
I. Definicje.
1. Określenia „OWSiD”, „Warunki”, „niniejsze Warunki” oraz inne użyte w podobnym kontekście oznaczają niniejsze Warunki sprzedaży 
i dostaw.
2. Określenie „Towar” oznacza produkty oferowane aktualnie przez Sprzedającego.
3. Określenia „Umowa” oznacza umowę sprzedaży Towarów zawieraną przez Sprzedającego z Kupującym lub umowę o dzieło albo 
umowę o świadczenie usług dotyczącą Towarów zawieraną przez Sprzedającego z Kupującym.
4. Określenie „Sprzedający” oznacza Ampere Polska Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, KRS nr 0000282379, NIP 5272546709.
5. Określenie „Kupujący” oznacza dowolny podmiot krajowy lub zagraniczny (osobę prawną lub fizyczną) dokonującą zakupu Towarów 
u Sprzedającego lub zawierającą inną Umowę ze Sprzedającym.
6. Określenie „Strona” oznacza Sprzedającego lub Kupującego.

II. Postanowienia ogólne.
1. Podane poniżej Warunki stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży i umów o dzieło albo umów o świadczenie usług 
zawieranych z Ampere Polska Sp. z o.o. i mają do nich zastosowanie przez cały czas trwania Umowy.
2. Sprzedający nie wyraża zgody na zastosowanie do Umowy ogólnych warunków umów oraz innych wzorców umownych stosowanych 
przez Kupującego. Wszelkie zmiany, dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia stosowania, wypowiedzenia, itp. Warunków wymagają pisemnej 
zgody Sprzedającego.
3. Przyjęcie OWSiD przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich kolejnych zamówień i Umów między tymi 
samymi Stronami, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania przez Sprzedającego.
4. Towary są przeznaczone wyłącznie do użytku profesjonalnego u odbiorców, którzy dysponują pełną wiedzą na temat ryzyk wiążących 
się z użyciem Towarów. Niniejsze Warunki nie mają zastosowania do umów zawieranych z konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c.

III. Zawarcie umowy. Ceny.
1. Materiały, cenniki, informacje lub wstępne oferty przesłane do Kupującego nie stanowią ofert w rozumieniu przepisów Kodeksu 
cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania zamówień, są niewiążące i mogą zostać jednostronnie zmienione przez Sprzedającego. 
2. Każdorazowo zamówienia składane przez Kupującego, aby uzyskać moc wiążącą w stosunku do Sprzedającego, wymagają 
potwierdzenia pisemnego ze strony Sprzedającego. Umowa zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Kupującego pisemnego 
potwierdzenia warunków wskazanych w zamówieniu od Sprzedającego. Niniejsze ma również zastosowanie do uzupełnień, poprawek 
i dodatkowych porozumień. Potwierdzenie pisemne może również zostać zastąpione bezpośrednim dostarczeniem towarów do 
Kupującego zgodnie z zamówieniem, w takim przypadku Umowa zostaje zawarta w chwili przystąpienia przez Sprzedającego do 
wykonania Umowy. Artykuł 682 k.c. nie ma zastosowania.  
3. Sprzedający zastrzega sobie prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskie dotyczące obrazów, rysunków i innych dokumentów. 
Kupujący nie ma prawa do udostępniania wymienionych wcześniej dokumentów osobom trzecim. 
4. Podane w potwierdzeniu warunków zamówienia lub w innych dokumentach ceny są cenami netto (nie zawierają podatku VAT). 
W przypadku zmiany obowiązujących stawek VAT cena brutto ulegnie zmianie poprzez zastosowanie aktualnej stawki podatku VAT. 
Dotyczy to również zmiany innych podatków lub ceł wpływających na cenę.
5. Podane ceny nie zawierają dodatkowych kosztów opakowania oraz transportu, ani ubezpieczenia wysyłki, które może zostać dodatkowo 
wykupione na żądanie Kupującego i na jego koszt. 
6. Sprzedający wystawia fakturę zgodnie z ustalonymi cenami. Za dzień dostawy uważa się dzień, w którym towary opuszczają zakład 
Sprzedającego lub jego obiekty magazynowe.
7. Waga początkowa wymieniona w dokumentach dostawy jest decydująca dla określenia ceny. Wszelkie straty wagi, które powstają 
w trakcie wysyłki zgodnej ze zwyczajami handlowymi w branży i w uzasadnionym zakresie, obciążają Kupującego.
8. Porozumienia cenowe dotyczące transakcji obejmujących przeróbkę z użyciem materiałów dostarczanych przez Kupującego są ważne 
i wiążące, jeżeli Kupujący udostępni Sprzedającemu te materiały, najpóźniej na sześć tygodni przed ustaloną datą dostawy. W innym 
przypadku Sprzedający ma prawo do zamówienia metalu po aktualnej cenie oraz na koszt Kupującego; w tym Kupujący zobowiązuje się 
do zapłacenia podatku VAT wynikającego z transakcji obejmujących przeróbkę lub materiały dostarczane przez Kupującego od pełnej 
kwoty transakcji .

IV. Dostawa.
1. O ile nie zostało wyraźnie inaczej zastrzeżone na piśmie, podane przez Sprzedającego w potwierdzeniu warunków zamówienia lub 
w innych dokumentach daty i terminy nie są wiążące.
2. Uzgodnione daty i terminy są zastrzeżone na korzyść Sprzedającego.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dostawy innej ilości lub innej wagi niż uzgodniona z powodów związanych z produkcją 
lub wysyłką, które są typowe dla działalności. Odchylenia do +/- 10% od zamówionej ilości są uznawane za typowe dla działalności 
i dopuszczalne. W przypadku dostarczenia mniejszej ilości niż uzgodniona, Kupujący nie może domagać się dostawy uzupełniającej bez 
ponoszenia dodatkowych kosztów wysyłki. 
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu dostawy, jeśli przyczyną niedotrzymania terminu była siła wyższa 
lub okoliczności niezależne od Sprzedającego, którym Sprzedający nie mógł zapobiec, mimo zachowania należytej staranności. Do chwili 
ustania przeszkody Sprzedający może wstrzymać lub ograniczyć dostawę. Sprzedający może także odstąpić od Umowy w terminie do 
upływu 1 roku od dnia zawarcia Umowy. W szczególności Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odstąpienia od Umowy ze 
względu na problemy z łańcuchem dostaw wywołane globalnym kryzysem logistycznym, napięciami oraz brakami energii i surowców.
5. Sprzedający jest zobowiązany możliwie jak najszybciej poinformować Kupującego o niedostępności Towarów oraz o przewidywanym 
okresie opóźnienia. Jeśli opóźnienie trwa dłużej niż jeden miesiąc, Kupujący ma prawo - po wyznaczeniu dodatkowego terminu i po 
bezskutecznym upływie tego okresu - do odstąpienia od umowy w zakresie części, która nie została jeszcze zrealizowana i której dotyczy 
opóźnienie. Ewentualne dodatkowe roszczenia o odszkodowanie są omówione w punkcie VIII. 
6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za możliwe opóźnienia wynikające z nieterminowych dostaw dokonywanych przez swoich 
dostawców. Sprzedający ma prawo do dokonywania częściowych dostaw oraz częściowego świadczenia usług w uzasadnionym zakresie.
7. W przypadku otwartych Umów oraz zleceń długoterminowych Sprzedający może zażądać wiążącego harmonogramu dostaw na okres 
trzech miesięcy po zawarciu Umowy. Jeśli Kupujący nie spełni niniejszego wymogu w terminie trzech tygodni od zgłoszenia takiego 
żądania przez Sprzedającego, Sprzedający jest uprawniony – po wyznaczeniu odpowiedniego terminu dodatkowego – do odstąpienia od 
Umowy po bezskutecznym upływie tego okresu i/lub do żądania odszkodowania.
8. W przypadku Umów obejmujących więcej niż jedną dostawę opóźnienia lub inne nieprawidłowości dotyczące jednej z dostaw nie 
wpływają na realizację pozostałych dostaw.

V. Przeniesienie ryzyka. Koszty opakowania. Transport
1. Jeśli nic innego nie zostanie uzgodnione, przyjmuje się za warunki dostawy loco magazyn Sprzedającego. 
2. W przypadku korzystania przez Sprzedającego z usług spedytora lub przewoźnika, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru 
przechodzi na Kupującego w chwili wydania towaru spedytorowi lub przewoźnikowi, a Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu 
ubytków i braków w samym towarze jak i jego opakowaniu powstałych od tej chwili. 
3. W przypadkach opóźnień w wysyłce wynikłych z przyczyn dotyczących Kupującego ryzyko jest przeniesione na Kupującego już 
w momencie zgłoszenia gotowości do wysyłki; niniejsze ma również zastosowanie do uzgodnionych dostaw loco magazyn Kupującego. 
4. W każdym przypadku opóźnienia przyjęcia Towaru przez Kupującego ryzyko zostaje przeniesione na Kupującego w momencie 
zgłoszenia gotowości do wysyłki.
5. Kupujący zobowiązany jest zapewnić, by transport Towarów odbywał się zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi 
towarów niebezpiecznych. W przypadku transportu do innego państwa Kupujący zobowiązany jest do przedstawienia wszelkich 
dokumentów wymaganych przez regulacje dotyczące dokumentowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zawarte w przepisach 
polskich oraz Rozporządzeniu 282/2011 albo innych odpowiednich przepisach obowiązujących w czasie realizacji Umowy.
6. Jednorazowe opakowania nie zostaną przyjęte z powrotem, za wyjątkiem palet, zgodnie z powszechnie obowiązującymi regulacjami 
w tym zakresie. Kupujący jest zobowiązany do zorganizowania odbioru opakowań na własny koszt. Nieuszkodzone opakowania 
wielokrotnego użytku, które zostaną zwrócone Sprzedającemu bez ponoszenia przez niego kosztów, zostaną odpowiednio rozliczone 
w terminie trzech miesięcy od daty wystawienia faktury zgodnie z punktem VI.

VI. Płatność.
1. Faktury wystawiane przez Sprzedającego są płatne w terminie 14 (czternastu) dni od daty wystawienia, jeśli inaczej nie postanowiono 
w Umowie lub w odrębnym porozumieniu. Potrącanie należności Kupującego z należnościami Sprzedającego będzie możliwe tylko 
po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody Sprzedającego. 
2. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu należności na konto Sprzedającego, przy czym płatności uważa się za dokonane 
tylko w sytuacji ich dokonania w całości.
3. Jeśli płatności dokonane przez Kupującego nie są wystarczające na pokrycie wszystkich wymagalnych długów, to w pierwszej 
kolejności zostaną zaliczone na poczet długu najdawniej wymagalnego, nawet, jeśli Kupujący wyda inne instrukcje. Jeśli istnieją związane 
z długiem należności uboczne, to w takim przypadku płatność, która nie wystarcza na pokrycie całego długu, zostanie najpierw zaliczona 
na związane z tym długiem zaległe należności uboczne, w tym odsetki oraz na zalegające świadczenia główne, zgodnie z pierwszym 
zdaniem.
4. W przypadku opóźnienia płatności przez Kupującego, Sprzedający ma prawo naliczyć odsetki za opóźnienie w ustawowej wysokości 
poczynając od dnia kolejnego po dniu, w którym upłynął termin płatności określony na fakturze. Sprzedający zastrzega sobie prawo do 
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 
5. Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą jednej lub kilku należności, Sprzedający może uzależnić realizacje dalszych dostaw w ramach tego 
samego zamówienia (tej samej Umowy) lub dalszych zamówień (w ramach tej samej Umowy lub kolejnych Umów) od uiszczenia zapłaty 
albo udzielenia przez Kupującego zabezpieczenia zapłaty takich należności w formie wskazanej przez Sprzedającego. Sprzedający może 
również zażądać od Kupującego natychmiastowego uregulowania wszelkich płatności na rzecz Sprzedającego, zarówno tych już 
wymagalnych, jak i tych, których termin płatności jeszcze nie nastąpił. 
6. Niniejsze ma również zastosowanie w przypadku pogorszenia się wypłacalności lub zdolności kredytowej Kupującego, która powstaje 
po zawarciu Umowy lub o której Sprzedający dowiaduje się po zawarciu Umowy, a która zagraża wywiązaniu się z zobowiązań płatniczych 
względem Sprzedającego.
7. Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego wszystkimi kosztami spowodowanymi opóźnieniem płatności, m.in. opłatami 
za monitowanie, wynagrodzeniami za inkaso, itp.

VII. Informacja dotycząca jakości. Etykiety oraz karty charakterystyki.
1. Informacje dotyczące jakości, takie jak dane z analiz, oznaczenia kolorów przekazywane przy zawarciu Umowy, itd. mają charakter 
jedynie poglądowy. 
2. W przypadku porozumień dotyczących określonego wyglądu, odchylenia są również możliwe w zakresie typowym dla branży. 

Obowiązki wynikające z obecnie obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie etykiet opakowaniowych, zostaną spełnione.
3. Kupujący zobowiązuje się przestrzegać zasad ustanowionych przez Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 
i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (rozporządzenie REACH) albo innych odpowiednich przepisach obowiązujących w czasie 
realizacji Umowy.
4. Wszystkie Towary są etykietowane i pakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiednimi dla produktów wykorzystywanych 
do użytku profesjonalnego. 
5. Zawierając Umowę, Kupujący zobowiązuje się do stosowania wskazanych wcześniej przepisów, w szczególności, gdy Kupujący 
zamierza umieścić Towary w nowych opakowaniach. Jeśli Kupujący zamierza odsprzedawać Towary podmiotom trzecim, zobowiązany 
jest do zapewnienia zgodności odsprzedawanych przez siebie produktów z właściwymi regulacjami, w szczególności dotyczącymi 
etykietowania, pakowania oraz oznaczeń. Kupujący ochroni Sprzedającego przed jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich z tego tytułu.
6. Zgodnie z Rozporządzeniem REACH Karty Charakterystyki Niebezpiecznych Substancji Chemicznych (SDS) są przekazywane 
Kupującemu. Kupujący zobowiązuje się stosować otrzymane Karty Charakterystyki i potwierdza, że jest świadomy tego, jakie ryzyko 
wiąże się ze stosowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych.

VIII. Odpowiedzialność. 
1. Nie stanowią wad, ani nieprawidłowej realizacji Umowy odchylenia, które są typowe i uznawane za uzasadnione w branży opisane 
w punktach IV.3 i VII niniejszych OWSiD.
2. Kupujący lub przewoźnik maja obowiązek zbadania towaru w momencie jego wydania pod kątem wad jawnych oraz braków ilościowych. 
Towar odebrany przez Kupującego lub przewoźnika bez zastrzeżeń uważa się za towar bez wad jawnych i bez braków ilościowych.
3. Wady jawne muszą zostać zgłoszone niezwłocznie po otrzymaniu towarów i muszą być udokumentowane jak następuje i zgłoszone 
Sprzedającemu na piśmie lub e-mailem :
- w przypadku dostaw samochodem ciężarowym, na liście przewozowym z poświadczeniem kierowcy,
- w przypadku dostaw pociągiem, w formie jednego z oficjalnych dokumentów kolejowych służących do dokumentowania faktów, który ma 
zostać dostarczony jako załącznik,
- w przypadku dostaw statkiem, w momencie rozładowania towaru poprzez wpis w konosamencie oraz zasięgniecie opinii dyspaszera – 
w stopniu wymaganym przez prawo lub przez Sprzedającego.
4. O wadach ukrytych, które wyjdą na jaw dopiero później, należy zawiadomić Sprzedającego natychmiast po ich odkryciu, w sposób 
wskazany powyżej. 
5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe z nieodpowiedniego magazynowania, obchodzenia się lub przetwarzania 
towaru przez Kupującego. 
6. W przypadku zasadnego zgłoszenia wady Sprzedający może ponosić odpowiedzialność zgodnie z punktem VIII niniejszych OWSiD.
7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wygląd Towarów, chyba że Strony dokonają odmiennych uzgodnień na piśmie.
8. Sprzedający nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za dostarczone przez Kupującego części.
9. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wyłącznie z szkodę, uszczerbek dla życia, uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu 
Kupującego wynikłe z winy umyślnej Sprzedającego. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania wynikającego z Umowy tylko w przypadku szkód wynikłych z winy umyślnej. W pozostałych przypadkach 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko za straty, a jego odpowiedzialność 
jest ograniczona do wartości Towarów przez niego dostarczonych na podstawie danej Umowy. 
10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, szkody pośrednie oraz koszty wynikające ze wstrzymania produkcji.
11. W granicach dopuszczonych przez prawo, odpowiedzialność Sprzedającego za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym (ex delicto) 
względem Kupującego i w odniesieniu do niniejszej Umowy będzie przez Sprzedającego ponoszona tylko w przypadku winy umyślnej.
12. W przypadku jednoczesnego wystąpienia odpowiedzialności na podstawie umowy i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem 
niedozwolonym, odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym zostaje przez Strony wykluczona. 
13. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady.
14. Odpowiedzialność Sprzedającego wynikająca z postanowień o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 
(Artykuł 4491 i n. k.c.) pozostaje nienaruszona. 
15. W przypadku udzielenia gwarancji, warunki odpowiedzialności z prawa gwarancji są określone w dokumencie gwarancyjnym, 
Artykule 577 i n. k.c.
16. Ograniczenia odpowiedzialności Sprzedającego dotyczą również osób, za pomocą których wykonuje on swoje zobowiązania z Umowy.
17. Kupujący jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Sprzedającego o jego roszczeniu związanym z wadliwością rzeczy 
sprzedanej na podstawie art. 576 1 i n. k.c.. Odpowiedzialność Sprzedającego z tego tytułu ograniczona jest do odpowiedzialności 
odszkodowawczej w ustawowym zakresie, zgodnie z art. 576 1 i n. k.c.

IX. Zastrzeżenie prawa własności.
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towarów aż do uiszczenia pełnej ceny za te Towary oraz uiszczenia wszelkich innych 
zaległych należności wynikających z relacji handlowych między Kupującym a Sprzedającym. 
2. Kupujący ma odwołalne prawo do sprzedaży Towarów, do których zachowano tytuł własności (towary podlegające zastrzeżeniu prawa 
własności), w jego imieniu i na jego rachunek w normalnym biegu jego działalności. Inne sposoby rozporządzania, w szczególności 
zastawianie towaru lub przekazywanie w zabezpieczenie, nie są dozwolone.
3. Kupujący niniejszym ceduje na Sprzedającego wszelkie wierzytelności przeciwko swojemu nabywcy lub osobom trzecim, które 
powstaną w wyniku sprzedaży Towarów kolejnemu nabywcy. Poprzez zawarcie niniejszej umowy, Sprzedający akceptuje cesję. Jeśli 
Towary, które podlegają zastrzeżeniu prawa własności, są sprzedawane wraz z innymi towarami, do których Sprzedający nie ma prawa 
własności, to w takim przypadku uznaje się cesję części wierzytelności Kupującego względem jego nabywcy w wysokości ceny Towarów, 
co do których zastrzeżono prawo własności uzgodnionej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Z zastrzeżeniem prawa do późniejszego 
odwołania w każdej chwili, Sprzedający upoważnia Kupującego do realizowania roszczeń scedowanych na Sprzedającego na rachunek 
Sprzedającego i w jego imieniu. W momencie dokonania zapłaty za Towary, roszczenia wobec nabywców Kupującego oraz osób trzecich 
zostaną z powrotem scedowane na Kupującego (cesja zwrotna). 
4. Jeśli Towary, które podlegają zastrzeżeniu prawa własności, są przetwarzane lub nierozdzielnie połączone z towarami, które nie należą 
do Sprzedającego, to w takim przypadku Sprzedający uzyska współwłasność nowego przedmiotu w części równej wartości towarów, które 
podlegają zastrzeżeniu prawa własności, w stosunku do wartości innych przetworzonych lub połączonych towarów w momencie ich 
przetworzenia lub połączenia.
5. Kupujący jest zobowiązany do przechowywania Towarów, które podlegają zastrzeżeniu prawa własności na rzecz Sprzedającego, 
w odpowiedni sposób oraz do ostrożnego obchodzenia się z nimi. Niniejsze jest również wiążące dla nowych przedmiotów utworzonych 
w wyniku przetwarzania lub połączenia.
6. W przypadku roszczeń lub roszczenia sobie praw przez osoby trzecie do towarów, które podlegają zastrzeżeniu prawa własności, 
w szczególności, jeśli chodzi o zastaw, od Kupującego wymaga się wskazania prawa własności Sprzedającego w odpowiedni sposób oraz 
natychmiastowego poinformowania Sprzedającego o tym fakcie. Podpunkt 5, drugie zdanie stosuje się odpowiednio.
7. W przypadku naruszenia Umowy przez Kupującego, w szczególności zalegania przez Kupującego z zapłatą za Towar, Kupujący jest 
zobowiązany na żądanie Sprzedającego natychmiast i bezwarunkowo oddać Sprzedającemu dostarczony Towar w całości. Sprzedający 
jest ponadto uprawniony do odwołania upoważnienia do sprzedaży towaru w normalnym biegu działalności (podpunkt 2, pierwsze zdanie) 
oraz upoważnienia do inkasa długów (podpunkt 3, trzecie zdanie).
8. Żądanie i odebranie towaru przez Sprzedającego nie powoduje – o ile Strony nie ustaliły inaczej na piśmie albo o ile Sprzedający nie 
złożył wyraźnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy – odstąpienia przez niego od Umowy, a jedynie stanowi zabezpieczenie realizacji 
przez Kupującego zobowiązań wobec Sprzedającego. Koszty zwrotu towarów Sprzedającemu ponosi Kupujący. Po zaakceptowaniu 
towarów, które podlegają zastrzeżeniu prawa własności, Sprzedający ma prawo do ich wykorzystania, poprzez uznawanie przychodów na 
rzecz długów Kupującego – po odjęciu odpowiednich kosztów wykorzystywania. Podpunkt 5, drugie zdanie, ma odpowiednie 
zastosowanie.
9. Jeśli wartość istniejących zabezpieczeń przekracza roszczenia, które mają zostać zabezpieczone, o więcej niż 20%, to w takim 
przypadku Sprzedający jest zobowiązany do zwolnienia zabezpieczeń w tym zakresie na pisemne żądanie Kupującego. Zabezpieczenia, 
które zostaną zwolnione, są wybierane wedle uznania Sprzedającego.
10. Koszty interwencji, a także inne koszty windykacji, są ponoszone przez Kupującego, chyba że można ich dochodzić od strony trzeciej.

X. Narzędzia pracy. Prawa stron trzecich.
1. Jeśli Kupujący zapewnia narzędzia lub maszyny niezbędne do realizacji Umowy przez Sprzedającego, to Kupujący pokrywa również 
koszty ich utrzymania, zmiany i wymiany. Kupujący będzie również odpowiedzialny za ich technicznie poprawne skonstruowanie oraz za 
zapewnienie ich produkcyjnego przeznaczenia. Jednakże, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia technicznych zmian za 
zgodą Kupującego. W przypadku braku specjalnego porozumienia, Sprzedający nie jest zobowiązany do weryfikowania narzędzi oraz 
maszyn.
2. Jeśli narzędzia lub maszyny są produkowane lub uzyskane przez Sprzedającego dla Kupującego na mocy umowy, to pozostaną one 
własnością Sprzedającego nawet, jeśli koszty narzędzi/maszyn są opłacone w części przez Kupującego. Narzędzia i maszyny są 
wykorzystywane wyłącznie w zakresie realizacji Umów na rzecz Kupującego, dopóki Kupujący wypełnia swoje zobowiązania. Po upływie 
12 miesięcy od wygaśnięcia Umowy, Sprzedający ma prawo do wykorzystywania niniejszych narzędzi również w innych celach.
3. Jeśli dostawy są wykonywane zgodnie z harmonogramami lub innymi informacjami dostarczonymi przez Kupującego i niniejsze 
narusza prawa stron trzecich, to w takim przypadku Kupujący zwalnia Sprzedającego z wszelkich roszczeń. 

XI. Obowiązujące prawo. Miejsce realizacji zobowiązań. Właściwość miejscowa sądu. Postanowienia końcowe. 
1. Miejscem wykonania Umowy jest siedziba Sprzedającego.
2. Wyłączna właściwość miejscowa w przypadku wszelkich sporów wynikających z umowy należy do sądu właściwego dla siedziby 
Sprzedającego.
3. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a regulacja Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach 
międzynarodowej sprzedaży towarów zostaje niniejszym wyłączona. W kwestiach nieunormowanych postanowieniami Umowy stosuje się 
przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa polskiego.
4. Jedynym wiążącym językiem dla Umów jest język polski. W przypadku sporządzenia Umów w języku polskim i obcym, językiem 
kontraktu jest język polski. W przypadku różnic pomiędzy polskojęzyczną wersją umowy a obcą, rozstrzygające znaczenie ma brzmienie 
wersji polskiej. 
5. Jeśli pojedyncze postanowienia umowy są lub staną się nieważne częściowo lub całkowicie, to niniejsze nie ma wpływu na ważność 
pozostałych postanowień. Postanowienie, które jest częściowo lub całkowicie nieważne, zostanie zastąpione postanowieniem, które 
najbardziej oddaje skutek gospodarczy zawarty w nieważnym postanowieniu. W przypadku, gdy postanowienie zawarte w niniejszych 
OWSiD jest nieważne, zastosowanie w tym zakresie mają postanowienia ustawowe.
6. Wszelkie zmiany niniejszych warunków oraz zmiany umów pomiędzy Stronami wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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