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Ogólne Warunki Handlowe Zakładu Stolarskiego Józef Nieświec
§ 1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA.
1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej: OWH) określają zasady stosunków handlowych pomiędzy firmą
Józef Nieświec Zakład Stolarski z siedzibą w Krasiejowie (zwanym dalej: WYKONAWCĄ), a jej Klientem (zwanym
dalej: ZAMAWIAJĄCYM) i są integralną częścią wszystkich informacji handlowych WYKONAWCY oraz umów zawieranych
przez WYKONAWCĘ z ZAMAWIAJĄCYM. Uregulowania odmienne do postanowień niniejszych OWH wymagają pod rygorem
ich nieważności zgodnych oświadczeń woli wyrażonych w formie pisemnej przez WYKONAWCĘ i ZAMAWIAJĄCEGO.
2. W przypadku istniejących stałych kontraktów handlowych niniejsze OWH obowiązują dla wszystkich przyszłych umów,
o ile Strony nie postanowią inaczej.
3. ZAMAWIAJĄCY, składając zamówienie lub zawierając z WYKONAWCĄ umowę, wyraża zgodę na włączenie niniejszych
OWH do treści umowy, jako jej integralną i wiążącą część. Przyjęcie niniejszych warunków przez ZAMAWIAJĄCEGO
następuje również w każdy inny sposób, jeżeli z zachowania ZAMAWIAJĄCEGO wynika, iż się z nimi zapoznał
4. Przy braku innych pisemnych umów lub uzgodnień treść OWH stanowi pomiędzy stronami wyłącznie obowiązującą
regulację prawną. Jeżeli poszczególne postanowienia OWH są lub będą nieważne lub bezskuteczne to nie narusza
to ważności i skuteczności pozostałych postanowień. W miejsce nieważnych lub bezskutecznych postanowień stosuje się
postanowienia, które są możliwie najbliższe założeniom OWH.
5. Użyte w niniejszych OWH określenia mają następujące znaczenie:
a) przez termin WYKONAWCA rozumie się firmę Józef Nieświec Zakład Stolarski, ul. Sporacka 53, 46 - 040 Krasiejów,
b) przez termin ZAMAWIAJĄCY rozumie się każdą osobę fizyczną, jak również przedsiębiorcę (osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej), składającego WYKONAWCY
zamówienie na TOWARY oferowane przez WYKONAWCĘ,
c) przez skrót OWH rozumie się niniejsze Ogólne Warunki Handlowe,
d) przez termin TOWARY rozumie się rzeczy (produkty) oraz usługi świadczone przez WYKONAWCĘ w ramach
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
6. WYKONAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany OWH. Zmiany OWH obowiązują dla umów zawartych od dnia wejścia w
życie zmiany.
§ 2. ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY.
1. Warunkiem dokonania zakupu TOWARU od WYKONAWCY jest złożenie zamówienia przez ZAMAWIAJĄCEGO na TOWARY
znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej WYKONAWCY, co oznacza, iż ZAMAWIAJĄCY oświadcza w sposób wiążący,
że chce nabyć zamówiony TOWAR. ZAMAWIAJĄCY nie może odmówić przyjęcia TOWARÓW dostarczonych mu przez
WYKONAWCĘ zgodnie z zawartą przez strony umową.
2. Zamówienie musi być dokonane pisemnie na formularzu stosowanym przez WYKONAWCĘ.
3. Do realizacji przyjęte będą zamówienia złożone przez ZAMAWIAJĄCEGO lub osobę uprawnioną do reprezentowania
ZAMAWIAJĄCEGO zgodnie z wpisem do właściwego dla danego kraju organu rejestrowego ZAMAWIAJĄCEGO lub przez
osobę upoważnioną pisemnie do składania zamówień w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO. Upoważnienie, o którym mowa
powyżej, musi być podpisane zgodnie z wpisem do właściwego dla danego kraju organu rejestrowego ZAMAWIAJĄCEGO
oraz przesłane listem poleconym, faksem lub w postaci mailowej wysłanej do WYKONAWCY na adres
nieswiec@nieswiec.pl. Przyjmuje się, że upoważnienie, o którym mowa powyżej, przesłane w postaci mailowej lub
faksem ma moc oryginału. Osoba upoważniona do reprezentacji ZAMAWIAJĄCEGO zgodnie z wpisem do właściwego dla
danego kraju organu rejestrowego ZAMAWIAJĄCEGO może udzielić wskazanej przez siebie osobie pełnomocnictwa
do dalszego udzielania upoważnień do składania zamówień w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY odpowiada
za prawidłowość danych podanych na zamówieniu i/lub w załączonych do zamówienia dokumentach. Uznaje się,
że osoba składająca zamówienie za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej ZAMAWIAJĄCEGO lub używająca
adresu ZAMAWIAJĄCEGO jest jego upoważnionym przedstawicielem. ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek poinformowania
WYKONAWCY na piśmie o zmianie osób upoważnionych do składania zamówień i/lub reprezentacji ZAMAWIAJĄCEGO.
Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym winno być wysłane listem poleconym, faksem lub mailem,
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niezwłocznie po zaistnieniu zmian i wywołuje skutek od momentu otrzymania go przez WYKONAWCĘ. ZAMAWIAJĄCY
ponosi odpowiedzialność za zamówienie złożone przez osobę, która straciła uprawnienia w tym zakresie, jeżeli zaniecha
on obowiązku niezwłocznego powiadomienia WYKONAWCY o tym fakcie. Wszelkie szkody powstałe
u WYKONAWCY w wyniku zamówień dokonanych przez osoby nieuprawnione do składania zamówień pokrywa
ZAMAWIAJĄCY.
4. Do zawarcia umowy pomiędzy WYKONAWCĄ a ZAMAWIAJĄCYM dochodzi z chwilą pisemnego potwierdzenia przez
WYKONAWCĘ przyjęcia zamówienia do realizacji, które to potwierdzenie zawiera w szczególności specyfikację, liczbę
produktów i/lub usług, cenę, warunki płatności, sposób, miejsce i termin dostawy/montażu, z zastrzeżeniem,
że WYKONAWCA po złożeniu zamówienia przez ZAMAWIAJĄCEGO ma prawo w formie pisemnej określić inną chwilę
zawarcia umowy lub jej wejścia w życie.
5. Miejscem spełnienia świadczenia WYKONAWCY jest siedziba WYKONAWCY lub inne wskazane w przez strony miejsce.
6. Wszystkie publikowane przez WYKONAWCĘ katalogi, zdjęcia, foldery reklamowe i dane techniczne mają jedynie
charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego (art. 66 § 1 – 3 kodeksu cywilnego
nie stosuje się). Wiążące są jedynie dane i parametry techniczne pisemnie potwierdzone przez WYKONAWCĘ
w potwierdzeniu zamówienia do realizacji.
7. WYKONAWCA zastrzega, że przedstawione indywidualnie oferty handlowe, kalkulacje, projekty, rysunki i inne dane
techniczne, są poufne i nie mogą być przez ZAMAWIAJĄCEGO udostępnione osobom trzecim. Naruszenie tego
postanowienia uprawnia WYKONAWCĘ do wystąpienia na drogę sądową z roszczeniem z tytułu naruszenia tajemnicy
przedsiębiorstwa na podstawie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
8. Celem zabezpieczenia należności WYKONAWCY z tytułu sprzedaży TOWARÓW, WYKONAWCA może uzależnić realizację
zamówienia od dostarczenia dodatkowego zabezpieczenia transakcji ze strony ZAMAWIAJĄCEGO. Zabezpieczenie takie
ustalane jest indywidualnie w każdym przypadku.
9. W przypadku rezygnacji przez ZAMAWIAJĄCEGO ze złożonego zamówienia w całości lub w części przed terminem jego
wykonania, jest on zobowiązany do pokrycia Wykonawcy wszelkich kosztów, jakie ten poniósł do momentu rezygnacji z
zamówienia, powiększone o 10 %.
10. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO,
WYKONAWCA ma prawo obciążyć ZAMAWIAJĄCEGO karą umowną w wysokości 10 % wartości brutto umowy.
11. Jeżeli kary umowne, o których mowa w niniejszych OWH nie pokryją całości szkody wyrządzonej WYKONAWCY,
ma on prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§ 3. DOSTAWA / ODBIÓR TOWARU
1. W przypadku uzgodnienia terminu dostawy/montażu rozumianego jako gotowość WYKONAWCY do wydania towaru
ZAMAWIAJĄCEMU, a ZAMAWIAJĄCEMU do przyjęcia towaru w miejscu wskazanym w zamówieniu i we wskazanym okresie,
bieg terminu dostawy/montażu rozpoczyna się z dniem potwierdzenia ZAMAWIAJĄCEMU przez WYKONAWCĘ przyjęcia
zamówienia do realizacji.
2. W razie żądania ZAMAWIAJĄCEGO dokonania zmian w zamówionym TOWARZE, takie żądanie traktuje się jako złożenie
nowego zamówienia.
3. Termin dostawy może ulec zmianie i odpowiedniemu wydłużeniu w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez
co rozumie się zdarzenia, których nie można było przewidzieć i im zapobiec takie jak, w szczególności : klęski
żywiołowe, strajki, blokady, spory pracownicze, zmiany stanu prawnego, decyzje administracyjne, zarządzenia organów
państwowych, o ile mają one znaczący wpływ na proces produkcji bądź dostawy zamówionego towaru. Dotyczy to także
okoliczności, gdy tego rodzaju zdarzenia występują u dostawców bądź podwykonawców WYKONAWCY lub terminowe
wykonanie zobowiązania przez WYKONAWCĘ jest niemożliwe lub znacznie utrudnione z przyczyn gospodarczych lub
ekonomicznych. Na powyżej opisane okoliczności WYKONAWCA może się powoływać także podczas już istniejącej zwłoki
w spełnieniu świadczenia. O chwili rozpoczęcia i ustania takich okoliczności w ważnych przypadkach WYKONAWCA
niezwłocznie poinformuje ZAMAWIAJĄCEGO.
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4. WYKONAWCA zastrzega sobie prawo do etapowej realizacji poszczególnych zamówień, po uprzednim powiadomieniu o
tym ZAMAWIAJĄCEGO na piśmie, faksem lub mailem, o ile w zamówieniu nie postanowiono inaczej. W przypadku
etapowej realizacji zamówienia każdą spełnioną przez WYKONAWCĘ część świadczenia uznaje się za odrębną czynność
prawną, a ZAMAWIAJACY zobowiązany jest do uregulowania należności z jej tytułu w terminie wskazanym w fakturze lub
umowie.
5. Termin dostawy towarów zamówionych przez ZAMAWIAJĄCEGO jest liczony w tygodniach i określa go WYKONAWCA,
przy uzgodnieniu tego z ZAMAWIAJĄCYM.
6. WYKONAWCA może odmówić realizacji zamówienia lub powstrzymać się z realizacją zamówienia bądź wydaniem
TOWARU, jeżeli ZAMAWIAJĄCY będzie pozostawał w opóźnieniu co do zapłaty za poprzednio zrealizowane zamówienia
bądź nie ureguluje uzgodnionych zaliczek czy też rat.
7. WYKONAWCA może zapewnić dostawę zamówionego przez ZAMAWIAJĄCEGO TOWARU na adres wskazany
w zamówieniu za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub przewoźnika. W tym przypadku rozliczenia za transport
odbywają się bezpośrednio pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM a tą firmą spedycyjną lub przewoźnikiem.
8. ZAMAWIAJĄCY może zmienić adres dostawy wskazany w zamówieniu. Każdorazowa zmiana adresu dostawy
wskazanego w zamówieniu musi być dokonana pisemnie, faksem lub mailem wysłanym za potwierdzeniem odbioru
do WYKONAWCY przez osobę upoważnioną do składania zamówień, nie później niż przed rozpoczęciem dostawy przez
WYKONAWCĘ. Zmiana adresu dostawy może skutkować zmianą wartości zamówienia, o czym WYKONAWCA powiadomi
ZAMAWIAJĄCEGO przed rozpoczęciem dostawy.
9. ZAMAWIAJĄCY może w złożonym przez siebie zamówieniu, na piśmie, wskazać, iż preferowany przez niego sposób
dostawy to odbiór za pośrednictwem przewoźnika lub firmy spedycyjnej wskazanej przez ZAMAWIAJĄCEGO lub odbiór
środkiem transportu ZAMAWIAJĄCEGO z magazynu lub siedziby firmy WYKONAWCY. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY
na piśmie wskaże osobę upoważnioną do odbioru TOWARU od WYKONAWCY.
10. ZAMAWIAJĄCY pokrywa każdorazowo koszty transportu. Koszty te i sposób ich zapłaty są ustalane w umowie
zawartej pomiędzy stronami.
11. W przypadku gdy TOWAR dostarczany jest do ZAMAWIAJĄCEGO za pośrednictwem przewoźnika lub firmy spedycyjnej,
działającej
na
zlecenie
WYKONAWCY,
odpowiedzialność
za
towar
przechodzi
na
ZAMAWIAJĄCEGO
w momencie odbioru TOWARU od przewoźnika lub firmy spedycyjnej. Przesyłki objęte są ubezpieczeniem do momentu
dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU.
12. W przypadku, gdy ZAMAWIAJĄCY zleca odbiór TOWARU wskazanemu przez siebie przewoźnikowi lub firmie
spedycyjnej, lub w przypadku odbioru TOWARU przez ZAMAWIAJĄCEGO lub osobę przez niego upoważnioną z magazynu
lub siedziby firmy WYKONAWCY odpowiedzialność za towar przechodzi na ZAMAWIAJĄCEGO w momencie wydania
TOWARU z magazynu lub z siedziby firmy WYKONAWCY.
13. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest skontrolować dostarczone TOWARY pod względem jakości i ilości oraz zgodności
dostarczonych TOWARÓW z umową, natychmiast po ich odebraniu i dokonać w obecności przewoźnika lub spedytora
właściwych adnotacji na dokumencie przewozowym lub innym dowodzie wydania TOWARU.
14. W przypadku ewentualnych zastrzeżeń ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest niezwłocznie (w ciągu 3 dni od odebrania
TOWARU), pisemnie poinformować o tym fakcie WYKONAWCĘ, a także umożliwić WYKONAWCY zbadanie dostarczonych
TOWARÓW w stanie nienaruszonym. Dokonanie przez ZAMAWIAJĄCEGO odbioru TOWARÓW bez zgłoszenia zastrzeżeń
będzie oznaczało prawidłowe wywiązanie się z umowy przez WYKONAWCĘ.
15. Jeżeli ze względu na rodzaj opakowania albo z innego istotnego powodu nie jest obiektywnie możliwe wykonanie
kontroli dostarczonych TOWARÓW, kontrola przy odbiorze powinna obejmować dokumenty przewozowe, liczbę i stan
opakowań oraz dane dotyczące oznaczenia towarów na opakowaniach, a także szkody widoczne z zewnątrz.
Natychmiast, kiedy stanie się to możliwe, najpóźniej jednak przy rozpakowaniu TOWARÓW zanim zostaną one
wykorzystane/zamontowane, powinna być przeprowadzona szczegółowa kontrola, a jej wyniki bez zwłoki przekazane
WYKONAWCY.
16. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany dopełnić wszystkich formalności opisanych powyżej, pod rygorem utraty prawa
do dochodzenia od WYKONAWCY jakichkolwiek roszczeń.
17. Nieodebranie przez ZAMAWIAJĄCEGO zamówionego TOWARU w terminie 7 dni od potwierdzenia gotowości realizacji
zamówienia przez WYKONAWCĘ stanowi podstawę do dochodzenia przez WYKONAWCĘ kary umownej w wysokości 0,3 %
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ustalonej ceny brutto za każdy dzień zwłoki, począwszy od 8 dnia, do jak również kosztów magazynowania
nieodebranych przez ZAMAWIAJĄCEGO TOWARÓW czy też kosztów transportu według stosowanych przez WYKONAWCĘ
cenników.
§ 4. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI
1. Do czasu zapłacenia przez ZAMAWIAJĄCEGO pełnej ceny WYKONAWCA zastrzega sobie prawo własności TOWARÓW.
2. ZAMAWIAJĄCY, o ile TOWAR przez niego zamówiony miałby być przedmiotem dalszej odsprzedaży na rzecz osoby
trzeciej, powinien poinformować osobę trzecią o zastrzeżeniu prawa własności towarów na rzecz WYKONAWCY
i przedstawić WYKONAWCY dowód na wykonanie tego obowiązku po rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.
3. ZAMAWIAJĄCY nie ma prawa do ustanawiania zastawu na zastrzeżonym TOWARZE lub przenoszenia tytułu własności do
niego jako zabezpieczenia. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania WYKONAWCY listem
poleconym w przypadku zajęcia TOWARÓW podlegających zastrzeżeniu własności. W przypadku zajęcia TOWARÓW
z zastrzeżonym na rzecz WYKONAWCY prawem własności ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany do dopilnowania, aby
w protokole zajęcia znalazła się wiadomość, iż zajęte przedmioty stanowią własność WYKONAWCY.
4. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego, naprawczego lub likwidacyjnego w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO
jest on zobowiązany oznaczyć TOWAR w sposób wskazujący zastrzeżenie prawa własności na rzecz WYKONAWCY.
§ 5. CENA
1. Ceny TOWARÓW określone na stronie internetowej lub w materiałach informacyjnych WYKONAWCY nie stanowią
wiążącej oferty sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie propozycję warunków do złożenia zamówienia
przez ZAMAWIAJĄCEGO.
2. Ostateczna cena za zamówiony TOWAR zostanie ustalona przez strony w umowie.
3. Ceny TOWARÓW mogą być przez WYKONAWCĘ określone w polskich złotych lub w walutach obcych. Ceny podane
przez WYKONAWCĘ nie zawierają podatku VAT oraz kosztów transportu.
4. W przypadku gdy cena sprzedaży towarów przeliczana jest z waluty obcej to przeliczana jest po kursie
przedstawionym przez Wykonawcę w zawartej umowie. Strony mają prawo uzgodnienia innego kursu przeliczeniowego
niż kurs, o którym mowa powyżej i tak ustalony kurs winien być potwierdzony przez Strony pisemnie lub za pomocą
poczty elektronicznej.
5. Do ceny dostarczanych TOWARÓW doliczany będzie podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi
stawkami oraz koszty transportu i ewentualne inne opłaty, o których mowa w niniejszych OWH. ZAMAWIAJĄCY upoważnia
WYKONAWCĘ do wystawienia faktury VAT bez podpisu ZAMAWIAJĄCEGO.
§ 6. PŁATNOŚCI
1. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany dokonać zapłaty umówionej ceny w terminach wskazanych w potwierdzeniu
zamówienia w następujący sposób:
a) przelewem na wskazany rachunek bankowy,
b) gotówką,
lub w terminie wskazanym w fakturze dokumentującej dokonaną sprzedaż, jeżeli strony uzgodniły inny termin płatności
niż wskazany powyżej. W przypadku jeżeli ZAMAWIAJĄCY nie wpłaci umówionej zaliczki w ustalonym terminie,
WYKONAWCA ma prawo wstrzymać się z realizacją zamówienia do czasu otrzymania wpłaty, bez ponoszenia
jakichkolwiek negatywnych konsekwencji z tego tytułu.
2. WYKONAWCA na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO może wystawić faktury sprzedaży TOWARU w walutach obcych.
W przypadku wystawienia faktury w walucie obcej, ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany do dokonania zapłaty ceny
sprzedaży w walucie, w której faktura została wystawiona, na wskazane konto walutowe. Zapłata ceny sprzedaży
w walucie krajowej za faktury wystawione w walutach obcych może nastąpić według kursu banku WYKONAWCY z dnia
zapłaty, wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą WYKONAWCY.
3. Za opóźnienie w stosunku do terminu płatności poszczególnych faktur, ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany do zapłaty
na rzecz WYKONAWCY odsetek maksymalnych za opóźnienie, liczonych za każdy dzień opóźnienia.
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4. Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy WYKONAWCY lub dzień zapłaty gotówką
w kasie lub do rąk WYKONAWCY.
5. WYKONAWCA dopuszcza możliwość wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej na co ZAMAWIAJĄCY
wyraża swą zgodę.
§ 7. GWARANCJA
1. TOWARY będące przedmiotem umów zawieranych przez WYKONAWCĘ z ZAMAWIAJACYM objęte są gwarancją
WYKONAWCY na warunkach przez niego określonych. Szczegółowe warunki gwarancji są określone w dokumencie
gwarancji, który ZAMAWIAJĄCY otrzymuje z chwilą zakończenia umowy.
2. Obowiązki w zakresie gwarancji wykonują w imieniu WYKONAWCY podmioty określone w dokumencie gwarancji lub
dokumencie dołączonym do gwarancji.
§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia WYKONAWCY o wszelkich zmianach danych
dotyczących ZAMAWIAJĄCEGO, w tym w szczególności o zmianie jego adresu, zmianie osób uprawnionych do
reprezentowania ZAMAWIAJĄCEGO, zmianie osób upoważnionych przez ZAMAWIAJĄCEGO do zawierania w jego imieniu
umów oraz o zmianie osób upoważnionych przez ZAMAWIAJĄCEGO do odbioru od WYKONAWCY towarów, a także
o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, w tym o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego
bądź o otwarciu likwidacji. Powiadomienie, o którym mowa powyżej, winno być sporządzone przez ZAMAWIAJĄCEGO na
piśmie i wysłane do WYKONAWCY listem poleconym nie później niż w ciągu 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia
powodującego obowiązek powiadomienia WYKONAWCY. W przypadku braku powiadomienia przez ZAMAWIAJĄCEGO
o zmianie adresu korespondencję wysłaną przez WYKONAWCĘ listem poleconym, dwukrotnie awizowaną przez urząd
pocztowy i nie podjętą w terminie, uważa się za skutecznie doręczoną.
2. Przelew praw, roszczeń i obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO wynikających z umów zawartych z WYKONAWCĄ wymaga
uprzedniej pisemnej zgody WYKONAWCY.
3. Wszelkie uzgodnienia pomiędzy stronami mają charakter poufny. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do nie ujawniania ich
osobom trzecim.
4. Dane osobowe osób wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO będą przetwarzane przez WYKONAWCĘ z zachowaniem
wymogów bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWH i/lub umową zastosowanie będzie miało prawo polskie,
a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. W transakcjach międzynarodowych wyłącza się stosowanie Konwencji
Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 11 kwietnia 1980 roku.
6. Sądem rzeczowo i miejscowo właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na tle stosowania niniejszych
OWH, jak i powstałych na tle umów zawieranych pomiędzy WYKONAWCĄ a ZAMAWIAJĄCYM będzie każdorazowo sąd
właściwy dla siedziby WYKONAWCY.
7. W przypadku obcojęzycznych wersji niniejszych OWH wydanych/stosowanych przez WYKONAWCĘ wiążąca jest wersja
polska OWH.

9. Niniejsze OWH wchodzą w życie z dniem 02.10.2016

Z poważaniem:
Józef Nieświec

