Ogólne Warunki Zakupów i Dostaw Syntezis Sp. z o. o. (wyd. 01 z dnia 09.12.2020 r.)
obowiązujące od 15 grudnia 2020 roku

§1.Zakres zastosowania i termin obowiązywania Warunków
1.
Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów i Dostaw (zwane dalej Warunkami) znajdują zastosowanie do zamówień,
zakupów i dostaw Towarów (zwanych dalej Towarami) oraz Usług (zwanych dalej Usługami) do SYNTEZIS
Sp. z o.o. (zwaną dalej Kupującym lub Spółką) przez przyjmującego zamówienie (zwanego dalej Dostawcą), o
ile strony nie ustalą inaczej.
2.
Dostawca otrzymuje niniejsze Warunki najpóźniej w momencie pierwszego zamówienia od Kupującego. Są one
również dostępne na stronie internetowej Kupującego pod adresem: www.syntezis.pl. Jeżeli Kupujący pozostaje
w stałych stosunkach handlowych z Dostawcą, przyjęcie przez Kupującego Ogólnych Warunków Zakupów i
Dostaw przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów
zakupu aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.
3.
W przypadku korzystania z usług podwykonawców lub poddostawców Dostawca ponosi odpowiedzialność w
pełnym zakresie za zakres dostaw Towarów lub Usług wykonywanych przez podwykonawców lub
poddostawców.
4.
Niniejsze Warunki wchodzą w życie z dniem 15 grudnia 2020 roku i obowiązują do momentu ich odwołania lub
zmiany przez Kupującego, lub do momentu innych uzgodnień pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. Zmiany
Warunków możliwe są jedynie w formie pisemnej.

§2.Zamówienia Towarów lub Usług
1.
Dostawy Towarów lub Usług przez Dostawcę mogą być realizowane wyłącznie na bazie pisemnego zamówienia
od Kupującego. Zamówienia są przekazywane do Dostawcy przez przedstawicieli Działu Zakupów Kupującego
za pośrednictwem wiadomości e-mail lub w innej uzgodnionej między Dostawcą i Kupującym formie pisemnej.
2.
Dostawca jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez jego podpisanie i załączenie do
wiadomości e-mail lub przesłanie oficjalnego potwierdzenia w wiadomości e-mail w ciągu 2 dni roboczych od
otrzymania zamówienia od Kupującego. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Dostawcę oznacza także
akceptację Ogólnych Warunków Zakupów i Dostaw Syntezis Sp. z o. o.
3.
Kupujący w każdym zamówieniu umieszcza numer zamówienia oraz informację o osobie, która składa
zamówienie w imieniu Kupującego i prowadzi w Spółce sprawę przedmiotowego zamówienia. Dostawca jest
zobowiązany do umieszczania przedmiotowego numeru zamówienia na fakturze oraz na dokumentach dostawy.
4.
Kupujący w zamówieniu umieszcza m.in. datę zamówienia, datę i warunki dostawy Towarów lub datę i warunki
wykonania Usługi, ilość, cenę jednostkową, wartość zamówienia netto oraz brutto, nazwę Towaru lub Usługi,
miejsce dostawy Towaru lub wykonania Usługi, dodatkowe informacje o Towarze lub Usłudze takie jak np. kod
CN Towaru, parametry techniczne, wymagana dokumentacja, rodzaj opakowania, inne dodatkowe wymagania.
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5.
Informacje dotyczące ilości na zamówieniach winny być traktowane jako podawane w przybliżeniu. Odchylenia
wynikające z przyczyn technicznych podyktowanych bezpieczeństwem lub procesem napełniania w granicach
+/- 10% przy dostawie przez cysterny nasadowe lub ciągnikowe uważane są za zgodne z zamówieniem
Kupującego. Jednocześnie Dostawca jest zobowiązany do uwzględnienia na odchyleń ilościowych na
wystawianych fakturach lub fakturach korygujących.

§3. Warunki płatności
1.
Płatność za zamówienie wraz z należnym podatkiem VAT zostanie dokonana przez Kupującego w terminie
zgodnym z zamówieniem i ustalonymi między Kupującym i Dostawcą warunkami płatności na podstawie
prawidłowo wystawionej przez Dostawcę faktury VAT. Faktura winna być wystawiona przez Dostawcę zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Kupujący nie
dokona płatności za nieprawidłowo wystawione faktury i bezzwłocznie poinformuje o tym Dostawcę.
2.
Płatność za zamówienie zostanie dokonana na rachunek Dostawcy wskazany na prawidłowo wystawionej
fakturze VAT. Za termin zapłaty jest uznawana data obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
3.
Dostawca powinien wystawić osobną fakturę na każdą dostawę, jeśli nie zostało inaczej ustalone z Kupującym.
Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać do najmniej:
- dane Dostawcy oraz Kupującego,
- nazwę Towaru lub Usługi, której dotyczy faktura,
- numer zamówienia Kupującego,
- ilość,
- cenę jednostkową, wartość netto i brutto,
- warunki płatności,
- kod CN,
- numer zamówienia Kupującego,
- pozostałe wymagane prawem informacje.
Faktura powinna być dostarczona najpóźniej w dniu dostawy na następujące adresy e-mail: ekruzel@syntezis.pl,
rstoczkiewicz@syntezis.pl.
4.
Kupujący może dokonać kompensaty należności jedynie za pisemną zgodą Dostawcy, jeżeli posiada w stosunku
do Dostawcy bezsporne lub ustalone prawomocnymi wyrokami wierzytelności.

§4.Dostawa i dokumentacja
1.
Dostawca jest zobowiązany do przestrzegania terminów i warunków dostawy zawartych z zamówieniu
Kupującego. W przypadku powzięcia przez Dostawcę informacji wskazujących, że nie dotrzyma warunków
i/lub terminu dostawy, Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Kupującego o tym fakcie. W
powiadomieniu do Kupującego zawrzeć należy powód zmiany warunków lub terminów dostaw i przewidywany
czas opóźnienia w dostawie. W takiej sytuacji Dostawca akceptuje prawo Kupującego do rezygnacji ze
złożonego zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji lub kosztów przez Kupującego.
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2.
W przypadku dostaw w opakowaniach (np. paletopojemnikach; beczkach; kanistrach, etc.) jest wymagane by
opakowania były nieuszkodzone, szczelne i czyste, wyposażone w sprawne i kompletne zawory, korki, etc.
Każde z opakowań powinno być czytelnie i trwale oznakowane wraz ze wskazaniem m.in. nazwy produktu,
ilości, masy brutto/netto, etc. Każde z opakowań winno być przez Dostawcę zabezpieczone przed
nieautoryzowanym otwarciem w sposób nie budzący wątpliwości. W przypadku niespełnienia w/w wymagań
Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia Towaru bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji lub kosztów.
3.
Dostawca jest zobowiązany dokonać awizacji dostawy najpóźniej w dniu poprzedzającym dostawę do godziny
13.00, a w przypadku dostaw całocysternowych dostawa winna być dokonana najpóźniej po załadunku
samochodu przez Dostawcę. Każdej dostawie winny towarzyszyć wszystkie wymagane prawem dokumenty (np.
zgłoszenie SENT; WZ/Packing List; CMR; świadectwo jakości; protokół skażania; dokumenty ważenia). W
przypadku Towarów akcyzowych które są rozładowywane w obecności przedstawiciela Urzędu Celnego
wymagana jest awizacja na min. 2 dni przed datą planowanego przyjazdu, a dostawie winny towarzyszyć
wszystkie wymagane prawem dokumenty (np. sporządzony i wysłany dokument e-AD; WZ/Packing List; CMR;
świadectwo jakości;; dokumenty ważenia; Uproszczony Dokument Towarzyszący). Awizacja wraz z
wymaganymi dokumentami powinna być przesłana na następujące adresy e-mail: ekruzel@syntezis.pl,
rstoczkiewicz@syntezis.pl.
4.
a.
b.
c.
d.

Dostawy Towarów w opakowaniach są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach: 7-15
Dostawy Towarów w cysternach rozładowywane bez udziału przedstawiciela Urzędu Celnego są
przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach: 7-14
Dostawy Towarów w cysternach rozładowywane z udziałem przedstawiciela Urzędu Celnego są
przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach: 7-12.
Dla dostaw z punktów 4a, 4b istnieje możliwość przyjęcia i rozładunku także poza powyżej podanymi
godzinami, jednakże każdorazowo wymaga to potwierdzenia telefonicznego lub e-mail z
przedstawicielami Działu Zakupów Kupującego:
1) Edyta Krużel - ekruzel@syntezis.pl; +48 501 412 824,
2) Robert Stoczkiewicz - rstoczkiewicz@syntezis.pl; +48 505 875 852

5.
W przypadku dostawy w cysternie wymagane jest by cysterna była sprawna technicznie, szczelna i czysta.
Dostawca lub przewoźnik wynajęty przez Dostawcę jest zobowiązany zapewnić środek transportu spełniający
wymagania prawne i/lub wymagania specyficzne dla danego Towaru (np. przeznaczenie do produktów
spożywczych; cysterna ogrzewana, etc.). Cysterna musi posiadać czyste i nieuszkodzone węże rozładunkowe. W
przypadku surowców gęstych wymagane jest dodatkowo wyposażenie cysterny w sprawną pompę lub
możliwość rozładunku kompresorem wchodzącym w skład zestawu – w obu przypadkach urządzenia będą
obsługiwane przez Kierowcę. W przypadku niespełnienia powyższych wymagań Kupujący rezerwuje sobie
prawo do nieprzyjęcia dostawy.
6.
W przypadku Towarów nieakcyzowych Kupujący rezerwuje sobie około 2-4 godziny na czas rozładunku
cysterny pod warunkiem wcześniejszej awizacji. Jeżeli Dostawca nie dokona awizacji lub pojazd dotrze do
Kupującego niezgodnie z awizacją to zostanie on rozładowany w najkrótszym możliwym czasie przy dołożeniu
wszelkich starań przez Kupującego – Dostawca nie jest uprawniony do wnoszenia roszczeń w stosunku do
Kupującego tytułem dłuższego przestoju i czasu wymaganego na rozładunek Towaru.
W przypadku Towarów akcyzowych czas rozpoczęcia rozładunku Towaru jest dodatkowo determinowany przez
przybycie przedstawiciela Urzędu Celnego. Pozostałe zapisy jak w przypadku Towarów nieakcyzowych, które
są podane w §4 punkt 6.
7.
Jeżeli termin dostawy ulega opóźnieniu Kupujący rezerwuje sobie prawo do wyznaczenia dodatkowego terminu,
po upływie którego może zrezygnować z zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji lub kosztów.
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Kupujący może dochodzić odszkodowania za niedotrzymanie zobowiązań po upływie dodatkowego terminu gdy
opóźnienie nastąpiło z winy Dostawcy lub podwykonawcy Dostawcy.
8.
Cały proces rozładunku jest kierowany i nadzorowany przez upoważnionych pracowników Kupującego, a
przedstawiciele Dostawcy są zobowiązani do ścisłego stosowania się do zasad BHP, zasad panujących na terenie
zakładu Kupującego oraz do poleceń pracowników Kupującego.
9.
Dokument WZ/Packing List winien być potwierdzony przez upoważnionego pracownika Kupującego co będzie
jednocześnie stanowiło potwierdzenie odbioru ilościowego Towaru. Potwierdzenie powinno zawierać datę
odbioru Towaru. Obowiązek uzyskania potwierdzenia leży po stronie Dostawcy.
10.
Termin dostawy ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych
od stron, tj. np. zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywalnych zakłóceń w pracy Dostawcy np. blokady dróg,
ograniczeń czasowych w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedoborów energii elektrycznej,
niedoborów materiałowych i surowcowych, itp.
11.
W przypadku odbioru własnego przez Kupującego Dostawca jest zobowiązany do przekazania instrukcji odbioru
Towaru w terminie 48h od potwierdzenia zamówienia, lecz nie mniej niż 48h przed odbiorem Towaru. Jedyny
wyjątek od tego wymagania może stanowić sytuacja, gdy czas między zamówieniem a załadunkiem jest krótszy
niż 60h – w takiej sytuacji Dostawca jest zobowiązany przekazać instrukcje odbioru Towaru w możliwie
krótkim czasie, jednakże nie mniej niż 30h przed odbiorem Towaru. Instrukcja winna zawierać m. in. datę,
godzinę i dokładne miejsce podjęcia Towaru; dane kontaktowe do osoby w miejscu odbioru; wszelkie
szczególne wymagania w miejscu załadunku (wymagane testy; wyposażenie niestandardowe; język
komunikacji, etc.); numer załadunku.
12.
Jeżeli w wyniku błędnej lub niekompletnej instrukcji odbioru Towaru Kupujący nie będzie miał możliwości
podjęcia Towaru, to Dostawca zostanie obciążony kosztami związanymi z niewykonaną usługą transportową.
Będzie także zobowiązany do umożliwienia Kupującemu kolejnego podjęcia Towaru w możliwie najkrótszym
czasie.
13.
Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi z Dostawcy na Kupującego z chwilą odbioru
Towaru przez Kupującego. Zapis ten nie obowiązuje w przypadku gdy Dostawca nie dostarczył wszystkich
wymaganych prawem dokumentów, zezwoleń i koncesji lub dokumenty, zezwolenia i koncesje te zostały
przygotowane w sposób nieprawidłowy i/lub niekompletny. Gdy w przypadku powyższego nastąpi zatrzymanie
lub przepadek Towaru w wyniku kontroli drogowej przez służby drogowe lub celne to Dostawca jest w pełni
odpowiedzialny za ryzyko utraty Towaru oraz jest zobowiązany pokryć wszelkie pozostałe koszty poniesione
przez Kupującego, w tym koszty transportu i ew. roszczenia przewoźnika za przetrzymanie środka transportu.

§5.Odpowiedzialność za wady
1.
Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia Towarów i/lub Usług zgodnych z parametrami umieszczonymi w
zamówieniu Kupującego. Towary winny być spakowane w sposób zapewniający możliwość bezpiecznego
transportu i magazynowania Towarów. Usługa powinna zostać wykonana z najwyższą starannością, przy
wykorzystaniu najnowszej dostępnej wiedzy a także z poszanowaniem przepisów BHP i zasad panujących w
miejscu wykonywania usługi dla Kupującego. Dostawa Towarów czy wykonanie Usług powinno być ponad to
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zgodne z wymogami obowiązujących przepisów prawa i nie powinno powodować naruszenia interesów osób
trzecich.
2.
Dostawca jest zobowiązany dostarczyć Towar pełnowartościowy, którego termin przydatności jest nie krótszy
niż 75% pierwotnego okresu przydatności. Dostawy Towaru z krótszym terminem przydatności są możliwe
jedynie po wcześniejszej akceptacji przez Kupującego. W sytuacji gdy Dostawca, bez uprzedniej akceptacji
Kupującego, dostarczy Towar z krótszym okresem przydatności od wyżej wymienionego, Kupujący ma prawo
odmówić przyjęcia Towaru bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji lub kosztów.
3.
Potwierdzenie odbioru Towaru na dokumencie WZ lub Packing List przez uprawnionego pracownika
Kupującego oznacza jedynie odbiór ilościowy Towaru i w żaden sposób nie ogranicza praw Kupującego do
złożenia reklamacji na wady prawne i jakościowe Towaru lub Usługi.
4.
W przypadku stwierdzenia przez Kupującego rozbieżności między dostarczoną ilością Towaru w stosunku do
ilości zadeklarowanych przez Dostawcę i potwierdzonych dokumentem dostawy, w trakcie rozładunku
Kupujący sporządzi protokół reklamacyjny podpisany przez przedstawiciela Kupującego oraz przewoźnika i
niezwłocznie przekaże go Dostawcy.
5.
Jeśli nie zostało ustalone inaczej i wyraźnie zapisane na dokumencie zamówienia – Dostawca jest w pełni
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich koncesji, zezwoleń, zgód i innych dokumentów wymaganych
przepisami prawa, które umożliwią realizację dostawy Towaru i jego zakupu przez Spółkę lub wykonanie usługi
na rzecz Spółki.
6.
Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia wady,
poinformowania Dostawcy w formie pisemnej o wykrytych wadach w dostarczonych Towarach lub wykonanych
Usługach. W przypadku reklamacji jakościowej Towarów Kupujący zachowa nieprzetworzone Towary do
kontroli i oceny Dostawcy. Kupujący poinformuje również Dostawcę na temat terminu w jakim Dostawca
zobowiązany jest zwrotnie podjąć Towar. W przypadku usługi Kupujący poinformuje Dostawcę w jakim
terminie Dostawca jest zobowiązany usunąć wady w wykonanej Usłudze.
7.
Dostawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji Kupującego w terminie maksymalnie 14 dni i przekazać
odpowiedź w formie pisemnej. W przypadku braku odpowiedzi w przywołanym terminie reklamację traktuje się
jako uznaną.
8.
Dostawca ponosi wyłączną odpowiedzialność i ponosi całkowite koszty związane z usunięciem wad, naprawą,
zwrotem lub wymianą Towaru w związku z reklamacją. Dostawca ponosi wyłączną odpowiedzialność i ponosi
całkowite koszty związane z usunięciem wad, naprawą i ponownym lub poprawnym wykonaniem Usługi w
związku z reklamacją.
9.
W przypadku Towarów akcyzowych Dostawca jest odpowiedzialny za prawidłową klasyfikację CN Towaru. W
szczególności, jeżeli w zamówieniu Kupujący określił wymóg w zakresie kodu CN w stosunku do Towaru, to
Dostawca jest odpowiedzialny za prawidłowe sklasyfikowanie Towaru na gruncie Nomenklatury Scalonej UE.
Jeżeli kod CN określony przez Dostawcę zostanie zakwestionowany przez polskie organy podatkowe lub organy
podatkowe innych państw i będzie to skutkować dla Kupującego koniecznością poniesienia kosztów, w
szczególności w zakresie kar, ceł, podatków lub innych obowiązków publicznoprawnych, Dostawca jest
zobowiązany do zwrotu Kupującemu tego rodzaju kosztów.
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10.
W przypadku Towarów akcyzowych Dostawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie akcyzowych
wymogów dokumentacyjnych związanych z przemieszczaniem Towaru. Dotyczy to zarówno odbioru własnego
przez Kupującego jak i transakcji, w których transport organizuje Dostawca. Jeżeli sposób spełniania wymogów
dokumentacyjnych w zakresie akcyzy zostanie zakwestionowany przez polskie organy podatkowe lub organy
podatkowe innych państw i będzie to skutkować dla Kupującego koniecznością poniesienia kosztów, w
szczególności w zakresie kar, ceł, podatków lub innych obowiązków publicznoprawnych, Dostawca jest
zobowiązany do zwrotu Kupującemu tego rodzaju kosztów.
11.
W przypadku Towarów stanowiących alkohol, jeżeli w zamówieniu Kupujący określił wymóg w zakresie
sposobu skażenia alkoholu Dostawca jest odpowiedzialny za skażenie alkoholu zgodnie z zamówieniem. Jeżeli
sposób skażenia alkoholu zostanie zakwestionowany przez polskie organy podatkowe lub organy podatkowe
innych państw i będzie to skutkować dla Kupującego koniecznością poniesienia kosztów, w szczególności w
zakresie kar, ceł, podatków lub innych obowiązków publicznoprawnych, Dostawca jest zobowiązany do zwrotu
Kupującemu tego rodzaju kosztów.
12.
Dostawca jest odpowiedzialny za wypełnienie w stosunku do Towarów wszelkich obowiązków związanych z
kontrolą przewozu towarów, jeżeli takie obowiązki zostały nałożone przez przepisy prawa na Dostawcę.
Dotyczy to polskiego systemu SENT lub podobnych systemów w innych państwach. Jeżeli sposób wypełnienia
tego rodzaju obowiązków zostanie zakwestionowany przez polskie organy lub organy innych państw i będzie to
skutkować dla Kupującego koniecznością poniesienia kosztów, w szczególności w zakresie kar, ceł, podatków
lub innych obowiązków publicznoprawnych, Dostawca jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu tego rodzaju
kosztów.
13.
W przypadku krajowych Dostaw Towarów akcyzowych z akcyzą zapłaconą, Dostawca jest odpowiedzialny za
to, że akcyza została zapłacona na wcześniejszych etapach obrotu. Jeżeli na Kupującego zostanie nałożona
akcyza, na podstawie art. 8 ust. 2 pkt. 4 Ustawy o podatku akcyzowym (nabycie lub posiadanie wyrobów
akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została
zapłacona akcyza w należnej wysokości) Dostawca jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu tej akcyzy.
14.
W przypadku krajowych Dostaw Towarów, Dostawca jest odpowiedzialny za to, że w stosunku do Towaru
zostały wypełnione inne obowiązku publicznoprawne, w szczególności w zakresie koncesji, rejestracji jako
podmiot przywożący, zapasów obowiązkowych, opłaty zapasowej, Narodowego Celu Wskaźnikowego,
Narodowego Celu redukcyjnego. Jeżeli sposób wypełnienia tego rodzaju obowiązków zostanie
zakwestionowany przez polskie organy lub organy innych państw i będzie to skutkować dla Kupującego
koniecznością poniesienia kosztów, w szczególności w zakresie kar, ceł, podatków lub innych obowiązków
publicznoprawnych, Dostawca jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu tego rodzaju kosztów.
15.
W przypadku dostaw z zagranicy Dostawca ma obowiązek informować Kupującego czy w łańcuchu dostaw
Towaru przed nim występują inne podmioty. Wynika to z tego, że w przypadku tzw. dostaw łańcuchowych
prawidłowe rozliczenie VAT określonej transakcji wymaga wiedzy Kupującego co do tego ile podmiotów
uczestniczy w łańcuchu dostaw i który z podmiotów jest organizatorem transportu.
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§6.Postanowienia końcowe
1.
Dostawca i Kupujący wzajemnie zobowiązują się do traktowania jako poufne i zachowania w tajemnicy
wszelkich informacji dotyczących bezpośrednio albo pośrednio realizowanej dostawy i sprzedaży Towaru i/lub
wykonywanej Usługi. Za szczególnie poufne informacje uważa się cenę Towaru lub Usługi a także ilości
Towarów lub Usług kupowanych przez Spółkę. Za poufne uważa się ponadto wszelkie inne informacje uzyskane
w czasie współpracy pomiędzy stronami, które mogłyby wyrządzić szkodę na rzecz Kupującego lub Dostawcy.
Zakończenie realizacji dostawy i sprzedaży Towarów lub wykonanie Usługi, która była objęta zamówieniem a
także całkowite zakończenie współpracy między Dostawcą i Kupującym nie zwalnia żadnej ze stron z
obowiązku zachowania poufności.
2.
Informacje poufne mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach, gdy ujawnienie informacji poufnych
wymagane jest przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub w celu realizacji bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa.
3.
Kupujący wyraża zgodę na przetworzenie jego danych osobowych przez Dostawcę wyłącznie w związku z
działalnością prowadzoną przez Dostawcę i na własne potrzeby.
4.
Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Kupującego o każdorazowej zmianie
swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji (w tym adresu e-mail oraz nr
faksu, jeżeli zostały podane Kupującego). Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy
wskazane w zamówieniu lub te w podpisanych umowach lub innych porozumieniach handlowych, uważane są
za skuteczne.
5.
Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Kupującego o zmianie swojej sytuacji
finansowej lub innych czynnikach które mogą mieć wpływ na realizację dostawy Towarów lub Usług.
6.
Zakup i dostawa Towarów oraz Usług podlega prawu polskiemu. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi
Warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
7.
Sądem właściwym dla wszystkich sporów, które mogą wyniknąć z umów zawartych na mocy niniejszych
Warunków jest sąd gospodarczy właściwy dla Kupującego.
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