkodowania, 
chyba że niemożność wykonania zobowiązania jest przez Dostawcę niezawiniona. Roszczenie 
odszkodowawcze ze strony Zamawiającego nie może przekraczać 10% wartości tej części 
dostawy, której Zamawiający nie mógł wykorzystać z powodu niemożności wykonania 
zobowiązania. Powyższe nie dotyczy przypadków, w których do zwłoki doszło rozmyślnie, z 
powodu rażącego niedbalstwa lub z powodu narażenia życia, zdrowia, lub uszkodzeń ciała. 
Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść Zamawiającego nie wiąże się z poprzednimi 
uregulowaniami. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy pozostaje nienaruszone. 
 

2. Jeśli wydarzenia w rozumieniu art. IV pkt. 2 a)-c) w istotny sposób zmienią gospodarcze 
znaczenie lub zawartość dostawy lub będą mieć istotny wpływ na pracę Dostawcy, umowa 
zostanie odpowiednio zmodyfikowana. Jeśli pod względem gospodarczym nie będzie to 
możliwe, Dostawcy będzie przysługiwać prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni 
od dnia zaistnienia wydarzenia w rozumieniu art. IV pkt. 2 a)-c). Powyższe dotyczy także 
przypadków, w których nie zostały udzielone wymagane pozwolenia eksportowe lub nie 
można z nich korzystać. Jeśli Dostawca skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, 
powiadomi niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego po określeniu rozmiaru wydarzenia, 
także wtedy, jeśli wcześniej umówił się z Zamawiającym na wydłużenia terminu realizacji 
dostawy. 

 
Artykuł XII. Inne roszczenia odszkodowawcze. 
 

1. O ile nie postanowiono inaczej, wyklucza się roszczenia odszkodowawcze ze strony 
Zamawiającego, niezależnie od przyczyny prawnej, w szczególności z powodu naruszenia 
obowiązków oraz czynności niedozwolonych. 
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2. Powyższe nie obowiązuje w następujących przypadkach: 

 
a) przepisów o odpowiedzialności za produkt, 

 
b) umyślnego działania, 
 

c) rażącego niedbalstwa właścicieli, ustawowych pełnomocników lub kadry kierowniczej, 
 

d) podstępnego działania, 
 

e) niedotrzymania warunków gwarancji, 
 

f) narażenia życia i zdrowia lub uszkodzenia ciała, 
 

g) naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy. 
 

Roszczenie odszkodowawcze w przypadku naruszenia istotnych obowiązków wynikających z 

umowy ogranicza się jednak do typowych szkód, które da się przewidzieć, o ile nie zachodzi 

któryś z przypadków opisanych powyżej. 

3. Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść Zamawiającego nie wiąże się z poprzednimi 
uregulowaniami. 

 
Artykuł XIII. Właściwości miejscowe sądu i stosowne prawo. 
 

1. Wszystkie spory wynikające pośrednio lub bezpośrednio z zawartej umowy będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Dostawcy. Jednak Dostawca może także złożyć 
pozew w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego. 
 

2. Niniejsza umowa oraz jej interpretacja podlegają prawu polskiemu przy wyłączeniu 
Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów 
(CISG). 

 
Artykuł XIV. Ważność umowy. 
 

Umowa pozostaje ważna także wtedy, jeśli część jej postanowień okaże się nieskuteczna. 
Powyższe nie obowiązuje, jeśli kontynuowanie umowy stanowiłoby dla jednej ze stron 
trudność nie do pokonania. 

 


