
 

 

GRUPA BARNSHAWS – OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU 

1. DEFINICJE 
„Kupujący” oznacza firmę Barnshaws oraz każdą inną firmę wchodzącą w skład grupy Barnshaws 
„Sprzedający” oznacza osobą bądź firmę, do której wystosowane jest Zamówienie 
„Dobra” oznacza artykuły bądź materiały, które będą dostarczone Kupującemu przez Sprzedającego 

zgodnie z Zamówieniem (włącznie z artykułami bądź materiałami dostarczonymi w związku z 
Usługami). 

„Usługi” oznacza pracę i/lub usługi wykonane przez Sprzedającego dla Kupującego zgodnie z Zamówieniem 
„Umowa” oznacza umowę sprzedaży dóbr i/lub wykonania Usług zawartą pomiędzy Sprzedającym a 

Kupującym, do którego odnoszą się poniższe Ogólne warunki zakupu 
 
2. ZASTOSOWANIE 
Niniejsze Ogólne warunki umowy dotyczą oraz wchodzą w skład Umowy zawartej pomiędzy Kupującym a 
Sprzedającym oraz są uzupełnieniem do jakiejkolwiek umowy ustnej zawartej pomiędzy stronami. Niniejsze 
Ogólne warunki umowy mają pierwszeństwo przed jakimikolwiek innymi warunkami, do których odnosi się 
Sprzedający w swoim zapytaniu, potwierdzeniu zamówienia, korespondencji lub gdziekolwiek indziej, bądź 
sugerowanymi przez praktykę lub doświadczenie. Żadne uzupełnienie, zróżnicowanie lub pominięcie 
jakichkolwiek warunków niniejszej Umowy i/lub Zamówienia nie jest wiążące dla Kupującego, jeżeli nie 
zostało spisane i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Kupującego. 
 
3. WAŻNOŚĆ ZAMÓWIENIA 
Kupujący jest związany zamówieniem tylko, jeśli zamówienie zostało oficjalnie potwierdzone przez 
Kupującego na pisemnym dokumencie Zamówienia. 
Zamówienie może być anulowane przez Kupującego w dowolnym czasie, jeżeli nie zostało jeszcze 
potwierdzone przez Sprzedającego. Po potwierdzeniu Zamówienia przez Sprzedającego obowiązuje punkt 
22. 
 
4. POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA 
Potwierdzenie Zamówienia jest związane z zaakceptowaniem przez Sprzedającego niniejszych Ogólnych 
warunków. 
Wykonanie Usług bądź dostarczenie Dóbr przez Sprzedającego zgodnie z Zamówieniem jest jednoznaczne z 
zaakceptowaniem Ogólnych warunków zakupu, w przypadku, gdy Sprzedający nie poinformował 
Kupującego uprzednio o takowej akceptacji. 
 
5. JAKOŚĆ I ZGODNOŚĆ Z OPISEM 



 

Warunkiem Umowy jest, aby Dobra były zgodne, z jakością, opisem i wymogami zawartymi w Zamówieniu. 
Dobra powinny być zgodne z próbkami, rysunkami, opisem oraz wymogami przedstawionymi przez  
 
Kupującego Sprzedającemu. Dobra powinny być, o jakości handlowej oraz zdatne do wykorzystania z 
przeznaczeniem, do jakiego Kupujący zamierza je użyć, o czym poinformował Sprzedającego w sposób 
pośredni bądź bezpośredni. Dobra nie mogą być wadliwe i powinny być zgodne ze standardami 
branżowymi. Wszystkie Usługi powinny być świadczone zgodnie z warunkami Zamówienia, oraz powinny 
być wykonane w sposób dokładny przez wykwalifikowane i doświadczone osoby. Niniejsze postanowienia 
obowiązują również na czas dostawy, kontroli oraz płatności zgodnej z Zamówieniem jak również mają 
zastosowanie w razie wymiany, naprawy oraz użycia Dóbr i/lub Usług zastępczych bądź naprawczych przez 
Sprzedającego, jeżeli zaistniała taka potrzeba i Kupujący wyraził zgodę. 
 
6. BHP 
Przy wykonywaniu Zamówienia Sprzedający powinien przestrzegać i respektować zasady BHP. 
 
7. ILOŚCI 
Sprzedający powinien dostarczyć ilości określone w Zamówieniu, chyba że inne ilości zostały uzgodnione na 
piśmie. Kupujący ma prawo do odrzucenia dostawy niezgodnej z Zamówieniem oraz do odesłania 
nadmiernej ilości na koszt i ryzyko Sprzedającego. 
 
8. KONTROLA I ZWROT 
Sprzedający powinien dokładnie skontrolować Dobra przed wysyłką oraz upewnić się, że są zgodne z 
wymogami określonymi w Zamówieniu oraz powinien (jeśli Kupujący tego wymaga) dostarczyć 
Kupującemu potwierdzenie takowej inspekcji jak również umożliwić Kupującemu przedstawicielstwo w 
trakcie inspekcji. Kupujący ma prawo do zażądania świadectwa pochodzenia towaru lub świadectwa 
badania Dóbr na każdym etapie produkcji/montażu. Takie świadectwo musi zawierać numer zamówienia 
Kupującego oraz numer produktu/urządzenia. Jeżeli na skutek inspekcji Kupujący zauważy, że Dobra i/lub 
Usługi są niezgodne z Zamówieniem, bądź ma podejrzenia, że po wykonaniu Usługi lub wyprodukowaniu 
Dóbr będą one niezgodne z Zamówieniem może w takiej sytuacji poinformować Sprzedającego, a 
Sprzedający powinien przedsięwziąć niezbędne kroki, żeby naprawić uchybienia. 
 
Wszelkie Dobra powinny być odebrane w miejscu dostawy i poddane kontroli oraz zatwierdzeniu przez 
Kupującego. Wszelkie Dobra odrzucone, jako niezgodne z Zamówieniem powinny być zwrócone na koszt i 
ryzyko Sprzedającego. Sprzedający powinien zastąpić odrzucone Dobra, przez takie, które spełniają wymogi 
Zamówienia, po uzyskaniu pisemnej zgody Kupującego. Jeżeli Sprzedający nie jest wstanie dostarczyć Dóbr 
zgodnych z wymogami Kupującego, Kupujący ma prawo do zakupienia Dóbr zastępczych z innego źródła, a 
Sprzedający powinien wypłacić Kupującemu odszkodowanie za wszelkie poniesione koszty zakupu Dóbr 
zastępczych i inne koszty z tym związane. 



 

9. DOSTAWA 
Przy realizacji Zamówienia ważny jest czas. Jeżeli Sprzedający nie jest w stanie wywiązać się z terminu 
dostawy bądź terminu świadczenia Usługi powinien niezwłocznie poinformować Kupującego o tym, kiedy 
najwcześniej będzie możliwa dostawa i/lub wykonanie Usługi. Ponadto Kupujący ma prawo w takiej 
sytuacji uznać Umowę w całości lub częściowo za nieważną. Kupujący w takiej sytuacji ma prawo 
rozważenia innych opcji, pomimo zgody na opóźnienie, chyba że osoba upoważniona przez Kupującego 
wyraziła pisemną zgodę na wydłużenie czasu dostawy i takowy termin jeszcze nie upłynął.  
 
Sprzedający powinien wypłacić odszkodowanie Kupującemu w przypadku kosztów poniesionych przez 
Kupującego na skutek nie dotrzymania terminu dostawy (włączając wszelkie koszty zaistniałe w 
następstwie takiego niedotrzymania terminu, oraz koszty zakupu Dóbr i/lub Usług zastępczych), chyba że 
Sprzedający dotrzyma nowego terminu dostawy Dóbr lub wykonania Usług, na który to termin Kupujący 
wyraził pisemną zgodę. 
 
Wszelkie Dobra powinny być odpowiednio zapakowane i zabezpieczone tak by dotarły na miejsce 
nieuszkodzone. Dobra powinny być dostarczone przez Sprzedającego na miejsce wyznaczone w 
Zamówieniu bądź na miejsce wyznaczone przez Kupującego w późniejszym czasie (nota powinna 
uwzględnić numer zamówienia).  Dobra uznaje się za dostarczone po wyładowaniu w miejscu dostawy, 
określonym w Zamówieniu oraz po zaakceptowaniu Dóbr przez osobę upoważnioną przez Kupującego. Za 
użycie kartonów, opakowań etc. Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, chyba że koszty te są 
uwzględnione w Zamówieniu. Kupujący nie ma obowiązku zwrotu takowych opakowań, pudeł, kontenerów 
etc. 
 
Przesyłka bądź część dostawy może zostać odrzucona, jeżeli nie ma pisemnego potwierdzenia odbioru 
przez osobę upoważnioną przez Kupującego. 
 
Dobra mogą być odrzucone, jeśli nie dostarczono następujących dokumentów (jeśli takowe są wymagane) 
 
a) Świadectwo badania i/lub certyfikat zgodności z normą BS EN ISO 9002, 
b) List przewozowy z numerem zamówienia, specyfikacją, rozmiarami, ilością i wagą brutto i netto. 

Bez uszczerbku dla punktu 20, jeżeli z jakiegokolwiek powodu Kupujący nie jest w stanie przyjąć dostawy 
Dóbr w wyznaczonym terminie, Sprzedający powinien zmagazynować Dobra na swój koszt przez rozsądny 
okres czasu, odpowiedni do okoliczności oraz powinien zabezpieczyć je przed zniszczeniem, do czasu ich 
właściwej dostawy. 

Jeśli do przewozu Dóbr wyznaczono przewoźnika to taki przewoźnik jest uważany za przedstawiciela 
Sprzedającego a nie Kupującego. 



 

 
10. RYZYKO 
Wszelkie ryzyko za Dobra ponosi Sprzedający do momentu ich dostawy do Kupującego lub do miejsca 
wyznaczonego przez Kupującego. 
 
11. TYTUŁ WŁASNOŚCI 
Zakupione Dobra stają się własnością Kupującego po ich dostarczeniu zgodnym z Zamówieniem. Prawo 
własności nie ma wpływu na prawo zwrotu Dóbr, do którego Kupujący może być upoważniony, o czym była 
mowa powyżej. 
 
W przypadku, gdy Kupujący wpłaca część należności przed odbiorem Dóbr lub ich części, to taka płatność 
powinna być traktowana, jako płatność częściowa należności a nie, jako depozyt. W takiej sytuacji Dobra 
oraz materiały zakupione do produkcji przez Sprzedającego stają się własnością Kupującego w dniu 
dokonania płatności częściowej. Natomiast odpowiedzialność za ryzyko związane z Dobrami lub 
materiałami przechodzi na Kupującego w dniu odbioru dostawy zgodnym z Zamówieniem. 
 
12. CENY 
Ceny powinny być zgodne z Zamówieniem. Jeżeli cena, któregoś z dóbr lub którejś usługi nie jest 
wyszczególniona w Zamówieniu, to wtedy przyjmuje się najniższą cenę przedstawioną ostatnio w ofercie 
przez Sprzedającego za dane dobro lub usługę, bądź najniższą cenę zapłaconą ostatnio za dane dobro lub 
usługę przez Kupującego Sprzedającemu, ale w żadnym wypadku nie przyjmuje się ceny wyższej niż cena 
ostatnio płacona przez Kupującego Sprzedającemu. Wszystkie ceny są ustalone i uwzględniają dostawę 
oraz inne należności i nie podlegają zmianie, chyba że osoba upoważniona przez Kupującego wyraziła na to 
pisemną zgodę. 
 
Jeżeli Sprzedający jest płatnikiem VAT to zgodnie z prawem powinien wystawić Kupującemu fakturę zgodną 
z Zamówieniem, za dostarczone Dobra i/lub wyświadczone Usługi, przed dokonaniem płatności przez 
Kupującego. 
 
13. PŁATNOŚĆ 
Jeżeli w Zamówieniu nie stwierdzono inaczej, to faktury nie powinny być wystawiane przed ukończeniem 
dostawy Dóbr i/lub wykonaniem Usług. Termin płatności to 60 dni od końca miesiąca, w którym Kupujący 
otrzymał fakturę od Sprzedającego. 
 
Kupujący ma prawo potrącić od kwoty należnej Sprzedającemu, kwotę, którą Sprzedający jest należny 
Kupującemu. 
 
14. INFORMACJE 



 

Wszelkie szczegóły techniczne, rysunki, szkice, modele, próbki, narzędzia, projekty, informacje techniczne, 
dane oraz inne informacje (czy to pisemne, ustne bądź inne) przekazane Sprzedającemu przez Kupującego 
albo w jego imieniu, powinny pozostać własnością Kupującego oraz powinny zostać zwrócone Kupującemu 
na jego prośbę (uwzględniając wszelkie kopie). Takie informacje powinny być traktowane przez 
Sprzedającego poufnie, oraz powinny być przechowywane w sposób bezpieczny i wykorzystywane 
wyłącznie w celu wywiązania się z Zamówienia. 
 
Informacje przekazane Kupującemu przez Sprzedającego nie są traktowane, jako poufne lub jako własność 
Sprzedającego, chyba że Kupujący wyraził na to pisemną zgodę. Takie informacje nie podlegają żadnym 
ograniczeniom. 
 
Sprzedający ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie niedopatrzenia, nieścisłości, oraz błędne 
informacje dostarczone Kupującemu, niezależnie od tego czy Kupujący zatwierdził taką informację czy nie.  
 
15. NARZĘDZIA i URZĄDZENIA 
Wszelkie narzędzia, matryce, odlewy, formy, szablony oraz inne urządzenia dostarczone Sprzedającemu 
przez Kupującego pozostają własnością Kupującego, a Sprzedający powinien na żądanie Kupującego 
zwrócić je w każdej chwili. Sprzedający powinien zadbać o takowe urządzenia przechowując je osobno i 
identyfikując je jako własność Kupującego, wykorzystując je wyłącznie do realizacji Zamówienia 
Kupującego. Takie urządzenia są przetrzymywane przez Sprzedającego na jego ryzyko oraz są przez niego 
ubezpieczone do wartości równej kosztom ich zastępstwa, wypłacanej Kupującemu.  
 
16. MATERIAŁY KUPUJĄCEGO 
W przypadku, gdy Kupujący przekazuje Sprzedającemu materiały do wyświadczenia danej Usługi lub do 
wykorzystania w inny sposób w celu realizacji Zamówienia, takie materiały pozostają własnością 
Kupującego.  
 
Takie materiały powinny być trzymane w należytym porządku przez Sprzedającego oraz powinny być 
wykorzystane wyłącznie w związku z Zamówieniem. Ryzyko za takowe materiały ponosi Sprzedający, od 
momentu wysłania dostawy do momenty odebrania dostawy końcowej. Jako dostawę mamy tu na myśli 
moment, w którym Kupujący przestaje się znajdować w fizycznym posiadaniu materiałów, a jako dostawę 
końcową ponowne wejście w ich fizyczne posiadanie, zatwierdzone przez przedstawiciela, pracownika bądź 
reprezentanta Kupującego. 
 
Wszelkie naddatki materiałów powinny być potraktowane zgodnie ze wskazówkami Kupującego (bez 
uszczerbku dla punktu 18), a wszelkie materiały zniszczone przez nieuwagę bądź błąd Sprzedającego 
powinny być zastąpione na koszt Sprzedającego. 
 



 

W dowolnym czasie, na żądanie Kupującego, Sprzedający powinien niezwłocznie zwrócić mu wszelkie 
materiały, uprzednio dostarczone Sprzedającemu przez Kupującego. 
 
17. ZMIANY  
Kupujący może w dowolnej chwili, za pisemnym powiadomieniem Sprzedającego, dokonać zmian odnośnie 
ilości, specyfikacji, projektów, badań, opakowań, miejsca dostawy Dóbr bądź opóźnienia dostawy jak 
również/bądź natury, charakteru, wymiaru lub sposobu wykonania Usług. Jeżeli zmiany takowe wymagają 
weryfikacji kosztów lub czasu potrzebnego na wykonanie Usług to powinny zostać naniesione w ciągu 14 
dni od momentu, w którym Sprzedający otrzymał pisemne powiadomienie odnośnie zmian. Jeżeli 
Sprzedający nie zweryfikuje kosztów lub czasu potrzebnego na wykonanie Usług w ciągu tych 14 dni to jego 
roszczenia po tym czasie zostaną odrzucone. Zmiany w Zamówieniu są wiążące dla Kupującego tylko, jeżeli 
zostały uwzględnione w formie pisemnej i podpisane przez osobę upoważnioną przez Kupującego. 
 
18. GWARANCJA 
Bez uszczerbku dla praw Kupującego zapisanych w prawie, Sprzedający wystawia dwunastomiesięczną 
gwarancję na Dobra i/lub Usługi. Gwarancja obowiązuje od momentu dostawy Dóbr lub ukończenia Usług i 
dotyczy wszelkich wad, które nie powstały na skutek projektu przedstawionego przez Kupującego. 
Sprzedający jest zobowiązany, na swój koszt i swoje ryzyko, zwrócić równowartość Dóbr Kupującemu (jeśli 
tego samego oczekuje się od Kupującego), bądź naprawić lub wymienić wadliwe Dobra (decyzja 
Kupującego), a w przepadku Usług Sprzedający jest zobowiązany pokryć koszty wykonania niezbędnych 
prac naprawczych bądź zwrócić równowartość ceny Usług Kupującemu (decyzja Kupującego). 
 
19. ODSZKODOWANIE 
Sprzedający powinien wypłacić odszkodowanie, oraz nie powinien pociągać Kupującego do 
odpowiedzialności z tytułu żadnych roszczeń, odpowiedzialności, szkód oraz kosztów (z uwzględnieniem 
szkód i strat powstałych w następstwie). 
 
a) Wynikające z domniemanego lub faktycznego naruszenia prawa z tytułu sprzedaży lub użycia Dóbr, 

bądź wykonywania Usług lub wykorzystania patentów, wzorów użytkowych, zarejestrowanych 
wzorów, praw autorskich, znaków towarowych bądź innych praw własnościowych, nadanych 
jakiejkolwiek innej osobie. To odszkodowanie ma zastosowanie również w innych krajach, o których 
Sprzedający wie lub ma prawo wierzyć, że Kupujący zamierza użyć, wysłać lub sprzedać dane Dobra 
lub wykorzystać Usługi. Sprzedający powinien bronić Kupującego na swój koszt, w razie gdy takowe 
postępowania przeciw Kupującemu będą wniesione; 

 
b) Poniesione przez Kupującego, bądź takie, za które Kupujący może być odpowiedzialny na skutek 

niedopełnienia przez Sprzedającego jego obowiązków w stosunku do Kupującego, zawartych w 
niniejszym dokumencie; 



 

 
c) Z powodu śmierci lub obrażeń pracownika Kupującego, jego przedstawiciela, podwykonawcy lub 

jakiejkolwiek innej osoby przebywającej na terenie Kupującego, spowodowanych pośrednio lub 
bezpośrednio na skutek wykonywania Zamówienia; 

 
d) Z powodu straty lub uszczerbku własności Kupującego (mienie osobiste lub nieruchomość) lub 

jakiejkolwiek osoby trzeciej, czy to poniesionej przez Kupującego czy przez jakąkolwiek inną osobę, 
przed którą Kupujący może być odpowiedzialny. 

 
Z wyjątkiem śmierci lub obrażeń spowodowanych niedopatrzeniem Kupującego, Sprzedający powinien 
ponosić wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy swoich pracowników, 
przedstawicieli oraz podwykonawców przebywających na terenie Kupującego. 
 
20. SIŁA WYŻSZA 
Jeżeli zdolność Kupującego do zaakceptowania dostawy Dóbr i/lub świadczenia Usług przez Sprzedającego, 
jest opóźniona, utrudniona bądź niemożliwa z powodu okoliczności niezależnych od Kupującego, to taka 
dostawa Dóbr i/lub świadczenie Usług powinno być zawieszone, a jeżeli jest niemożliwe do wykonania w 
rozsądnym czasie po planowanym terminie realizacji Zamówienia, to takie Zlecenie może być anulowane 
przez Kupującego za pisemnym potwierdzeniem. 
 
21. REGUŁY HANDLOWE 
Jeżeli Zamówienie odwołuje się do jakichkolwiek międzynarodowych reguł handlowych, to takie reguły 
powinny być rozumiane zgodnie z aktualnymi regułami INCOTERMS (aktualnymi w momencie Zamówienia) 
pod warunkiem, że takie rozumienie byłoby zgodne z ogólnymi warunkami zakupu. 
 
22. ZERWANIA UMOWY 
Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw Kupującego, Kupujący powinien mieć prawo do zerwania 
Umowy w całości lub jej części w dowolnym czasie za pisemnym powiadomieniem. Po otrzymaniu 
pisemnego powiadomienia Sprzedający powinien wstrzymać wszelkie prace nad Zamówieniem lub tą jego 
częścią, która została anulowana. Kupujący powinien wypłacić Sprzedającemu uczciwą należność za prace 
dotychczas wykonane oraz Dobra uprzednio dostarczone. Kupujący nie ponosi dalszej odpowiedzialności 
względem Sprzedającego za zerwanie umowy. 
 
 
23. POZWOLENIA 
Jeżeli realizacja Zamówienia wymaga od Kupującego posiadanie pozwolenia lub licencji rządowej lub 
wystawianej przez innego mocodawcę w kraju lub zagranicą, to takie Zamówienie powinno być 
uwarunkowane posiadaniem danego pozwolenia lub licencji w stosownym czasie. 



 

 
24. ROZGŁOS 
Sprzedający nie powinien, bez pisemnej zgody Kupującego, rozpowszechniać w żaden sposób nazwy 
Kupującego, przeznaczenia bądź szczegółów dotyczących Dóbr dostarczonych bądź zamówionych przez 
Kupującego. 
 
25. ZANIEDBANIA ZE STRONY SPRZEDAJĄCEGO 
Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw lub środków ochrony prawnej, do których Kupujący może 
być upoważniony, Kupujący może bezzwłocznie i bez żadnych konsekwencji zrezygnować z Zamówienia w 
następujących przypadkach: 
 

a) Gdy Sprzedający ogłosi upadłość, jest niewypłacalny względem swoich wierzycieli lub gdy wszczęto 
postępowanie administracyjne lub likwidację Sprzedającego (z wyjątkiem postępowania wszczętego 
w celu restrukturyzacji lub fuzji) bądź gdy wyznaczono syndyka masy upadłościowej na całość lub 
część aktywów Sprzedającego; 

lub 
 

b) Sprzedający dopuścił się uchybienia swoich obowiązków, jakie narzuca mu niniejsza Umowa, 
względem Kupującego oraz nie naprawił swojego uchybienia w ciągu 14 dni od uzyskania pisemnego 
powiadomienia (dotyczącego środków naprawczych) ze strony Kupującego. 

 
c) Skorzystanie z praw, do jakich Kupujący jest Upoważniony na mocy niniejszych warunków nie 

powinno mieć wpływu na żadne inne prawa do działań lub środków naprawczych, jakie są mu 
należne. Kupujący powinien mieć prawo do wejścia na teren, w którym składowane są Dobra lub 
materiały, do których nabył prawo własności oraz powinien mieć sposobność przejęcia tych Dóbr. 

 
26. PRACA NA TERENIE KUPUJĄCEGO 

a) Jeżeli w związku z Zamówieniem Sprzedający musi wykonywać Usługi na terenie Kupującego lub na 
terenie określonym przez Kupującego, to Sprzedający powinien się upewnić, że każda osoba przez 
niego zatrudniona lub wykonująca pracę w jego imieniu:  

 
i) Przestrzega wszelkich adekwatnych aktów prawnych, w tym Kodeksu Pracy i zasad BHP 

wynikających z Kodeksu Pracy i z innych ustaw. 
 
ii) Utylizuje śmieci nie naruszając ochrony środowiska i przestrzega ustawodawstwa w tym 

zakresie. 
 



 

iii)  Dostosowuje się do wymogów bezpieczeństwa przy wchodzenie na teren Kupującego i przy 
wyjściu, oraz 

 
iv)  Nie dopuszcza się żadnych działań, które mogłyby wystawić Kupującego do 

odpowiedzialności przed osobami trzecimi w świetle prawa. 
 

b) Sprzedający powinien posiadać ubezpieczenie OC na każdą ewentualność oraz, jeśli Kupujący tego 
wymaga, przedstawić mu dowód posiadania takiego ubezpieczenia. 

 
27. ODSTĄPIENIE 
Niedotrzymanie ze strony Kupujacego praw, wynikających z Umowy lub z prawa, nie powinno być 
traktowane, jako zrzeczenie się tych praw, ani jako możliwość do blokowania wdrożenia tych praw w 
żadnym czasie. 
 
28. PRZEKAZANIE OBOWIĄZKÓW 
Sprzedający nie powinien przekazywać obowiązków bądź szukać podwykonawstwa dla części lub całego 
Zamówienia, bez pisemnej zgody Kupującego, a każda taka zaistniała sytuacja będzie uznana za nieważną. 
 
29. ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ 
W przypadku gdy, którekolwiek z warunków niniejszej Umowy, będą uznane za nieważne, to w takiej 
sytuacji pozostałe postanowienia wciąż pozostają w mocy, a warunki uchylone powinny zostać zastąpione, 
jeśli to konieczne, zgodnie z celem i przeznaczeniem Umowy. 
 
30. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO 
Niniejsza umowa oraz wynikające z niej prawa i obowiązki obu stron powinny być zgodne z obowiązującym 
prawem oraz powinny podlegać wyłącznej jurysdykcji polskich sądów. Kupujący może ubiegać się o 
zabezpieczenie roszczeń poza jurysdykcją. 

 
 

 


