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Ogólne warunki sprzedaży ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o.
do umów zawieranych z przedsiębiorcami.

Przesłanki stosowania ogólnych warunków umów sprzedaży.
Niniejsze warunki umów sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów tego rodzaju zawieranych przez Spółkę
ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach, przy ul. Metalowców 1, 41-600
Świętochłowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000050192, NIP: 664-100-37-16,
posiadającą kapitał zakładowy i kapitał wpłacony w wysokości: 4 616 000,00 zł (zwaną dalej Spółką) z przedsiębiorcami
zwanymi dalej Kupującymi. Warunki umów zostają doręczone Kupującemu na piśmie przed zawarciem umowy,
a Kupujący oświadcza, że ich treść jest mu znana i zawierając umowę wyraża zgodę na włączenie tych warunków do
treści umowy, jako jej integralnej części. W sprawach nieuregulowanych w umowie, ani też w niniejszych warunkach
umów stosuje się ogólne przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw. Ogólne warunki zawierania umów Kupującego,
odmienne od niniejszych warunków, nie są dla Spółki wiążące, chyba że Spółka jednoznacznie
w formie pisemnej wyrazi zgodę na ich obowiązywanie.
Oferta, zawarcie umowy.
1. Spółka jest związana złożoną ofertą przez okres 2 tygodni, licząc od daty jej złożenia, o ile Spółka w formie
pisemnej nie postanowiła inaczej.
2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje handlowe Spółki są w każdym przypadku zaproszeniem
do rokowań, chyba że z treści ich jednoznacznie wynika, iż stanowią ofertę skierowaną do poszczególnej osoby.
3. Zawarcie umowy oraz wszelkie jej zmiany, uzupełnienia jak również odstąpienia od niej (w tym również
rezygnacja z formy pisemnej jako wymogu ważności postanowienia) wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności, chyba że Strony uzgodnią zawarcie umowy w innej szczególnej formie. Do zawarcia
prawnie wiążącej umowy może dojść również poprzez potwierdzenie przez Spółkę przyjęcia zamówienia
od Kupującego, bądź potwierdzenie przez Kupującego przyjęcia oferty Spółki. Dla ustalenia zakresu świadczenia
Spółki miarodajna jest treść oferty lub treść potwierdzenia przez Spółkę zamówienia Kupującego. Dowodem
złożenia oświadczeń jest w tym wypadku potwierdzenie nadania faksu lub potwierdzenie dotarcia wiadomości
e-mail na serwer odbiorcy.
4. Wszelka dokumentacja pisemna, w tym ryciny, kosztorys, oferty itp. nie mogą być udostępnione osobom trzecim
i są przeznaczone wyłącznie do wiadomości Kupującego.
Ceny, warunki płatności, odsetki za opóźnienie.
1. Ustalone ceny oparte są na obowiązujących w dniu zawarcia umowy czynnikach kosztotwórczych
(np. surowiec, płace, energia, cła, opłaty publicznoprawne, kursy walut itp.) i zawsze podane są bez podatku
od towarów i usług (VAT). Ceny te podawane są na bazie loco zakład wytwórczy lub magazyn Spółki, bądź
w wypadku importu, loco magazyn eksportera, chyba, że umowa stanowi inaczej. Jeżeli
w okresie między zawarciem umowy, a wydaniem towaru czynniki kosztotwórcze uległy zmianie
a wyprodukowanie lub wydanie towaru nie było możliwe w terminie 4 miesięcy od daty potwierdzenia przyjęcia
zlecenia z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Spółka jest uprawniona do jednostronnej zmiany cen, o ile
nie podjęto odmiennych ustaleń w formie pisemnej.
2. Koszty związane z opakowaniem (w szczególności w przypadku materiałów powlekanych,
lub w przypadku szczególnych ilości /rozmiarów), specyficznym oznakowaniem lub podziałem towaru, pracami
oznaczeniowymi bądź pozycjonującymi, jak też koszty związane z uzyskaniem szczególnych zezwoleń organów
drogowych na transport towaru itp. nie są objęte ustaloną ceną. Koszty te są naliczane odrębnie i obciążają
Kupującego chyba, że umowa stanowi inaczej.
3. Spółka jest uprawniona do żądania zapłaty ceny określonej w fakturze z chwilą odebrania przez Kupującego
zamówionego towaru. Strony mogą umówić się na inny termin zapłaty ceny. Jeżeli towar jest dostarczony
częściami obowiązek zapłaty ceny powstaje sukcesywnie, z chwilą dostarczenia każdej kolejnej partii towaru,
chyba, że strony postanowiły inaczej, w szczególności, że zapłata nastąpi po dostarczeniu ostatniej partii towaru.
Spółka jest uprawniona do żądania od Kupującego wg swego uznania zaliczki lub innego zabezpieczenia
roszczeń wynikających z zawartej umowy.
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4.

5.

W przypadku gdy Kupujący opóźnia się z zapłatą ceny za dostawę towaru lub też z uzyskanych przez Spółkę
informacji wynika, że jest prawdopodobne, iż Kupujący nie zapłaci ceny w umówionym terminie, stają się
wymagalne wszystkie roszczenia Spółki wobec Kupującego, a wynikające z uprzednio zawartych umów, w tym
niezależnie od terminu zapłaty sum wynikających z otrzymanych na zabezpieczenie weksli. W takim przypadku
Spółka jest także uprawniona do odstąpienia od zawartych już, ale jeszcze nie wykonanych umów.
W wypadku opóźnienia w płatności Spółka ma także prawo:
• wstrzymać dalsze dostawy do czasu uregulowania zaległości,
• naliczyć odsetki ustawowe za okres opóźnienia, chyba, że strony przy zawieraniu umowy uzgodniły
pisemnie inną stopę odsetek za opóźnienie.

Zastrzeżenie prawa własności.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Spółka może zastrzec sobie prawo własności dostarczanego towaru aż do całkowitej zapłaty ustalonej ceny przez
Kupującego, jeżeli w ocenie Spółki takie zastrzeżenie jest konieczne dla zabezpieczenia zapłaty ceny,
a Kupujący nie zaoferuje innego, wiarygodnego w ocenie Spółki, sposobu zabezpieczenia.
Zastrzeżenie prawa własności następuje w ofercie Spółki lub w potwierdzeniu przyjęcia przez Spółkę
zamówienia Kupującego i jest wiążące dla Kupującego, jeżeli niezwłocznie nie zawiadomi Spółki
o odstąpieniu od zamówienia z tego powodu.
Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego jest on
zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Spółki.
W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność Spółki w toku skierowanego do majątku Kupującego,
zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Spółkę o tym fakcie oraz współdziałać ze Spółką przy
realizacji jej praw względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru w ramach wszelkich dostępnych środków.
Kupujący na żądanie Spółki jest zobowiązany przekazać niezwłocznie informacje o tym gdzie są przechowywane
towary objęte zastrzeżeniem własności. Spółka jest uprawniona do kontrolowania towaru w miejscu, w którym
się on znajduje, jak również do jego odebrania, jeżeli jej prawo własności byłoby zagrożone cudzym działaniem.
Kupujący ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru w okresie pomiędzy jego wydaniem,
a przejściem prawa własności towaru na jego rzecz. Kupujący zobowiązany jest zawrzeć na rzecz Spółki umowę
ubezpieczenia towaru od przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia na okres wyżej wskazany do sumy pełnej
towaru lub przenieść na Spółkę wszelkie uprawnienia wynikające z umowy ubezpieczenia zawartej na rzecz
Kupującego, a roszczenia względem osób trzecich odpowiedzialnych za zniszczenie bądź uszkodzenie towaru;
Kupujący przesłać Spółce kopię polisy ubezpieczenia towaru niezwłocznie po jej otrzymaniu, jak również jest
zobowiązany zawiadomić zakład ubezpieczeniowy o rozporządzeniu wierzytelnością z umowy ubezpieczenia na
rzecz Spółki i przesłać niezwłocznie kopię takiego zawiadomienia.
Kupujący każdorazowo zobowiązany jest, odbierając towar podlegający zastrzeżeniu prawa własności,
przedłożyć w formie pisemnej potwierdzenie o istnieniu zastrzeżenia.
Spółka upoważnia Kupującego do dalszego zbycia, w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa, towaru
podlegającego zastrzeżeniu praw własności, pod warunkiem, że Kupujący dokona równocześnie skutecznej cesji
na rzecz Spółki roszczenia wobec dalszego nabywcy towaru o zapłatę ceny; dokonana cesja stanowi
zabezpieczenie roszczenia Spółki o zapłatę ceny sprzedaży przez Kupującego i nie zwalnia go z obowiązku
zapłaty pozostałej części ceny; w przypadku dalszego zbycia towaru Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie
poinformować Spółkę o osobie dalszego nabywcy. W przypadku zamiaru połączenia dostarczonych towarów z
nieruchomością w taki sposób, iż mają stać się jej częściami składowymi, Kupujący zobowiązany jest uprzednio
ustanowić na rzecz Spółki inne zabezpieczenie roszczenia o zapłatę ceny, a w szczególności poręczenia
właściciela nieruchomości, bądź cesji wierzytelności Kupującego od inwestora.
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Termin wykonania świadczenia, odbiór towaru, prawo odstąpienia.
1. Określony przez Spółkę termin realizacji zamówienia (spełnienia świadczenia przez Spółkę) odnosi się do
momentu gotowości wydania towaru Kupującemu z zakładu lub magazynu Spółki. Uzgodniony realizacji
zamówienia rozpoczyna swój bieg w dniu potwierdzenia przez Spółkę przyjęcia zamówienia, a w przypadku
późniejszych zmian w pierwotnym zamówieniu w dniu wydania ostatecznego potwierdzenia zamówienia
przez Spółkę, o ile uprzednio uzgodnione zostały wszystkie inne istotne postanowienia zamówienia
(w szczególności przedłożona została pełna specyfikacja towarowa) i uzyskano wszelkie prawem
przewidziane zezwolenia krajowe i zagraniczne niezbędne dla wprowadzenia towaru do obrotu.
2. Kupujący zobowiązany jest określić w zamówieniu termin jego realizacji odpowiednio do podanego przez
Spółkę terminu profilowania zamawianego towaru. Specyfikacja zamawianego towaru winna zostać
przekazana Spółce najpóźniej na 14 dni przed przewidzianym terminem profilowania. W wypadku uchybienia
temu terminowi Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wykonania profilowania towaru poza
termin wskazany w umowie.
3. Towar zgłoszony Kupującemu jako gotowy do wydania winien zostać przez niego niezwłocznie odebrany, nie
później jednak niż w dniu uzgodnionym jako termin wydania towaru. W przypadku gdy odbiór towaru nie
nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości jego wydania, Spółka jest uprawniona
przesłać towar na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego. W takim przypadku Spółka jest uprawniona do
żądania zapłaty ceny za towar w terminie uprzednio uzgodnionym jako termin zapłaty.
4. Jeżeli na zlecenie Kupującego wielkość (ilość) zamówionego towaru ma ulec zmianie w trakcie realizacji
zamówienia Spółka jest uprawniona wg swego uznania:
a) w przypadku zwiększenia zamówienia doliczyć dodatkową ilość towaru do jego ilości częściowej
bądź całkowitej, a wynikającej z tej samej bądź innej umowy, jak też ustalić cenę dodatkowej ilości
zamówionego towaru wg cen z dnia wykonania dodatkowego zamówienia, jeśli cena ta jest wyższa
od cen uzgodnionych w umowie; w przeciwnym razie Spółka może ustalić cenę dodatkowego
zamówienia wg cen uzgodnionych w umowie.
b) w przypadku zmniejszenia zamówienia odstąpić od umowy, albo też wydać mniejszą ilość
zamówionego towaru i rozliczyć ilość dostarczoną po cenach obowiązujących w dniu wydania
towaru, o ile są one wyższe od uzgodnionych wcześniej, a w przeciwnym razie rozliczyć
zamówienie wg cen ustalonych.
5. Ponadto w przypadku opisanej wyżej zmiany zamówienia co do ilości towaru Spółka jest również
uprawniona do jednostronnej zmiany uzgodnionych uprzednio kosztów transportu, niezależnie od tego, czy
stanowią one element uzgodnionej ceny, czy też są rozliczane odrębnie, odpowiednio do zmienionych
warunków zamówienia.
6. Kupujący nie może odmówić przyjęcia częściowego spełnienia świadczenia. Cena kupna za część
zrealizowanego zamówienia jest wymagalna niezależnie od terminu wykonania pozostałej partii
zamówionego towaru.
7. W przypadku zwłoki Spółki w spełnieniu świadczenia, Kupujący może, po wyznaczeniu Spółce
odpowiedniego dodatkowego terminu do wykonania umowy, odstąpić od umowy, o ile towar do dnia,
w którym upływa termin dodatkowy nie został zgłoszony przez Spółkę jako gotowy do wydania.
W przypadku, gdy zwłoka w spełnieniu świadczenia spowodowana jest zwłoką podwykonawcy Spółka jest
zobowiązana na
żądanie Kupującego niezwłocznie przenieść na niego wszelkie roszczenia względem
podwykonawcy do wysokości poniesionej przez Kupującego szkody. W takim przypadku Spółka jest
zwolniona z odpowiedzialności za zwłokę w spełnieniu świadczenia.
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Siła wyższa
Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
kontraktowych, jeżeli jest ono spowodowane zjawiskami siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się wszelkie
okoliczności i zjawiska, których, rozsądnie rzecz oceniając, nie można było przewidzieć ani też im zapobiec,
mające charakter zewnętrzny w stosunku do stron umowy i nie są spowodowane przez żadną z nich, ani też przez
żadną z osób, za które ponosi odpowiedzialność. Przypadkami działania siły wyższej są w szczególności akcje
strajkowe i lokaut, utrudnienia eksportowe i importowe, niezależnie od faktu, czy występują po stronie Spółki
czy Kupującego. Kupujący może w takim wypadku żądać złożenia przez Spółkę oświadczenia, czy odstępuje od
umowy, czy też spełni świadczenie w stosownym terminie po ustaniu zaistniałych przeszkód. W przypadku
braku takiego oświadczenia Kupujący może odstąpić od umowy.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

1.
2.

3.

Miejsce spełnienia świadczenia, przesyłanie towaru, przejście ryzyka uszkodzenia lub zaginięcia
towaru.
O ile przy zachowaniu formy pisemnej nie postanowiono inaczej, sprzedaż następuje zawsze loco zakład lub
magazyn Spółki, a w wypadku importu loco magazyn eksportera za granicą.
Ryzyko przypadkowego zniszczenia bądź uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania
przedmiotowego towaru spedytorowi lub przewoźnikowi. Takie określenie chwili przejścia ryzyka odnosi się
również do sytuacji, gdy na skutek wcześniejszych uzgodnień Spółka zobowiązała się przesłać własnym
staraniem towar do wskazanego przez Kupującego miejsca w kraju lub za granicą (np. dostawa towaru na plac
budowy).
O ile strony nie uzgodniły inaczej, towar wydany jest Kupującemu bez opakowania i bez ochrony
antykorozyjnej; załadowanie towaru na samochód podstawiony przez Kupującego następuje zgodnie z zasadami
obowiązującymi w zakładzie Spółki.
Kupujący przy wydaniu towaru ma obowiązek sprawdzenia jakości wydawanego mu towaru.
Kupujący jest odpowiedzialny za zorganizowanie właściwego dojazdu dla pojazdów przewożących towar do
wskazanego miejsca rozładowania; dotyczy to w szczególności pojazdów ciężarowych z przyczepą; w przypadku
gołoledzi, oblodzenia, śniegu, a także stosowania doprzęgu itp., powstałe koszty dodatkowe obciążają
Kupującego.
Kupujący udostępni dla celów rozładowania ładunku dźwig, wózki widłowe i inne niezbędne w tym celu
urządzenia a także personel. Strony ustalają, iż zarówno sprzęt rozładunkowy jak i monterzy działający
w imieniu lub na rzecz Kupującego zobowiązani są oczekiwać na przywóz towaru do 2 godzin po uzgodnionym
terminie jego przywozu do miejsca przeznaczenia; powstałe w takim przypadku koszty dodatkowe ponosi
Kupujący.
Plan sytuacyjny / Obliczenia statyczne.
Jeżeli na podstawie szczególnego, pisemnego porozumienia Spółka zobowiązana jest wykonać plany sytuacyjne,
obliczenia statyczne, a także innego rodzaju plany i rysunki, zastosowanie znajdują poniższe postanowienia:
Spółka nie jest zobowiązana dokonać weryfikacji przekazanych przez Kupującego w tym celu materiałów
i danych.
Kupujący zobowiązany jest do skontrolowania zawartych w planach i/lub rysunkach miar i ilości oraz do
potwierdzenia w formie pisemnej zgodności dostarczonych planów, obliczeń statycznych, rysunków
itp. w terminie 2 tygodni od dnia zlecenia Spółce wykonania przedmiotowej dokumentacji.
Przedłożona przez Spółkę dokumentacja zawierająca obliczenia statyczne ma moc wiążącą; może zostać
zastosowana dopiero po jej zweryfikowaniu przez właściwego biegłego.
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Gwarancja jakości.
1.

Spółka zastrzega sobie możliwość modyfikacji parametrów technicznych w stosunku do danych zawartych
w opisach podanych w prospektach, rysunkach i innych materiałach o charakterze reklamowym w związku
ze stałym unowocześnianiem produktów, zwiększającym walory użytkowe.
2. Spółka jest związana parametrami technicznymi po wyraźnym pisemnym ich uzgodnieniu z Kupującym
stanowiącym zapewnienie, co do właściwości sprzedawanego towaru.
3. Spółka zapewnia o wysokiej jakości dostarczanych towarów, szczególnie iż dostarczone towary odpowiadają
zasadom współczesnej techniki, w tym wymogom określonym przez właściwe zezwolenia w tym zakresie,
jak również uzgodnieniom umownym dokonanym z Kupującym. Spółka zapewnia dalej, że sprzedawany
towar będzie funkcjonował bez zakłóceń, jeżeli używany będzie zgodnie ze swym przeznaczeniem
w zwykłych środkowoeuropejskich warunkach klimatycznych i atmosferycznych, nie narażony na
bezpośrednie działanie wód morskich i nadmiernego promieniowania UV, wolny od działania intensywnych
związków chemicznych. W odniesieniu do wszelkich wartości i wymiarów towaru, zawartych
we właściwych zezwoleniach oraz umowie, Kupujący winien uwzględnić przyjęte zwyczajowo bądź
określone właściwymi normami granice dopuszczalnych odchyleń (tolerancji) o ile nie uzgodniono inaczej
w formie pisemnej. Strony dopuszczają wystąpienie różnic w odcieniu barwy towaru, a mogące wystąpić
w przypadku dostawy poszczególnych partii towaru oddzielnie, jak też w przypadku dostawy towaru
zróżnicowanego, co do daty produkcji i grubości blachy.
4. Spółka udziela gwarancji jakości na sprzedany towar na warunkach i zasadach określonych w niniejszym
dokumencie oraz warunkach określonych w odrębnym dokumencie (warunki gwarancji i obsługi reklamacji) z
wyłączeniem przepisów Kodeksu cywilnego.
5. W związku z udzieleniem gwarancji, pomiędzy stronami wyłączona zostaje rękojmia za wady.
6. Gwarancja udzielana jest na okres określony przez Spółkę w odrębnym dokumencie, licząc zawsze od dnia
wydania towarów Kupującemu.
7. Jeśli w oświadczeniu gwarancyjnym nie zastrzeżono inaczej, przesłanką wykonania przez Kupującego
uprawnień z tytułu gwarancji jest zastosowanie się przez Kupującego do następujących reguł postępowania:
a) towar należy przechowywać jak też poddawać obróbce i przetwarzaniu zgodnie z wszystkimi
odpowiednimi wymogami specjalistycznymi obowiązującymi w tym zakresie, szczególnie z wymogami
dokumentacji technicznej (zezwolenia) oraz ogólnie przyjętymi zasadami techniki,
b) w przypadku wystąpienia wady należy niezwłocznie zaniechać dalszej obróbki i przetwarzania towaru;
towar należy udostępnić Spółce celem dokonania oględzin, a na żądanie Spółki należy dostarczyć próbki
reklamowanego towaru.
8. Spółka ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wadę, która ujawniła się w okresie trwania gwarancji i o
której Kupujący zawiadomił Spółkę w okresie gwarancji, niezwłocznie po jej ujawnieniu się, lecz nie
później niż w terminie 7 dni od momentu jej ujawnienia. Brak powiadomienia przez Kupującego o
ujawnionej wadzie we wskazanym terminie w okresie gwarancji wyłącza roszczenia Kupującego z tytułu
gwarancji.
9. Kupujący ma prawo do składania reklamacji jakościowych:
a) w odniesieniu do oczywistych wad jakościowych, tj. wad widocznych gołym okiem i możliwych do
zauważenia w momencie wydania towaru – Kupujący ma prawo zgłosić je Spółce pisemnie pod
rygorem nieważności, nie później niż momencie wydania mu towaru, pod rygorem utraty przez
Kupującego prawa do powołania się na te wady w późniejszym terminie oraz uznania, że Spółka wydała
Kupującemu Towar bez wad jakościowych, zgodnie z zamówieniem;
b) w odniesieniu do innych wad niż wymienione powyżej w ppkt (a), Kupujący ma prawo zgłosić je Spółce
w okresie obowiązywania gwarancji, w terminie do 7 dni od dnia ich ujawnienia, pod rygorem utraty
przez Kupującego prawa do powołania się na te wady w późniejszym terminie oraz uznania, że Spółka
wydała Kupującemu Towar bez wad jakościowych, zgodnie z zamówieniem.
10. W przypadku zgłoszenia wady towaru w ramach gwarancji, Spółka jest zobowiązana do naprawy towaru
albo wymiany towaru na wolny od wad, przy czym wybór odpowiedniego świadczenia gwarancyjnego
należy wyłącznie od Spółki. Ponadto, łączna wartość naprawy lub łączna wartość wymienionych towarów
nie może przekroczyć wartości zamówienia.
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do umów zawieranych z przedsiębiorcami.
11. Spółka nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku lub w związku z wadą i uszkodzeniem
reklamowanego wyrobu, jak również Spółka nie odpowiada za utracone korzyści Kupującego.
12. Wykonanie uprawnień przysługujących Kupującemu z tytułu udzielonej gwarancji, w szczególności
naprawa towaru lub wymiana towaru na nowy wolny od wad przez Spółkę, nie skutkuje przedłużeniem
terminu (okresu) gwarancji ani rozpoczęciem biegu terminu gwarancji na nowo.
Odszkodowania.
Spółka jest odpowiedzialna za szkodę powstałą wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
jeśli szkoda została wyrządzona umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Spółki lub osób, za które ona
odpowiada. Wysokość roszczeń odszkodowawczych ograniczona jest do wartości przedmiotu umowy.
Pozostałe postanowienia.
1.
2.

3.
4.
5.

Zmiany postanowień umowy dokonywane w formie ustnej są bezskuteczne.
Jeżeli niektóre z postanowień niniejszych warunków umów okażą się nieważne lub zostaną uznane
za nieważne przez sąd lub inny właściwy organ, pozostałe postanowienia pozostają w mocy,
chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień objętych nieważnością, umowa nie zostałaby zawarta.
W takim przypadku, strony ustalają, iż w miejsce nieważnego postanowienia obowiązywać będzie reguła
najbliższa jego prawnemu i ekonomicznemu znaczeniu.
Miejscem wykonania niniejszej umowy jest siedziba Spółki.
Dla wykładni i stosowania niniejszych ogólnych warunków zawierania umów, jak też poszczególnych umów
indywidualnych właściwe jest prawo polskie.
Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania wszelkich mogących wyniknąć z umowy sprzedaży sporów
jest sąd miejsca siedziby Spółki.
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