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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Umowa pomiędzy Stronami zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Dostawcę zamówienia złożonego przez Kupującego. Zmiany w
potwierdzonym zamówieniu dokonane przez Kupującego są skuteczne z chwilą ich akceptacji przez Dostawcę. Stosunek prawny pomiędzy
Dostawcą a Kupującym w związku z materiałami i/lub usługami Dostawcy (zwanymi dalej "Dostawami" lub "Materiałami") podlega wyłącznie
niniejszym Ogólnym Warunkom Sprzedaży. Ogólne Warunki Kupującego stosują się wyłącznie wtedy, gdy Dostawca udzieli na to wyraźnej zgody
na piśmie. Zakres dostaw określają stosowne wzajemne oświadczenia pisemne.
2. Dostawca niniejszym zastrzega wszelkie prawa własności przemysłowej i/lub prawa autorskie dotyczące kosztorysów, rysunków i innych
dokumentów (zwanych dalej "Dokumentami"). Dokumentów nie wolno udostępniać osobom trzecim bez uprzedniej zgody Dostawcy, podlegają
też natychmiastowemu zwrotowi na żądanie  Dostawcy, jeśli nie przyznano mu zlecenia. Zdania 1 i 2 stosują się odpowiednio do Dokumentów
Kupującego; mogą być one jednak udostępniane osobom trzecim, które funkcjonują jako podwykonawcy Dostawcy.
3. Kupujący ma niewyłączne prawo do korzystania ze standardowego oprogramowania oraz oprogramowania firmowego (firmware), przy czym nie
może wprowadzać do nich żadnych zmian oraz musi z nich korzystać w ramach uzgodnionych parametrów pracy oraz na uzgodnionym sprzęcie.
Bez wyraźnego uzgodnienia Kupujący może sporządzić jedną kopię zapasową oprogramowania standardowego.
4. Możliwe są częściowe dostawy, chyba że ich przyjęcie przez Kupującego nie będzie uzasadnione.
5. Termin "dochodzenie odszkodowania" stosowany w niniejszych Ogólnych Warunkach obejmuje dochodzenie. odszkodowania zgodnie z polskim
kodeksem cywilnym. W przypadku Dostawcy odpowiada on tylko za szkody wyrządzone umyślnie bądź wskutek rażącego niedbalstwa.

II. CENY, WARUNKI PŁATNOŚCI I KOMPENSATA WZAJEMNA

1. Ceny podane są ex works i nie obejmują kosztów opakowania i wysyłki; ceny należy powiększyć o podatek od towarów i usług według każdorazowo
obowiązującej stawki.
2. Jeśli Dostawca ponosi odpowiedzialność za montaż lub budowę i o ile nie ustalono inaczej, Kupujący zapłaci uzgodnione wynagrodzenie wraz z
wszelkimi wymaganymi kosztami ubocznymi, np. podróży i transportu wraz z dietami.
3. Płatności są realizowane na rzecz Dostawcy bez żadnych potrąceń.
4. Kupujący może dokonać kompensaty wzajemnej wyłącznie roszczeń bezspornych i nieodwołalnych.
5. Określona przez Dostawcę minimalna wartość każdego zamówienia wynosi 1000 zł netto. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia
o wartości niższej niż 1000 zł, Dostawca obciąży Kupującego dodatkową opłatą za realizację zamówienia w wysokości 200 zł netto.

III. ZACHOWANIE TYTUŁU WŁASNOŚCI

1. Materiały objęte Dostawami ("Zachowane Materiały") pozostają własnością Dostawcy do momentu zaspokojenia każdej wierzytelności, jaką
Dostawca miał względem Kupującego z tytułu stosunku handlowego. Jeśli łączna wartość zabezpieczeń Dostawcy przekracza wartość wszystkich
zabezpieczonych wierzytelności o więcej niż 20%, Dostawca zwolni odpowiednią część zabezpieczeń na żądanie Kupującego; Dostawca będzie
uprawniony do wyboru, które zabezpieczenia podlegają zwolnieniu.
2. Na okres zachowania tytułu własności Kupujący nie może zastawiać Zachowanych Materiałów lub korzystać z nich jako zabezpieczenia, zaś
odsprzedaż jest możliwa wyłącznie dla odsprzedających w toku zwykłej działalności i wyłącznie pod warunkiem, że odsprzedający otrzyma
zapłatę od klienta. i zapłaci Dostawcy cenę za odsprzedane Materiały.
3. Jeśli Kupujący odsprzeda warunkowo Zachowane Materiały, przenosi przy tym na Dostawcę, ze skutkiem na dany dzień, wszelkie wierzytelności
wobec klientów wynikające z odsprzedaży, w tym prawa uboczne oraz wierzytelności, tytułem zabezpieczenia zapłaty ceny, bez konieczności
składania stosownych oświadczeń w tym zakresie. Jeśli Zachowane Materiały są sprzedawane wraz z innymi produktami i nie ustalono
indywidualnej ceny w odniesieniu do Zachowanych Materiałów, Kupujący ceduje na Dostawcę część ogólnej ceny wierzytelności, zależną od
ceny Zachowanych Materiałów zafakturowanej przez Dostawcę.
4. a) Kupujący może przetwarzać, mieszać lub łączyć Zachowane Materiały z innymi produktami. Przetwarzania dokonuje Kupujący na rzecz
Dostawcy. Kupujący przechowuje nowy artykuł utworzony w ten sposób, wykazując należytą ostrożność starannego przedsiębiorcy. Nowe
produkty uznaje się za Zachowane Materiały.
4. b) Ze skutkiem na dany dzień, Dostawca i Kupujący postanawiają, że jeśli Zachowane Materiały zostaną zmieszane lub połączone z produktami
niebędącymi własnością Dostawcy, Dostawca nabędzie współwłasność nowego produktu proporcjonalnie według wartości mieszanych lub
łączonych Zachowanych Materiałów do wartości pozostałych produktów w chwili mieszania lub łączenia. W tym zakresie nowe produkty uznaje
się za Zachowane Materiały.
4. c) Postanowienia cesji wierzytelności przewidziane w pkt. 3) powyżej stosują się również do nowych produktów. Cesja dotyczy jednak wyłącznie
kwoty odpowiadającej wartości zafakturowanej przez Dostawcę na Zachowane Materiały, które zostały przetworzone, zmieszane lub połączone.
4. d) Jeśli Kupujący łączy Zachowane Materiały z nieruchomościami lub rzeczami ruchomymi, bez konieczności składania stosownych oświadczeń
w tym zakresie Kupujący przeniesie na Dostawcę, tytułem zabezpieczenia, wierzytelności związane z połączeniem np. koszty połaczenia, w tym
wszelkie prawa uboczne za proporcjonalną kwotę wartości połączonych Zachowanych Materiałów względem pozostałych łączonych produktów
w chwili łączenia.
5. Kupujący nie może pobierać przeniesionych (scedowanych) na Dostawcę wierzytelności z tytułu odsprzedaży. Dostawca jest uprawniony do
poinformowania Klienta o dokonanej cesji wierzytelności lub żądać aby takiego powiadomienia dokonał Kupujący.
6. Kupujący bezzwłocznie poinformuje Dostawcę o akcie zajęcia egzekucyjnego, zabezpieczenia lub innego rodzaju interwencji dokonanych przez
sąd lub organ administracji publicznej na żądanie lub wniosek osób trzecich. Jeśli można wykazać uzasadnione interesy Dostawcy, Kupujący
bezzwłocznie przekaże Dostawcy wszelkie informacje i/lub Dokumenty niezbędne do stwierdzenia istnienia wierzytelności względem jego
klientów.
7. Jeśli Kupujący nie spełni swoich obowiązków, nie dokona należnej płatności lub w inny sposób naruszy swe zobowiązania, Dostawca będzie
uprawniony do anulowania zlecenia i odebrania Zachowanych Materiałów w przypadku uporczywego naruszania zobowiązań mimo upływu
wyznaczonego przez Dostawcę odpowiedniego okresu na usunięcie naruszenia; powyższe nie wyłącza przepisów ustawowych pozwalających
na zastosowanie takich samych bądź podobnych środków prawnych bez wyznaczania terminu na usuniecie naruszenia. Kupujący będzie w takich
wypadkach zobowiązany do zwrotu Zachowanych Materiałów.  

IV. TERMIN DOSTAWY MATERIAŁÓW; OPÓŹNIENIE

1. Terminy dostawy Materiałów obowiązują jedynie wtedy, gdy wszystkie Dokumenty przekazywane przez Kupującego, niezbędne pozwolenia i
zgody, szczególnie te dotyczące planów, zostaną otrzymane na czas, zaś Kupujący dopełnił przy tym pozostałych obowiązków i uzgodnionych
warunków płatności. Jeśli warunków tych nie spełniono w określonym czasie, ustalone terminy ulegną przedłużeniu w uzasadnionym zakresie;
postanowienie to nie obowiązuje, jeśli za opóźnienie odpowiada Dostawca.
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2. Jeśli terminy zostały naruszone z powodu:
a) siły wyższej w rodzaju mobilizacji, wojny, zamachów terrorystycznych, rebelii lub podobnych zdarzeń, np. strajku lub, czasowej przerwy w
działalności zakładu pracy (firmy).
b) ataków wirusowych lub innego rodzaju ataków na systemy informatyczne Dostawcy pomimo zastosowania środków ochronnych zgodnych z
zasadami ochrony danych oraz należytą starannością,
c) utrudnień wynikających z polskich, amerykańskich lub innych krajowych, unijnych lub międzynarodowych przepisów dotyczących handlu
zagranicznego lub innych okoliczności, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, lub
d) faktu, że Dostawca nie otrzymał swoich własnych materiałów w należytym terminie lub w należytej postaci, - termin taki ulega stosownemu
przedłużeniu.
3. Jeśli Dostawca odpowiada za opóźnienie (zwane dalej "Opóźnieniem"), a Kupujący w sposób  niewątpliwy poniósł z tego powodu stratę, Kupujący
może dochodzić odszkodowania w postaci kar umownych w wysokości 0,5% za każdy pełny tydzień Opóźnienia, lecz w żadnym wypadku nie
więcej niż ogółem 5% ceny tej części Materiałów, która z powodu Opóźnienia nie trafiła do przeznaczonego użytku.
4. Odszkodowania dochodzone przez Kupującego z tytułu opóźnionych Dostaw, a także odszkodowania z tytułu braku realizacji umowy
przekraczające limity określone w pkt. 3) powyżej są wyłączone we wszystkich przypadkach opóźnień w dostawie Materiałów. Postanowienie  
to  nie ma zastosowania w przypadku gdy bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują inną odpowiedzialność z powodu umyślności,
rażącego zaniedbania lub z powodu uszczerbku na życiu lub zdrowiu. Anulowanie zlecenia przez Kupującego na podstawie przepisów prawa jest
ograniczone do przypadków, w których za opóźnienie odpowiada Dostawca. Powyższe postanowienia nie  powodują zmiany ciężaru dowodowego
na niekorzyść Kupującego.
5. Na żądanie Dostawcy Kupujący określi w uzasadnionym terminie, czy z powodu opóźnionych Dostaw anuluje zlecenie czy też nalega na realizację
dostawy Materiałów.
6. Jeśli dostawa jest na żądanie Kupującego opóźniona o więcej niż miesiąc po wydaniu powiadomienia o gotowości do realizacji dostawy, Kupujący
może być obciążony, za każdy kolejny rozpoczęty miesiąc, kosztami składowania w wysokości 0,5% ceny dostarczanych Materiałów, lecz w
żadnym wypadku nie więcej niż 5%. Strony zlecenia mogą wykazać, że poniesiono wyższe lub, w zależności od przypadku, niższe koszty
składowania.   

V. PRZENIESIENIE RYZYKA

1. Nawet w przypadku realizacji dostawy z darmowym frachtem, ryzyko przechodzi na Kupującego w następujący sposób:
a) jeśli dostawa nie obejmuje montażu lub konstrukcji, w chwili nadania lub przejęcia Materiałów przez przewoźnika. Na żądanie Kupującego,
Dostawca ubezpieczy dostawę od zwykłych rodzajów ryzyka związanego z transportem na koszt Kupującego,
b) jeśli dostawa obejmuje montaż lub konstrukcję, w dniu odbioru montażu lub tych prac przez Kupującego lub, jeśli tak ustalono, po pomyślnym
próbnym uruchomieniu,
2. Ryzyko przechodzi na Kupującego, jeśli wysyłka, dostawa, rozpoczęcie lub wykonanie montażu lub konstrukcji, odbiór montażu lub prac
konstrukcyjnych albo budowlanych przez Kupującego lub próbne uruchomienie ulega opóźnieniu z przyczyn leżących po stronie Kupującego lub
jeśli Kupujący w jakikolwiek sposób zaniechał odbioru Dostaw.

VI. MONTAŻ I KONSTRUKCJA

O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, montaż, prace budowlane lub konstrukcyjne podlegają następującym postanowieniom:
1. Kupujący zapewni na własny koszt i w należytym terminie:
a) wszelkie prace ziemne, budowlane i konstrukcyjne oraz inne prace dodatkowe poza zakresem świadczonym przez Dostawcę, w tym niezbędną
siłę roboczą wykwalifikowaną i niewykwalifikowaną, materiały budowlane i narzędzia,
b) sprzęt i materiały niezbędne do montażu i oddania prac, takie jak rusztowania, urządzenia podnośne i inne, a także paliwa i smary,
c) prąd i wodę w miejscu użycia, wraz z podłączeniem, ogrzewaniem i oświetleniem,
d) stosowne suche i wyposażone w zamki pomieszczenia o odpowiedniej powierzchni, przylegające do placu budowy, na potrzeby składowania
części maszyn, aparatury, materiałów, narzędzi, itp., a także stosowne pomieszczenia robocze i rekreacyjne dla personelu budowy, w tym
urządzenia sanitarne stosowne do okoliczności; Kupujący zadba również o bezpieczeństwo majątku Dostawcy i personelu budowy w taki sam
sposób, jakby dbał o bezpieczeństwo własnego majątku,
e) ubrania i urządzenia ochronne stosowne do szczególnych warunków panujących w danym miejscu
2. Przed rozpoczęciem prac konstrukcyjnych Kupujący bez wezwania udostępni wszelkie wymagane informacje dotyczące lokalizacji ukrytych linii
zasilania, gazociągów i wodociągów oraz podobnych instalacji wraz z niezbędnymi danymi strukturalnymi.
3. Przed montażem lub budową, Kupujący udostępni na miejscu montażu lub budowy wszelkie materiały i sprzęt niezbędny do rozpoczęcia prac,
Kupujący wykona również prace przygotowawcze w takim zakresie, by montaż lub budowę można było zacząć zgodnie z ustaleniami i prowadzić
ją bez zakłóceń. Drogi dojazdowe oraz plac montażu lub budowy muszą być dostępne i niezablokowane.
4. Jeśli dojdzie do opóźnienia montażu, konstrukcji lub oddania prac z powodu okoliczności pozostających poza kontrolą Dostawcy, Kupujący
poniesie uzasadnione koszty związane z okresami przerwy oraz koszty dodatkowych podróży Dostawcy lub personelu budowy.
5. Kupujący potwierdzi Dostawcy liczbę godzin przepracowanych przez personel budowy w odstępach cotygodniowych, a także bezzwłocznie
poinformuje Dostawcę na piśmie o zakończeniu montażu, budowy lub oddaniu prac.
6. Jeśli po zakończeniu prac Dostawca zażąda odbioru Dostaw, Kupujący dokona tego w ciągu dwóch tygodni. Po upływie tego terminu uznaje się,
że doszło do odbioru. Uznaje się też, że doszło do odbioru w przypadku korzystania z dostarczonych Materiałów po zakończeniu ew. ustalonego
okresu próbnego.

VII. ODBIÓR DOSTAW

Kupujący nie odmówi odbioru Dostaw z powodu nieistotnych wad.

VIII. WADY DOTYCZĄCE JAKOŚCI

Dostawca ponosi odpowiedzialność za wady dotyczące jakości (zwane dalej "Wadami") w następujący sposób:
1. Wadliwe części lub usługi będą według uznania Dostawcy naprawione, wymienione lub nieodpłatnie wykonane ponownie, jeśli przyczyna Wady
istniała już w chwili przenoszenia ryzyka.
2. Reklamacje dotyczące naprawy lub wymiany podlegają przedawnieniu po upływie 1 roku, licząc od początku biegu ustawowego okresu
przedawnienia, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa cywilnego.
3. Powiadomienie o stwierdzeniu Wady Kupujący powinien bezzwłocznie przedłożyć w formie pisemnej.
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4. W przypadku powiadomienia o stwierdzeniu Wady, Kupujący ma prawo do wstrzymania płatności do kwoty w uzasadniony sposób odpowiadającej
stwierdzonej Wadzie. Kupujący może jednak wstrzymać płatności jedynie wtedy, gdy przedmiot zgłaszanej Wady jest uzasadniony i bezsporny, a
sposób wyliczenia tej kwoty nie budzi wątpliwości. Kupujący nie ma prawa do wstrzymywania płatności, jeśli zgodnie z prawem upłynął już termin
na zgłoszenie Wady. Nieuzasadnione powiadomienia o stwierdzeniu Wady uprawniają Dostawcę do dochodzenia zwrotu od Kupującego kosztów
związanych z postępowaniem wywołanym zgłoszeniem wady/wad..
5. Dostawca zapewni możliwość naprawy lub wymiany wadliwego Materiału w odpowiednim  terminie.
6. Jeśli naprawa lub wymiana nie powiedzie się, Kupujący będzie uprawniony do anulowania zlecenia lub odpowiedniego zmniejszenia
wynagrodzenia; nie ma to wpływu na odszkodowanie dochodzone przez Kupującego na podstawie pkt. 9.
7. Reklamacje dotyczące Wad nie przysługują w przypadku nieistotnych odchyleń od uzgodnionej jakości, które mają niewielki wpływ na
korzystanie z Materiału, wynikają z normalnego zużycia lub w przypadku uszkodzeń powstałych po przeniesieniu ryzyka w wyniku nieprawidłowej
obsługi, nadmiernego obciążenia, nieodpowiedniego sprzętu, wadliwych robót budowlanych, nieodpowiedniej gleby pod fundamentami,
a także w przypadku reklamacji dotyczących poszczególnych czynników zewnętrznych nieuwzględnionych w zleceniu, a także w przypadku
niereprodukowalnych błędów oprogramowania. Wyłącza się również reklamacje wynikające z nieprawidłowych modyfikacji lub prac naprawczych
wykonanych przez Kupującego lub osoby trzecie, wraz ze wszelkimi następstwami.
8. Kupującemu nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych w toku realizacji wtórnej, w tym kosztów podróży, transportu, robocizny i materiałów, w
zakresie w jakim koszty zostały poniesione w wyniku przeniesienia przedmiotu Dostaw z oddziału Kupującego do innej lokalizacji,.
9. Kupujący nie może dochodzić zwrotu szkód wynikających z Wad. Postanowienie to nie stosuje się, jeśli Wada została ukryta w sposób nieuczciwy,
nie zapewniono gwarantowanych charakterystyk lub w przypadku zgonu, uszczerbku na zdrowiu, ograniczenia wolności lub umyślnego naruszenia
zlecenia lub rażącego zaniedbania w tym zakresie po stronie Dostawcy. Powyższe postanowienia nie powodują zmiany ciężaru dowodowego na
niekorzyść Kupującego. Wyłącza się wszelkie roszczenia Kupującego oprócz roszczeń przewidzianych w niniejszym art. VIII.

IX. PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ I PRAWA AUTORSKIE; WADY PRAWNE

1. O ile nie ustalono inaczej, Dostawca dostarczy Materiały wolne od praw własności przemysłowej i praw autorskich (dalej zwanych "PWP")
należących do osób trzecich, wyłącznie w odniesieniu do kraju miejsca dostawy. Jeśli osoba trzecia dochodzi wobec Kupującego uzasadnionego
roszczenia na podstawie naruszenia PWP do Materiałów z przyczyny leżącej po stronie Dostawcy, jeśli Materiały te użytkowane są zgodnie ze
zleceniem, Dostawca ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność w okresie przewidzianym w odpowiednich przepisach prawa w następujący
sposób:
a) Dostawca wybierze, czy na własny koszt nabyć prawo do korzystania z PWP w odniesieniu do danych Materiałów, czy też wprowadzić
modyfikacje do Materiałów, tak aby nie naruszały PWP, czy też je wymienić. Jeśli jest to niemożliwe w uzasadnionych warunkach, Kupujący może
anulować zlecenie lub zmniejszyć wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
b) odpowiedzialność odszkodowawcza Dostawcy podlega przepisom art. XII,
c) powyższe obowiązki Dostawcy wiążą go jedynie wtedy, gdy Kupujący (i) bezzwłocznie powiadomi Dostawcę o roszczeniach zgłaszanych przez
osobę trzecią w formie pisemnej, (ii) nie uznaje istnienia naruszenia oraz (iii) pozostawia Dostawcy wybór środków ochronnych oraz negocjacje
ugodowe. Jeśli Kupujący przestanie korzystać z Materiałów w celu zmniejszenia poniesionych szkód lub z innego uzasadnionego powodu, ma
obowiązek powiadomić daną osobę trzecią, że fakt ten nie stanowi uznania zasadności domniemanego naruszenia,
2. Wyłącza się roszczenia Kupującego względem Dostawcy, jeśli to Kupujący odpowiada za naruszenie PWP.
3. Wyłącza się roszczenia Kupującego również wtedy, gdy naruszenie PWP wywołane jest specyfikacjami wprowadzonymi przez Kupującego, w
wyniku użytkowania nieprzewidzianego przez Dostawcę lub jeśli Materiały zostały zmodyfikowane przez Kupującego lub są użytkowane wraz z
produktami nieuzyskanymi od Dostawcy.
4. Dodatkowo w odniesieniu do roszczeń Kupującego na podstawie pkt. 1a) powyżej, art. VIII pkt. 5 stosuje się odpowiednio w przypadku naruszenia
PWP.
5. W przypadku innych wad prawnych Materiałów, art. VIII stosuje się odpowiednio.
6. Wyłącza się wszelkie inne roszczenia Kupującego wobec Dostawcy lub jego agentów, a także wszelkie roszczenia dotyczące wad prawnych
Materiałów oprócz roszczeń przewidzianych niniejszym art. IX.

X. WARUNKOWA REALIZACJA ZLECENIA

1. Realizacja niniejszego zlecenia jest zależna od tego, czy nie istnieją ograniczenia wynikające z polskich, amerykańskich lub innych krajowych,
europejskich lub międzynarodowych przepisów handlu zagranicznego, embargo lub innego rodzaju sankcji.
2. Kupujący zapewnia informacje oraz Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia eksportu, transportu i importu.

XI. NIEMOŻNOŚĆ REALIZACJI ZLECENIA; ZMIANA ZLECENIA

1. Jeśli dostawa okaże się niemożliwa, Kupujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania, chyba że niemożność realizacji zlecenia
nie leży po stronie Dostawcy. Dochodzone odszkodowanie Kupującego jest jednak ograniczone do 10% wartości części Materiałów, która z
powodu niemożności realizacji zlecenia nie może trafić do przeznaczonego użytku. Ograniczenia tego nie stosuje się w przypadku obowiązkowej
odpowiedzialności z powodu umyślności, rażącego niedbalstwa lub z powodu uszczerbku na życiu lub zdrowiu; nie oznacza to zmiany ciężaru
dowodowego na niekorzyść Kupującego. Prawo Kupującego do anulowania zlecenia nie ulega zmianie.
2. Jeśli nieprzewidziane okoliczności w rozumieniu art. IV pkt. 2 (a) do (c) w sposób znaczący zmienią ekonomiczne znaczenie lub zawartość
Materiałów, lub będą miały znaczący wpływ na działalność Dostawcy, zlecenie należy zmienić zgodnie z zasadami zdrowego rozsądku i
dobrej wiary. Jeśli zlecenie przestanie być dla Dostawcy uzasadnione z przyczyn ekonomicznych, Dostawca będzie miał prawo do anulowania
zlecenia. Jeśli Dostawca zamierza skorzystać z prawa anulowania zlecenia, powiadomi o tym Kupującego niezwłocznie po zaistnieniu przyczyn
uzasadniających takie działanie ; postanowienia tego nie stosuje się, jeśli uprzednio uzgodniono z Kupującym przedłużenie  terminu dostawy.
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XII. INNE ODSZKODOWANIA

O ile nie określono inaczej w niniejszych Ogólnych Warunkach, Kupującemu nie przysługują żadne   roszczenia odszkodowawcze z dowolnej
przyczyny prawnej, w przypadku naruszenia obowiązków przez Dostawcę, wynikających ze stosunków umownych lub deliktów.
2. Postanowienia tego nie stosuje się, jeśli odpowiedzialność cywilnoprawna wynika z:
a) z bezwględnie obowiązujących przepisów prawa
b) winy umyślnej,
c) rażącego zaniedbania po stronieDostawcy
d) oszustwa,
e) niedotrzymania udzielonej gwarancji,
f) uszczerbku na życiu lub zdrowiu w wyniku niedbalstwa; lub
g) naruszenia znaczącego warunku zlecenia w wynikurażącego niedbalstwa Dostawcy,
- przy czym wysokość odszkodowania wynikającego z naruszenia znaczącego warunku zlecenia będzie ograniczona do dających się przewidzieć
szkód związanych ze zleceniem, o ile nie stosuje się żaden z innych powyższych przypadków.
3. Powyższe postanowienie nie powoduje zmiany ciężaru dowodowego na niekorzyść Kupującego.

XIII. WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA, PRAWO OBOWIĄZUJACE

1. Jeśli Kupujący jest przedsiębiorcą, spory wynikające pośrednio lub bezpośrednio ze zlecenia podlegają właściwości miejscowej wyłącznie
siedziby Dostawcy. Dostawca może też jednak złożyć pozew w sądzie właściwymzgodnie z właściwością wynikajaca z polskiego Kodeksu
postepowania cywilnego.
2. Niniejsze Ogólne Warunki i ich wykładnia podlega przepisom prawa polskiego, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach
międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG Dz.U.1997.45.286).

XIV. KLAUZULA SALWATORYJNA
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Nieważność prawna jednego lub więcej postanowień niniejszej Umowy nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień. Postanowienia tego
nie stosuje się, gdyby dalsza realizacja zlecenia straciła znaczenie dla jednej ze stron.

