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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDA ŻY 
Sprzeda ż dokonywana przez Grupa Lambda sp. z o.o. Dystrybuc ja sp.k., z siedzib ą w Poznaniu  

 przy ulicy Głogowskiej 419, oparta jest na poni ższych zasadach: 
 
 
§ 1. ZAKRES ZASTOSOWANIA  
1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS), znajdują zastosowanie przy sprzedaży przez spółkę Grupa 

Lambda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dystrybucja spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. 
Głogowskiej 419, 60-004 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000318601, NIP: 779-21-09-525, REGON: 639737504 (uprzednio spółkę: 
Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne Lambda sp. z o.o. (KRS nr 0000088956)) (zwaną dalej: Sprzedawc ą), 
materiałów lub produktów oferowanych przez Sprzedawcę (zwanych dalej łącznie lub z osobna: Towarem ) na rzecz 
innego przedsiębiorcy, nie mającego przy tej czynności statusu „konsumenta” w rozumienia art. 221 Kodeksu 
Cywilnego, (zwanego dalej: Kupuj ącym ), a razem zwanymi łącznie: Stronami , a z osobna: Stron ą. 

2. OWS stają się wiążące dla Kupującego z chwilą ich doręczenia przy zawarciu Umowy lub z chwilą umożliwienia 
Kupującemu łatwego zapoznania się z ich treścią. Treść OWS jest umieszczona przez Grupę Lambda sp. z o.o. 
Dystrybucja sp.k. na stronie www.lambda.pl. Potwierdzenie zapoznania się z OWS jest dokonywane przez 
Kupującego na egzemplarzu OWS lub poprzez oświadczenie o znajomości treści OWS składane podczas odbioru 
faktury potwierdzającej dokonanie zakupu Towaru. Dokonując potwierdzenia odbioru OWS Kupujący tym samym 
potwierdza, iż: 
 

1) OWS są wiążące dla danej Umowy i kolejnych Umów zawieranych ze Sprzedawcą przez Kupującego, jako 
przedsiębiorcę, nie mającego przy tych czynnościach statusu „konsumenta” w rozumienia art. 221 Kodeksu 
Cywilnego, o ile Sprzedawca w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w § 3 OWS, danej 
kolejnej Umowy - nie określi inaczej oraz  

2) jakiekolwiek inne wzorce umów, a w szczególności ogólne warunki umów stosowane przez Kupującego, nie 
wiążą Stron,  

3. Wszelkie odstępstwa (wyłączenia) od OWS są skuteczne dla Stron tylko wtedy, gdy zostaną wyraźnie w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności potwierdzone przez Sprzedawcę, w tym wszystkie ustalenia poczynione przez 
osoby działające ze strony Sprzedawcy, lecz nie uprawnione do reprezentacji Sprzedawcy, jak np. pracownika działu 
sprzedaży, przedstawiciela handlowego lub jakąkolwiek inną osobę czynną w lokalu Sprzedawcy w rozumieniu art. 
97 Kodeksu Cywilnego, wymagają dla swej ważności pisemnego potwierdzenia przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do 
reprezentacji Sprzedawcy. 

 
§ 2. ZAMÓWIENIE 
1. Zamówienie Kupującego powinno zawierać: 
a) firmę (nazwę) Kupującego, dokładny adres, numer i miejsce wpisu do rejestru handlowego lub ewidencji działalności 

gospodarczej; 
b) powołanie się na ewentualną ofertę Sprzedawcy; 
c) rodzaj zamawianego Towaru: asortymentu z powołaniem się na nazwę handlową lub dostarczoną próbkę; 
d) ilość zamawianego Towaru; 
e) gramaturę; 
f) wymiary roli (średnica roli, średnica gilzy, szerokość i długość wstęgi); format (rozmiar arkusza); kierunek biegu włókien; 
g) pozostałe parametry określające dany Towar: materiał lub produkt; 
h) oczekiwania co do terminu, miejsca i sposobu wydania Towaru (realizacji Zamówienia); 
i) numer NIP oraz upoważnienie dla Sprzedawcy do wystawiania faktur VAT bez podpisu Kupującego; 
j) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Kupującego. 

 
 

§ 3. POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA,ZAWARCIE UMOWY 
1. Zamówienie wymaga pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę (określającego: przedmiot, 

wartość oraz termin, miejsce i sposób wydania Towaru (zwanych też dalej: warunki realizacji Zamówienia )) 
(zwanego dalej: Potwierdzeniem Przyj ęcia Zamówienia ), co do którego Sprzedawca  decyzje podejmuje w terminie 
14 (czternastu) dni roboczych licząc od dnia jego otrzymania, chyba że dotyczy ono Towaru znajdującego się w 
magazynie Sprzedawcy, a wówczas decyzję co do Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia Sprzedawca podejmuje w 
terminie 3 (trzech) dni roboczych licząc od dnia jego otrzymania . 

2. Umowa zostaje zawarta - poprzez złożenie przez Kupującego Zamówienia oraz poprzez Potwierdzenie Przyjęcia 
Zamówienia przez Sprzedawcę - w chwili dokonania Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę. 
§ 4. ROZKŁAD KORZY ŚCI I CIĘŻARÓW ORAZ RYZYKA  
1. Wszelkie korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty, zniszczenia , 
uszkodzenia lub zużycia przechodzą na Kupującego: 
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1) z chwilą wydania Towaru z magazynu Sprzedawcy, gdy odbiór Towaru następuje środkiem transportowym 
Kupującego, lub z jego zlecenia; lub2) z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi, spedytorowi, czy innemu pośrednikowi 
w zakresie usług przewozowych (zwanych dalej łącznie lub z osobna: Przewo źnikiem ) (dalej też jako: wysłania Towaru ), 
gdy Towar wysyłany jest za pośrednictwem Przewoźnika. 
2. Kupujący jest zobowiązany odebrać Towar we własnym zakresie i na własny koszt i ryzyko, w tym w przypadku wysłania 
Towaru – o ile Sprzedawca w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia nie określi inaczej - Kupujący pokrywa koszty 
opakowania, załadunku, przewozu i ewentualnego ubezpieczenia Towaru, co odpowiada regule Ex Works (EXW) według 
Incoterms. W przypadku, gdy Towar wysyłany jest za pośrednictwem Przewoźnika, w tym również wybranego przez 
Sprzedawcę, Przewoźnik ten jest przedsiębiorcą niezależnym od Sprzedawcy, za którego Sprzedawca nie ponosi 
jakiekolwiek odpowiedzialności, w tym w zakresie określonym art. 429 Kodeksu Cywilnego, którego zastosowanie jest w 
takim przypadku wyłączone.  
 
 
§5. BRAK MOŻLIWOŚCI LUB OPÓŹNIENIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA  
1. Sprzedawca nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności, jeśli  dotrzymanie warunków realizacji Zamówienia określonych 

w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia jest niemożliwe lub opóźnione z przyczyn od niego niezależnych, za które uważa 
się w szczególności przyczyny leżące po stronie podmiotu (-ów) u którego (-ych) Sprzedawca zaopatruje się w Towar 
lub składniki Towaru. Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego i pisemnego zawiadomienia Kupującego 
o przyczynach opóźnienia lub niemożliwości  dotrzymania warunków realizacji Zamówienia. 

2. W razie przemijającej przeszkody, wykonanie Umowy opóźnione jest o czas trwania przeszkody. Jeśli jednak 
opóźnienie przekracza 30 (trzydzieści) dni roboczych, każdej ze Stron przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez 
odszkodowania, tj. żadnej z Stron nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu. Jeśli umowa 
przewiduje spełnienie świadczenia częściami, odstąpienie od Umowy dotyczyć może tylko opóźnionej części 
świadczenia. 

 
 
§6. BRAK ODBIORU LUB ODMOWA PRZYJ ĘCIA TOWARU  
Jeśli Kupujący nie odbiera Towaru lub odmawia jego przyjęcia w wyznaczonym przez Sprzedawcę terminie i miejscu 
Sprzedawcy przysługuje prawo umieszczenia Towaru w magazynie na koszt i ryzyko Kupującego. Jeśli opóźnienie w 
odbiorze Towaru przekracza 2 (dwa) tygodnie lub Kupujący odmawia przyjęcia Towaru, Sprzedawcy przysługuje prawo 
odstąpienia od Umowy lub dokonania sprzedaży Towaru na koszt i ryzyko Kupującego, a Kupującemu nie przysługują 
jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu. 
 
§ 7. CENA 
1. Sprzedaż Towaru dokonywana jest po cenie obowiązującej u Sprzedawcy w dniu wysłania Towaru lub wydania 

Towaru Kupującemu. 
2. Cena Towaru z danej Umowy nie zawiera podatku od towarów i usług (VAT) (cena netto), o który zostanie na fakturze 

powiększona w obowiązującej wysokości oraz - o ile Sprzedawca w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia nie określi 
inaczej - kosztów opakowania, załadunku, przewozu i ewentualnego ubezpieczenia Towaru, co odpowiada regule Ex 
Works (EXW) według Incoterms. 

§ 8. WARUNKI PŁATNO ŚCI 
1. Termin płatności liczony jest od dnia wystawienia faktury. 
2. Termin i sposób płatności są określone na fakturze. 
3. Zapłata ceny w drodze przelewu następuje w dniu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 
4. Jeżeli należność wynikająca z faktury nie zostanie uiszczona w zastrzeżonym terminie, Sprzedawca będzie miał prawo 

domagać się zapłaty odsetek ustawowych, bądź odsetek umownych - w przypadku ich określenia przez Sprzedawcę – 
w wysokości określonej na pierwszej stronie faktury za każdy dzień opóźnienia oraz natychmiastowego uregulowania 
pozostałych zobowiązań wobec Sprzedawcy, wynikających z faktur o późniejszych terminach płatności.  

5. Jeżeli Kupujący opóźnia się w płatnościach wobec Sprzedawcy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo postawienia w 
stan natychmiastowej wymagalności wszystkich roszczeń, których termin płatności jeszcze nie upłynął lub prawo 
odmowy realizacji danej Umowy lub kolejnych Umów zawartych przez Strony, w tym prawo do wstrzymania wydań 
Towaru, czego nie uważa się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Sprzedawcę, a Kupującemu 
nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu. Jeśli opóźnienie w płatnościach przekracza 
2 (dwa) tygodnie, Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od danej Umowy lub kolejnych Umów zawartych przez 
Strony, a Kupującemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu. 

6. Płatności Kupującego zaliczane będą w pierwszej kolejności na poczet należnych odsetek za opóźnienie w zapłacie 
ceny, a w następnej kolejności na poczet pozostałych wierzytelności Sprzedawcy, poczynając od najwcześniej 
wymagalnych. 

7. Bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy Kupujący nie może dokonywać potrąceń jakichkolwiek należności z 
należnościami Sprzedawcy. 
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§ 9. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI TOWARU SPRZEDANEGO 
1. O ile Sprzedawca w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia nie określi inaczej, Sprzedawca zastrzega sobie prawo 

własności Towaru do momentu całkowitego uiszczenia ceny przez Kupującego. Towar znajdujący się u Kupującego 
traktowany jest jako Towar zdeponowany, tj. Kupujący aż do powyżej wskazanego momentu nie jest uprawniony do 
rozporządzenia tym Towarem, w tym nie jest uprawniony do przekazywania tego Towaru osobom trzecim oraz 
zobowiązany jest do dochowania należytej staranności poprzez sprawowanie pieczy nad Towarem, jak również do 
niezwłocznego zawiadomienia Sprzedawcy o utracie, zniszczeniu, uszkodzeniu lub zużyciu Towaru, a także w 
przypadku podniesienia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Towaru przez osoby trzecie.. Zastrzeżenie to nie 
modyfikuje w żaden sposób postanowień § 4 OWS. dotyczącego rozkładu kosztów i ciężarów oraz ryzyka. 

2. Sprzedawca zezwala Kupującemu na używanie Towaru zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami. Po upływie 
terminu płatności i braku zapłaty, Kupujący zobowiązany jest zaprzestać używania Towaru, w tym jego przetwarzania. 
W takim przypadku Sprzedawca może w formie pisemnej odstąpić od Umowy oraz zażądać zwrotu Towaru do 
wskazanego przez Sprzedawcę magazynu Sprzedawcy w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. Obowiązek 
dostarczenia Towaru do magazynu Sprzedawcy spoczywa na Kupującym i następuje na jego koszt i ryzyko. Jeśli Towar 
zostanie uszkodzony lub zużyty, w tym jego identyfikacja stanie się niemożliwa, wówczas zostanie uznany za należący 
do Sprzedawcy Towar nieokreślony, również w postaci przetworzonej, odpowiadający takim samym specyfikacjom i 
pod względem wartości wysokości wierzytelności Sprzedawcy. W celu ułatwienia identyfikacji zabrania się Kupującemu 
usuwania charakterystycznych oznaczeń Towaru. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedawcy przysługuje 
odpowiednie wynagrodzenie za utratę, zniszczenie, uszkodzenie lub zużycie Towaru wraz z odsetkami liczonymi 
według postanowień § 8 ust. 4 OWS. 
3. Kupujący – zgodnie z postanowieniami § 4 OWS - ponosi wszelkie koszty i ciężary związane z Towarem oraz 
niebezpieczeństwem jego przypadkowej utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub zużycia oraz zobowiązany jest na swój 
koszt i ryzyko do jego ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz innego ryzyka jego  przypadkowej utraty, 
zniszczenia, uszkodzenia lub zużycia.4. Kupującemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze w 
związku z realizacją któregokolwiek z praw (uprawnień) Sprzedawcy, określonych w ustępach poprzedzających 
niniejszego paragrafu, w tym przypadku dokonania ulepszeń Towaru Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu 
Kupującemu jakichkolwiek należności z tego tytułu. W takim przypadku Sprzedawca ma prawo, według uznania 
Sprzedawcy, zatrzymać ulepszenia za zapłatą stosownego wynagrodzenia bądź też żądać przywrócenia stanu 
poprzedniego we wskazanym przez Sprzedawcę terminie lub dokonać tego przywrócenia stanu poprzedniego na koszt 
i ryzyko Kupującego. 
5. Od uznania Sprzedawcy zależy czy domagać się on będzie zapłaty ceny czy zwrotu Towaru z powołaniem na 
zastrzeżenie jego prawa własności. 

 
§  10. TOLERANCJA WAGI, FORMATU I GRAMATURY 
Dopuszcza się tolerancję wagi, formatu, ilości arkuszy, gramatury siły klejenia oraz barwy i połyskliwości oraz pozostałych 
parametrów sprzedawanego Towaru w zależności od tolerancji stosowanych przez podmiot (-y) u którego (-ych) 
Sprzedawca zaopatruje się w Towar lub w składniki Towaru, w tym producenta danego rodzaju Towaru. 
 
§ 11. REKLAMACJA  
1. Kupujący jest zobowiązany do składowania (przechowywania) zakupionego Towaru w sposób i w warunkach 

zapewniających zachowanie jego pierwotnych właściwości, w tym zgodnie z informacjami podanymi w ulotce załączonej 
do Towaru.  

2. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego sprawdzenia zgodności (zbadania) otrzymanego Towaru z 
Potwierdzeniem Przyjęcia Zamówienia.  

3. W razie stwierdzenia wady fizycznej (wad fizycznych) Towaru Kupującemu przysługuje prawo skierowania do Sprze-
dawcy niezwłocznie pisemnej reklamacji, jednak nie później niż: 

− w ciągu 5 (pięciu) dni od wydania Towaru, jeśli Towar ma wady widoczne, w tym możliwe do dostrzeżenia na podstawie 
zewnętrznych oględzin, 

− w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od wydania Towaru, jeśli Towar posiada wady ukryte, w tym możliwe do stwierdzenia 
poprzez przeprowadzenie badania technicznego lub próby. Sprzedawca nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności w 
sytuacji, w której wady Towaru powstały z winy Kupującego, który przechowywał Towar w sposób nieodpowiedni. 

4. Rozpatrzenie reklamacji i ewentualne jej uznanie może nastąpić tylko wówczas, gdy ilość przetworzonego Towaru nie 
przekracza 10% (dziesięć procent) otrzymanej ilości. Przekroczenie tej normy oznacza akceptację jakości Towaru, 
wyłączającą możliwość realizacji któregokolwiek z praw (uprawnień) Kupującego, określonych w postanowieniach 
niniejszego paragrafu, w tym Kupującemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu. 
Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru w szczególności w przypadku: 

1) braku niezwłocznego sprawdzenia przez Kupującego zgodności (zbadania) otrzymanego Towaru z 
Potwierdzeniem Przyjęcia Zamówienia, zgodnie z postanowieniami ust. 2 niniejszego paragrafu lub 

2) braku skierowania lub nieterminowego skierowania do Sprzedawcy pisemnej reklamacji, zgodnie z 
postanowieniami ust. 3 niniejszego paragrafu lub 

3) dopuszczalnych odstępstw jakościowych Towaru powstałych podczas procesu produkcyjnego, a w szczególności 
dopuszczalnej tolerancji, o której mowa w § 10 OWS lub 
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4) gdy skierowana w terminie pisemna reklamacja, zgodnie z postanowieniami ust. 3 niniejszego paragrafu, nie 
dotyczy wady fizycznej (wad fizycznych) Towaru, a w szczególności gdy jest to wada (wady) powstała: 

a) wskutek uszkodzeń mechanicznych Towaru lub 
b) wskutek niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem używania Towaru lub 
c) podczas prac montażowych Towaru lub 
d) podczas dokonywania przeróbek Towaru lub 
e) wskutek naturalnego zużycia Towaru. 

 
5. W razie złożenia reklamacji, Kupujący jest zobowiązany zaprzestać przetwarzania Towaru oraz umożliwić Sprzedawcy 
zbadanie Towaru, z uwzględnieniem sposobu i warunków jego przetwarzania oraz składowania. Dalsze przetwarzanie 
Towaru może nastąpić po zajęciu stanowiska przez Sprzedawcę, co do uznania bądź odrzucenia reklamacji.6. W razie 
uznania reklamacji, Sprzedawca zobowiązany jest do wymiany Towaru, wadliwego na wolny od wad, na swój koszt, w 
jak najkrótszym terminie wynikającym z możliwości produkcyjnych  podmiotu (-ów) u którego (-ych) Sprzedawca 
zaopatruje się w Towar lub w składniki Towaru i innych ciążących na nim zobowiązań, a Kupującemu nie przysługują 
jakiekolwiek inne roszczenia z tego tytułu. Kupujący dokonuje zwrotu reklamowanego Towaru na koszt i ryzyko 
Kupującego w stanie nie pogorszonym, w oryginalnych opakowaniach do wskazanego przez Sprzedawcę magazynu 
Sprzedawcy w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. 7. Złożenie reklamacji nie uprawnia Kupującego w żadnym 
wypadku do wstrzymania jakiejkolwiek płatności na rzecz Sprzedawcy. 
8. Określone w powyższych postanowieniach prawa (uprawnienia) Kupującego są określonymi w sposób wyczerpujący 

prawami (uprawnieniami) Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru z danej Umowy. Prawa (uprawnienia) 
Kupującego z tytułu gwarancji będą mu przysługiwały jedynie wówczas, gdy wraz z wydaniem Towaru Sprzedawca 
wręczy Kupującemu dokument gwarancyjny na Towar z danej Umowy (określający w szczególności nazwę i adres 
gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, warunki i czas trwania gwarancji i terytorialny zasięg 
ochrony gwarancyjnej oraz prawa (uprawnienia) przysługujące Kupującemu), adresowanej do Kupującego i 
wystawionej przez podmiot u którego Sprzedawca zaopatruje się w Towar lub w składniki Towaru i z której wynikającej 
prawa (uprawnienia) Kupujący może wykonywać wyłącznie wobec tego podmiotu. 

 
§ 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym także z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne Towaru, jest ograniczona do kwoty nie przekraczającej ceny Towaru z danej Umowy i jest 
ograniczona do odpowiedzialności za szkodę wyrządzonej wyłącznie przez Sprzedawcę z winny umyślnej. 
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za korzyści, które Kupujący mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie 
wyrządzono (ograniczenie odpowiedzialności do szkody rzeczywistej). 

2. Ograniczenie odpowiedzialności Sprzedawcy, określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, ma zastosowanie również w 
stosunku do osób trzecich z których pomocą Sprzedawca zobowiązanie z Umowy wykonywa, jak również osób 
trzecich, którym wykonanie zobowiązania z Umowy Sprzedawca powierza. 

 
§ 13. POSTANOWIENIA DODATKOWE 
1. Kupujący nie może przenosić praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej 

zgody Sprzedawcy. 
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawa autorskie do wszelkich projektów, rysunków, ilustracji, kalkulacji i pozostałych 

dokumentów związanych z Towarem. O ile nie służy to promocji lub reklamie oferowanego przez Sprzedawcę 
Towaru, Kupujący nie ma prawa, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, do przekazywania, powielania, 
udostępniania osobom trzecim lub rozpowszechniania w inny sposób tych dokumentów. 

3. Wszelkie informacje uzyskane przez Kupującego od Sprzedawcy a dotyczące zasad kształtowania współpracy 
handlowej między Sprzedawcą a jego kontrahentami, sposobów organizacji produkcji, dystrybucji i reklamy, a także 
stosowanej technologii oraz zmianach i osiągnięciach technicznych, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu art. 11 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

 
§ 14. ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
1.Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny (Sąd Gospodarczy) w 
Poznaniu, właściwy rzeczowo dla miejsca siedziby Sprzedawcy. 
2. Do OWS i Umów zastosowanie ma prawo polskie. Wyłącza się zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o 
umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, zgodnie z art. 6 tej Konwencji. 
3. Wszelkie zmiany OWS oraz przewidziane w nich pisemne oświadczenia wymagają zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności, co nie dotyczy - ile Sprzedawca nie określi inaczej – Zamówienia oraz Potwierdzenia Przyjęcia 
Zamówienia, które mogą być dokonywane w drodze korespondencji e-mail na wskazane przez Strony adresy osób 
uprawnionych do reprezentacji Stron.  
 


