OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY STALVED SP. Z 0.0.

§

l.

l. Postanowienia ogólne

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedży w Stalved Sp. z o.o. mają zastosowanie do wszystkich umów zwyłączeniem
osób fizycznych nieprowadących działalnościgospodarczej zawieranych przez

STALVED), stanowią ich integralną częśći

STALVED

Sp. z o.o. (dalej zwaną

konffńentów z zastrzężeniemjak powyżej

są wią4ące dla wszystkich

bez względu narodzajzawartej umowy, chybaże strony ustaliĘ inaczej,
2.

Na potrzeby niniejsrych Ogólnych Warunków Sprzedży łprowadza się następujące definicje:
Dostawca (Sprzedawca) - STALVED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Iwicka 38;

Odbiorca (Kupujący) - kontrahęnt nabywający produĘ/towary od STALVED Sp. z o.o.
Produkt - zasuwy, zawory, plzepustnice, rury i inne oferowane przez STALVED Sp. z o.o., będące przedmiotem
Umowy Handlowej.

Zamówienie

-

dokument stanowiący wywołanie odbioru

z przepisami/wymogami

/

dostawy towarów sporządzony zgodnie

prawlrymi.

Umowa Handlowa - umowa dotycząca sprzedży produktów zawarta pomiędzy Dostawcą (Sprzedawcą) i Odbiorcą
(Kupującym).

OWS - niniejsze Ogólne Warunki Sprzedazy STALVED Sp. z o.o.
J.

Dostawca oświadczą że jestczynnym podatnikiem podatku od towarów i usfug (VAT) i posiadaNumer Identyfikacji
Podatkowej NIP.

4.

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedazy obowiązują

w

odniesieniu

do wszystkich transakcji

handlorłych,

z zaznaczeniem. iż charakter nadrzędny nad powyższymi OWS posiada indywidualna Umowa Handlowa. Ogólne
Warunki Sprzedaży mają pierwszeństwo stosowania względem innych ogólnych warunków umów, regulaminów,
wzorów stosowanych przez Kontrahentów. Przesyłając Dostawcy zamówienie, Kupujący potwierdzą iż przyjmuje

OWS i są one nadrzędne względem innych warunków umów czy regulaminów. OWS mają również zastosowanie
we wszystkich pozostałych punłtach nie objętych indywidualną umową.
5.

Ogólne Warunki SpnedaĘ dostępne

są w

siedzibie firmy oraz podawane

są do

wiadomości

na stronie internetowej www.stalved.com,pl.
6.

Kupujący wyrńa zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przęz Sprzedającego
na potrzeby wystawiania faktur, staĘsĘki harrdlowej, marketingu produktów i usfug zgodnie z ustawą z dn.
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Kupujący wyrażazgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji

handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicmej, w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z
ustawą z dn. l 8.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2.

Procedura zamawiania

l.

Standardowo waźnośóoferty wynosi 30 dni.

)

W przypadku gdy Kupujący składa zamówienie po raz pierwszy zobowiązanyjest do przedłożeniaSprzedającemu
następujących dokumentów: NIP, REGON,

3.

KRS.

Odwołarrie zamówienia lub jego zmianajest dopuszczalne i skuteczne
pisemnej, zazgodą

STALVED i nie później niż2 dni

Ęlko wtedy, gdy zostanie dokonane w formie
robocze po otrzymaniu potwierdzenia. Kżdorazowa zmiana

treści zamówienia skutkowaó może zmianą cen orźźwydfużeniem terminu realizacji.

Kżdorazowo potwierdzenie zamówienia odbywa się przez Dostawcę i od tego momenfu zaczyna się naliczanie
terminu realizacji zamówienia. Odbiorca bez zgody Dostawcy nie może sobie ani skócić ani wydfużyć terminu

realizacji zamówienia. Bieg terminu realizacji rozpoczyna się od przyjęcia ptzez Dostawcę pełnej informacji
o przyjęciu i zaakceptowaniu

ofeĄ

z wymaganymi potwierdzeniami.

b.
4,
5.

Termin realizacji zamówienia kżdorazowo określany jest indywidualnie w ofercie.

Sprzedż produlctów odbywać

się będzie na podstawie złożonego Zamówienia.

Zamówienie dostawy Odbiorca zgłasza za pomocą zamówienią wskazując typ oraz oczekiwany termin.
Do zamówienia dostawy dopuszcza się formę e-mailową a w przypadku odbiorów własnym transportem klientów
współpracujących na podstawie umów handlowych dopuszcza się możliwośćzarnówienia telefonicznego.

6.

W przypadku posiadania podpisanej umowy, dopuszcza się telefoniczne zamawianie,jednakże Dostawca nie ponosi

7.

Ze względu na specyfikę procesu produkcyjnego oraz możliwościmagazynowe wprowadza się indylvidualne zasady

w tym przypadku odpowiedzialności za ewenfua|ne opóźnienia i niezgodnościw dostawie.

zamawiarria./,*ywołania dostaw dla pos zczególny chtypów towarów.

8.
9.

Dostawca zastrzega sobie prawo do odmowy rea,lizacji zamówienia o crym niezwłocznie informuje Odbiorcę.
Dostawca (Sprzedawca) zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zlecenia w przypadku, gdy wielkośćzamówienia
jest niższa lub wyższa niż dopuszczalny poziom opłacalności.

l0.

Ceny określanesą kżdorazowo indywidualne ze względu na specyfikę towarów. Wszelkie dostępne rabaty i ceny
regulują odrębne zapisy umowIle.

11,

Przesłane Dostawcy drogą elektroniczną zamówienie stanowi ofertę zawarcia umowy na warunkach

w

niej

okeślonych oraz niniejszych OWS, które stanowią integralną częśó umowy i nie wymaga już dalszego potwierdzania
przez Dostawcę.

12.

Zamówienie od Odbiorcy stanowi ofertę (wiąząca przez okres wskazany w ust. 4 prznwidziany na przyjęcie oferty)

w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, która może byó przyjęta w całościbez jakichkolwiek zmian lub zastrzeżeń.
Wszelkie zmlany czy uzupełnienia wymagają wyrźnego pisemnego lub drogą elektroniczną potwierdzenia przez
Odbiorcę,

jak i Dostawcę. W przypadku odmowy potwierdzenia nowych ustaleń w zamówieniu przez Dostawcę

będzie traktowane jako brak możliwościzrealizowania zamówienia.

13.

Do Ceny Sprzedży doliczony

będzie podatek

VAT, obliczony wedfug stawki podatku

wynikającej

z obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

§ 3.

Warunki płatności

1. Zapłata za kupowane produkty może być dokonywana:
a) przelewem przed

wysyłką / odbiorem produktu od Dostawcy na konto wskazane przez Dostawcę (Sprzedawcę).

b) po odbiorze produkfu w terminie ustalonym w Umowie

Sprzedży;

c) przed odbiorem produktu (przedpłata).

Wszystkie kwestie dotyczące płatnościzavłszę Wszczególniane zostają na ofeńach sporządzanych kżdorazowo na wszystkie
zamówienia.

d) w przypadku wystąpienia niedopłaty do dostawy realizowanej na przedpłatę, Odbiorca zobowiązany jest do wpłaty
brakującej kwoty w ciągu 3 dni od daty wystawienia fakfury.
e) Jako termin uregulowania zapłaty przyjmuje się datę
2. Dostawca oferuje ceny w walucie

wŃwu

należności na konto Dostawcy.

PLN oraz EUR.

3. Fakturowanie odbywa się w następujący sposób:
a,1

w walucie

PLN lub EUR;

b) w przypadku konieczności przeliczenia waluty, zastosowanie ma kurs sprzedży mBank

z

dnia poprzedzającego

wystawienie faktrrry.

4. Zmiana terminu płatnościjest możliwa tylko po wcześniejszym poinformowarriu Dostawcy (Sprzedawcy) o tym fakcie
i wiąze się ze zmianą Umowy Sprzedży.
5. W przypadku niedotrzymania terminu płatności,Dostawca (Sprzedawca) oprócz należnych odsetek ustawowych, ma prawo

wstrzymać następne dostawy produktu do momentu uregulowania przez Odbiorcę (Kupującego) zobowiązań finansowych.

6. Dostawca (Sprzedawca) będzie wystawiać faktury

VAT

zgodnie ze stosownymi regulacjami Ustawy z dnia 11 marca 2004

roku o podatku od towarów i usfug (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 roku, Nr l77, poz.l054 z pomiejszymi zmianami) oraz
rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.
7. W przypadku wystawienia przez Dostawcę (Sprzedawcę) not obciązeniowych z §tufu opłaty logisĘcznej lub kary umownej

terminem płatnościbędzie

okes

7 dni od daty wystawienia dokumentu.

8. W przypadku rezygnacji z odbiolu / dostawy Dostawca / Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Odbiorcy /

Kupującego karą umowną

w wysokości 100% wartości nieodebranego/niedostarczonego

towaru zgodnie warunkami

zamówienia.
9. W przypadku gdy Sprzedający dokona zakupu towarów niezbędnych do realizacji zlecenia a Kupujący z różnych przyczyn
to zlecenie odwoła * Sprzedający musi wyrazić na to zgodę pod warunkiem pokryciaprzez Kupującego poniesionych kosztów

tychże produktów. W przeciwnym wypadku ma tutaj zastosowanie pkt, 8.

§ 4.

Realizacja dostaw

l.Realizacja dostaw odbywać się będzie nabazie dostavły zgodnej z INCOTERMS 2010, i środkiem transpońu ustalonyln w

zamówieniu dostawy. Miejsce dostawy każdorazowo zostarrie określonew zamówieniu

-

są to miejsca prowadzenia

działalnościprzez Odbiorcę, miejsce działalnościDostawcy lub miejsce wskazane przez Dostawcę.
2. W przypadku podstawienia własnego lub wynajętego środka transportu Odbiorca gwaranfuje czystośćopakowan i dobry
stan techniczny. Dostawca zastrzega sobie prawo do odmowy załadunku wprzypadku stwierdzenia nieprawidłowości wtym

zakresie. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za zmianę jakości produktu wynikającą z zabrudzenia opakowania.
3. Wraz z dostawą Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Odbiorcy atesty oraz Deklaracje Zgodności na sprzedawany produkt

o ile są one wym€ane.
4. Po iozładunku produkh] Odbiorca zobowiązanyjest do potwierdzenia odbioru na raporcie i liścieprzewozowym

czlelnyrn

podpisem i pieczątką firmy.
5.

Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru czyjego częściprzechodzi na Odbiorcę z chwilą pokwitowania odbioru

dostawy. Wszelkie wady czy uszkodzenia nieprodukcyjne nie podlegają wymianie ani reklamacji.

§ 5.

Reklamacje

l. Dostawca gwarantuje poprzez wykonanie analizy kżdej partii produktu,
na świadectwie jakości, dołączanym do

kżdej wysyłki o ile stawiane

2, Dostawcajest zobowiązany dołączyć świadectwo jakości do

że towar będzie zgodny z wymaganiami podanymi

są takie

wymogi.

kżdej partii wysłanego pfoduktu.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności pararnetrów dostarczonego towaru z dokumentem odniesienia czy w innych
przypadkach uszkodzenia produkcyjnego towaru Odbiorcy przysfuguje prawo zgłoszenia formalnej reklamacji w ciągu 7 dni
od dnia otrzymania towaru. Postępowanie reklamacyjne określające prawa i obowiązki stron uregulowane jest w Procedurze

Reklamacyjnej, z którą Odbiorca ma obowiązek się zapoznać.
4. Zaistnienie sporu nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku uiszczenia spomej kwoty.

§ 6. Siła Wyższa

l.Żaónaze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie Umowy lub opoznienie jej wykonanią jeżrli spowodowane
jest to okolicznościami

SiĘ Wyższej.

2, Przęz Siłę Wyższą uwża się wszelkie okoliczności, jakich się nie da przewidzieó w chwili zawarcia Umowy Sprzedży,
ani inr zapobiec, i na które żadnaze Shon nie ma i nie będzie miała wpły*u. W szczególności będą to: działania wojenne, akty
terroru, roTuchy, strajki, lokauty

i

inne spory zbiorowe, klęski żywiołowe, katastrofu naturalne, pożary, sabotże, awarie

zakładu lub jakiekolwiek inne zdarzenia losowe, w wyniku których nastąpiło skżenie lub zatrucie chemiczrre bądź

sąproduĘ objęte

radioaktywne osób, nieruchomości lub rzeczy ruchomych oraz awarie infrastruktury, którątransportowane

Umową Sprzedaży.
3. Ta ze Stron, która nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu działania SiĘ Wyższej, zobowiązana

będzie do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o tym fakcie nie pózniej niż w ciągu 7 dni roboczych od zaistnienia

takiego zdarzenia. Gdy działanie SiĘ Wyższej ustanie, Strona powofująca się na działanie SiĘ Wyższej zobowiązana jest
niezwłocznie, o ile będzie to możliwe, powiadomić o tym drugą Shonę. NiedopeŁrienie powyższego wymogu powoduje utratę
prawa do powoływania się na zaistnienie

SiĘ Wyższej.

§ 7. Informacje chronione
1.Za Informacje Chronione

u

Dostawcy (Sprzedawcy) należy uważać przekazane Odbiorcy (Kupującemu) w ramach Umowy

Sprzedży, nieuj awnione do wiadomościpublicznej informacje

:

1.1. chronione na mocy prawa,

1.2. wskazane przez osobę upoważnionąze strony Dostawcy (Sprzedawcy) do ich przekazaniajako podlegające ocbronie,

których wykorzystanie, przekazanie lub ujawnienie osobie nieuprawnionej narusza lub może naruszyó interesy Dostawcy
(Sprzedawcy). W szczególności należą do nich informacje chronione w rozumieniu ustaw:

.z

dnia 29 sierpnia 1997 roku o oclrronie danych osobowych (tekst jednolity

,.

Dz. U. z2002 roku, Nr

l0l, poz.926

z pómiejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrmych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz waruŃów technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
odpowiadać lrządzenia i systemy informatyczne służącedo przetwarzania danych osobowych (Dz. U.

poz. 1024). Dane Osobowe

-

z

2004 roku,

Nr

100,

to wszelkie inlormacje w rozumieniu art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych, dotyczące

zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby ftzycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osobą której
tożsamośćmożna określićbezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo
jeden lub kilka specyficznych czynników okeślającychjej cechy flzyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe

lub społeczne. Informacji nie uwajn się za umożliwiającą określenietożsamościosoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych

kosźów, czasu lub działń.
. z dnia l 6 kwietnia l 993 r, o mvalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity
z pózniejszymi zmianami). Tajemnica Spółki

1993 roku

o

-

:

Dz. U.

z

to tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu art.

2003 roku,
1

Nr l53, poz.

l Ustawy z dnia

16

l 503

kwietnia

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dotycząca nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji

technicznych, technologicznych, organizacyjno -finansowych lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą dla
Spółki, co do których podjęto działania okeślonew Polityce Ochrony Tajemnicy Spółki u Dostawcy (Sprzedawcy) w celu
zachowania ich w tajemnicy i których rłykorzystanie, przekazanie lub ujawnienie osobie nieuprawnionej

ząrńa

lub narusza

interesy Spółki.

.zdriia29 lipca2005 roku oobrocieinstrunentamifinansowymi (tekstjednoliry Dz,U. z20l0Ioku,Nr2ll,poz. l384
zpóźniejszymi zmianami ) . Informacja Poufila- to infornracja w rozumieniu Art. l54 Ustawy o obrocie instrumentan,li
finansowymi, tj. informacja określona w sposób precyzyjny, dotyczącą bezpośrednio lub pośrednio, Spółki, jednego lub kilku
instrumentów finansowych Spółki albo nabyłvania lub zbywania takich inshumentów, która nie została przekazana

do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąó na cenę instrumentów finansowych

Spółki lub na cenę powipanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych.

§ 8. Klauzula informacyjna

Dostawca (Sprzedawca) informuje, że jest administratorem podanych przez Odbiorcę (Kupującego) danych osobowych,
w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych

( tekst

jednollty

:

Dz.

U .

z 2002 roku nr l0l

,

poz.926 zpóźniejszymi zmianami ), przetwarzanyclr w celu i zakresie niezbędnym do obsługi i realżacji Umowy Sprzedży.
Podanie danych osobowych jest dobrowo|ne

i

związane

z

zawarciem

i

wykonywaniem niniejszej umo\ły. Adminishator

danych informuje, żr odbiorcami danych osobowych Odbiorcy (Kupującego) mogą być podmioĘ wspóĘracujące z Dostawcą
(Sprzedawcą), w związku z realizacją powyższego celu. Odbiorcy (Kupującemu) przysługuje prawo

doĘpu do treściswoich

danych osobowych i ich poprawiania,

§ 9.

l.

STALVED nie ponosi

prawnej

OdpowiedzialnośćStalved

i finansowej odpowiedzialności za formę i dfugość wykonywanego transportu czy

spedycyjnego dostarczenia towarów. Wszelkie okolicznościniemożnościjego wykonania czy przedhłżania się z

przyczyn niezależnych od Dostawcy czy pizez siłę wyższą prawnie nie może być traktowane jako nienależyte
wykonanie swojego zobowiązania.

a.

Dostawca dokłada wszelkich starń w wyborze przewoźników, z zaznaczeniem iż zawsze dokonuje wyboru

i

najlepszych

najbardziej doświadczonych. Jednakże nie ponosi

i

nie będzie ponosić odpowiedzialności

finansowej czy prawlej za wykonanie i niewykonanie usfug przez spedyloraczy ptzewoźnika głównie opóźnień
w dostawie.
2,

Odbiór ilościowyproduktów następuje w chwili odbioru przedmiofu zamówienia przez Kontrahenta. Reklamacje
ilościowe oraz widoczne wady r|zycne powstałe na skutek uszkodzeń w transporcie będą uwzględniane jedynie pod

waruŃiem ich pisemnego zgłoszenia najpóźniej następnego dnia od dostarczenia towalu oraz muszą byó
potwierdzone pisemnym protokołem potwierdzonymprzezprzewoźnika. Nie dokonanie ww. formalnościspowoduje
odrzuceniem reklamacji.
3.

Kupujący jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem jakościowym przy jego wydaniu.

4.

Wszelkie reklamacje naleĘ zgłaszać do STALVED niezwłocznie i na piśmiepod rygorem nieważności.Kupujący
zobowiązany jest do wskazania danych identyfikujących zakup wyrobów: data zakupu, numer zamówienią
wskazanie wady, ilośćreklamowanych towarów stanowisko w spfawie reklamacji.

5.

Kupujący zgłaszając reklamację powinien wziąć pod uwagę, iż towar musi byó przechowywany jak też poddawany

dalszej obróbce

i

z wszystkimi odpowiednimi normami, wymogami specjalistycznymi
szczególnie z wymogami dokumentacji technicznej oraz ogólnie przyjętymi

przetwarzaniu zgodnie

obowiązującymi w tym zakresie,
zasadami techniki.

Reklanracje, co do widocznych wad flzycznych (np.: odchylenia wlłniarowe, jakośćpowierzchni, wygięcią zatarcia

winny byó zg}aszane przez Kupującego na piśmie niezwłocznie po ich wykryciu, nie później niż 7 dni od daty
wydania towaru i tylko jeżeli towar nie został poddany przetworzeniu.
7.

Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych w umowie sprzedńy oraz OWS terminach lub niedostarczenie
wymaganych w dokumentóą powoduje utratę przez Kupującego jakichkolwiek roszczeń wobec

8.

STALVED.

Kupujący ma obowią,zek umożliwić STALVED oględziny reklamowanego towaru, w tym także pobrarrie próbek
i wykonania

badń technicznych, pod rygorem

utraty

jakichkolwiek roszczeń wobec STALVED.

W przypadku uznania

9.

zasadności reklamacji,

STALVED

pozostawia sobie prawo wyboru,

co do

sposobu

ostatecznego załatwienia reklamacji w zależnościod wielkościszkody oraz kosztów

z niązwiązarlych (naprawą

wymiana towaru na nowy, wolny od wad lub zapłata odszkodowania wskazanego przez

STALVED, zzastrzeżeniem

ewentualnych odmiennych uprawnień z tltufu gwarancji o ile takie zostały wskazanę w dokumencie gwarancji).

W przypadku umania reklamacji przez STALVED ale odmowy naprawy, wymiany towanr na nowy, wolny od wad
lub zapłaty odszkodowanią nabywca może żądać obniżenia ceny zakupu, bą&źteZ od umowy odstąpić.

Jeżeli Kupujący będzie utrudniał lub uniemożliwi załatwienie reklamacji w sposób wybrany przez STALVED,

10.

wówczas traci on wszelkie roszczenia wobec STALVED, a w szczególności STALVED jest wolny od wszelkiej
odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z reklamowanymi wadami,

ll.

Zaspokojenie roszczeń Kupującego w wyżej opisarry sposób wyklucza moż|iwośćdomagania się w przyszłości
dalszych rekompensat z tego §tułu, w szczególności dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
W przypadku uznania przez STALVED uprawnienia do wymiany towaru na wolny od wad Kupujący zobowiązany

12,

jest bez dodatkowych wezwań do uprzedniego zwrotu wymienianego towaru w nieprzekraczalnym terminie 7 dni,
chyba żn Dostawca postanowi inaczej.
13.

Zgłoszsnie reklamacji nie wstrzymuje zapłaĘ przez Kupującego za towar.

14.

STALVED ma prawo wstrzymaó się wobec Kupującego zrealizacją

jego roszczeń z tytufu reklamacji do czasu

uregulowania wobec niego przez nabywcę wszelkich zaleg}ych należnościi wykonania wszelkich innych
obowiązków wobec Stalved.

§ 10. Postanowienia końcowe

l. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszych OWS wymagają do swej ważnościformy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejsrych OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Odbiorca (Kupujący) w momencie zawierania Umowy Sprzedazy potwierdzą że wszystkie informacje i dane wskazane w
dokumentach przedkładanych przezniegowzwiąz,kuzzawarciem
a osoby

i

wykonywaniem niniejszej umowy sąprawdziwe i aktualne,

wymienione w Umowie Sprzedaży są uprawnione do reprezentowania firmy, Jednocześnie Odbiorca (Kupujący) jest

zobowiąany do powiadamiania Dostawcy (Sprzedawcy), z zachowaniem formy pisemnej, o kżdej zmianie doĘczącej firmy,
a w

szczególności adresu siedziby firmy.

4. Niezależnie od treściOWZ, umowa między stronami może ulec odpowiedniej zmlanie w przypadku wprowadzenia
powszechnie obowiązujących aktów prawnych, z których treściwynikać Ędą dodatkowe obowiązki stron. W szczególności

STALVED może powoływać się

na wszelkie zmiany przepisóĘ które mogą pociągać za sobą zmianę kosztów działalności

lub obciązeń o charakterze publicznoprawnym, a co zatym idzie zmianę waruŃów złożonejprzez sprzedavlcę
zawartej między stronami

a

ofeĘ albo juz

jeszcze nie wykonanej umowy.

5. W przypadku otwarcia poĘpowarria upadłościowego,likwidacyjnego albo naprawczego, ńerzytelność przysługująca
spółce

STALVED ptzeciwko Kupującemu

staje się naĘchmiast wymagalna.

6. Zawierając Umowę Sprzedży, Odbiorca (Kupujący) potwierdzą że przyj$.

i

zaakceptował w pełni Ogólne Warunki

Sprzedży, które stanowią Załącznikdo Umowy Sprzedazy.

7. W przypadku niewajności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych,
pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.

8. Spory mogące wyniknąć w związku ze współpracą stron będą rozstrzygane przez sąd właściwymiejscowo dla siedziby
Dostawcy.

9. Dostawca (Sprzedawca) zastrzega sobie prawo do zmiany OWS w dowolnym czasie. O zmianie

OWS Odbiorca (Kupujący)

zostanie poinformowany kżdorazowo przez Dostawcę (Sprzedawcę) zgodnie z zapisami Umowy Sprzedazy. Przedmiotowa
zmiana nie wymaga aneksu do Umowy Sprzedazy.
10.

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzeda,ży obońązują od dnia 01.12.2012 r. z ewenfualnymi pózniejszymi zmianami.

zatńerdztł
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Adam zuchowski

