
 

Ogólne warunki sprzedaży w przedsiębiorstwie Tophoe Polska Sp. z o.o.  

obowiązuje od dnia 01.07.2022 

 

 

1. Słownik pojęć:  

1) Sprzedający: TOPHOE POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

we Wrocławiu, ul. Strzegomska 55D, 53-611 Wrocław wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla 

Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS 0000626078, legitymująca się 

numerem NIP: 8943080985, REGON: 36486390500000, reprezentowana przez: Davida 

Nouraud, prezesa zarządu Spółki TOPHOE POLSKA. 

2) Kupujący: nabywca Urządzenia 

3) Umowa: pisemna umowa sprzedaży precyzująca specyfikację Urządzenia i warunki transakcji  

4) Urządzenie: Nożyce wyburzeniowe X150   

5) Cena Urządzenia: cena sprzedaży Urządzenia wraz z podatkiem VAT wskazana w Umowie  

6) OWS: niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży  

7) Dokumentacja: postanowienia Umowy, OWS oraz wszelkie dokumenty wskazane w ich treści  

8) Gwarant: Sprzedający  

 

2. Postanowienia wstępne:  

1) Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i świadczenia usług („OWS”) regulują̨ warunki sprzedaży 

towarów oraz świadczenia usług przez TOPHOE POLSKA spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 55D, 53-611 Wrocław 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy 

KRS Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS 

0000626078, legitymującą się numerem NIP: 8943080985, REGON: 36486390500000, tj. do 

sprzedaży towarów i świadczenia usług z branży specjalistycznego projektowania, sprzedaży 

maszyn i urządzeń technicznych. Za usługi w rozumieniu niniejszych OWS należy rozumieć́ 

w szczególności usługi doradztwa i wsparcia technicznego, usługi serwisowe (w tym 

wykonywanie przeglądów technicznych oraz naprawy sprzętu), usługi montażu instalacji i 

konfiguracji sprzętu oraz usługi związane z tworzeniem, rozwojem i udostępnieniem 

oprogramowania, niezależnie od tego czy usługi te maja ̨ charakter odpłatny czy też 

nieodpłatny.  



 

2) Przekazanie Urządzenia Kupującemu następuje w stanie wolnym od wszelkich praw i 

roszczeń osób trzecich.  

3) O ile Sprzedawca nie zastrzegł inaczej, propozycja dokonania sprzedaży złożona 

Kupującemu przez Sprzedawcę̨, ważna jest 14 dni od dnia jej wysłania przez Sprzedawcę̨. 

Żadna taka propozycja nie stanowi wiążącej Sprzedawcy oferty sprzedaży- w rozumieniu 

kodeksu cywilnego, a jedynie propozycję złożenia przez potencjalnego Kupującego 

zamówienia. 

4) Przesłane Sprzedawcy przez Kupującego zamówienie musi zawierać́ dane Kupującego 

szczegółowe informacje o zamawianym produkcie w zakresie niezbędnym do jego 

identyfikacji oraz dane dotyczące pożądanych przez Kupującego warunków realizacji 

zamówienia. 

5) Urządzenie uwzględnia każdorazowo indywidualny charakter zamówienia oraz wskazania i 

potrzeby Kupującego.  

6) Informacje oferowane oraz cenniki podawane są w celach informacyjnych i podlegają 

negocjacji do dnia zawarcia Umowy.  

7) Każdorazowa konkretyzacja specyfikacji technicznej Urządzenia następuje w ramach zawartej 

Umowy. 

8) Złożenie zamówienia nie wiąże Sprzedawcy, zaś́ brak jego odpowiedzi nie będzie oznaczał 

milczącego przyjęcia zamówienia. Przyjęcie przez Sprzedawcę̨ zamówienia do realizacji 

wymaga pisemnego potwierdzenia przez Sprzedawcę̨. W przypadku przyjęcia przez 

Sprzedawcę zamówienia z zastrzeżeniami, Kupujący związany jest treścią tych zastrzeżeń o ile 

nie przedstawi on niezwłocznie swoich ewentualnych uwag. Niezwłoczne zgłoszenie takich 

uwag uważa się za złożenie nowego zamówienia, przy czym postanowienia zdań 

poprzedzających stosuje się odpowiednio. 

9) Fakt przyjęcia zamówienia nie wiąże Sprzedawcy w sytuacji, gdy z przyczyn od niego 

niezależnych, w szczególności powodu siły wyższej albo zachowania Kupującego lub osób 

trzecich dostarczenie i sprzedaż towarów jest niemożliwie lub nadmiernie utrudnione. 

10) Poprzez przystąpienie do Umowy Kupujący potwierdza, że jego sytuacja majątkowa pozwala 

na całkowite i terminowe wywiązanie się z obowiązku zapłaty w sposób wskazany w 

Umowie.  

11) Począwszy od dnia zawarcia Umowy wszelkie zmiany specyfikacji Urządzenia wymagają 

pisemnej zgody Sprzedającego; Sprzedający nie może odmówić wyrażenia zgody bez 

uzasadnionej przyczyny, przy czym warunkiem wyrażenia tego rodzaju zgody jest pokrycie 

wszelkich kosztów przez Kupującego.  



 

12) Sprzedający uprawniony jest do wprowadzenia na etapie produkcji zmian technologicznych 

celem zastosowania rozwiązań wynikających z postępu technologicznego, o ile nie będzie to 

miało wpływu na obniżenie lub pogorszenie parametrów technicznych Urządzenia. 

13) Kupujący może uzyskać dostęp do dokumentacji technicznej Urządzenia w siedzibie 

Sprzedającego oraz jest ona przekazywana po instalacji Urządzenia.  

 

3. Cena i warunki płatności  

1) Kupujący zapłaci za towar cenę określoną przez Sprzedawcę w Umowie. 

2) Jeśli stawki cen zostaną określone w walucie innej niż polski złoty (PLN) to cena na fakturze 

będzie równowartością w polskich złotych danej stawki walutowej wg kursu sprzedaży danej 

waluty ogłoszonego przez NBP w dniu wystawienia faktury. 

3) Jeśli po zawarciu umowy zostanie wprowadzona jakakolwiek opłata importowa lub związana 

z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, podatek lub jakiekolwiek inne obciążenie 

publicznoprawne, lub nastąpią zmiany w wysokościach takich opłat, podatków lub obciążeń 

albo nastąpi zmiana – o więcej niż 5% (pięć procent) - cen surowców lub zmiana kursu walut, 

Sprzedawca może odpowiednio zmienić cenę, nawet jeśli nie zostało to uwzględnione w 

umowie pomiędzy Stronami. 

4) W przypadku, jeżeli w treści ustaleń stron nie wskazano, czy dane stawki lub ceny są 

stawkami netto czy brutto, zawsze uważać się będzie, że to stawki netto, do których doliczony 

zostanie podatek w obowiązującej w danym czasie wysokości. 

5) Zapłata zostanie dokonana w terminie wskazanym w treści faktury - zgodnie z ustaleniami 

stron, w wypadku zaś braku takich ustaleń - w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia 

wydania Kupującemu towaru. 

6) Cena Urządzenia nie obejmuje następujących świadczeń Sprzedającego: 

a) kosztów opakowania i załadunku Urządzenia w siedzibie Sprzedającego; 

b) kosztów transportu Urządzenia do miejsca wydania określonego w Umowie;  

c) kosztów ubezpieczenia transportu Urządzenia do miejsca wydania; 

d) kosztów rozładunku Urządzenia u Kupującego; 

e) kosztów szkolenia; 

7) Sprzedający nie jest uprawniony do żądania kwoty przewyższającej Cenę Urządzenia lub 

dodatkowego wynagrodzenia z tytułu realizacji obowiązków Sprzedającego wynikających z 

niniejszej Umowy z uwzględnieniem punktu 3 podpunkt 3) 

8) Cenę urządzenia oraz warunki płatności precyzują każdorazowo indywidualnie uzgodnione 

postanowienia Umowy; dotyczy to również terminów realizacji.  



 

9) Do dnia zapłaty pełnej Ceny Urządzenia jego własność przysługuje Sprzedającemu.  

 

4. Gwarancja jakości 

1) Kupujący w dniu przypadającym na termin dostawy ma obowiązek sprawdzenia jakości 

wydawanego mu Urządzenia. 

2) Sprzedawca na warunkach określonych w niniejszych OWS oraz umowie udziela 

Kupującemu gwarancji jakości na dostarczone Urządzenie. 

3) Sprzedający udziela kupującemu Gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia na 

okres 12 miesięcy.  

4) W okresie gwarancyjnym czynności dokonywane w ramach napraw gwarancyjnych są 

dokonywane nieodpłatnie.  

5) Obowiązki Gwaranta realizowane będą w sposób wskazany w OWS.  

6) Sprzedający (Gwarant) udziela gwarancji należytego funkcjonowania urządzenia przez okres 

12 miesięcy od dnia wydania.  

7) Kupujący uprawniony będzie do uzyskania nieodpłatnej naprawy urządzenia w okresie 

gwarancji, o ile przestrzegać będzie swoich obowiązków określonych w dokumentacji. 

8) Kupujący zobowiązany jest do zapewnienia, iż posadowienie oraz eksploatacja Urządzenia w 

okresie gwarancji odbywać się będzie wyłącznie w warunkach opisanych w dokumentacji. 

9) Kupujący nie będzie ingerował w żaden sposób zarówno w podzespoły mechaniczne jak i 

system urządzenia.  

10) Gwarancja obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do Kupującego.  

11) Przeniesienie własności urządzenia lub przekazanie go do używania na podstawie 

jakiegokolwiek stosunku prawnego innemu podmiotowi wyłącza odpowiedzialność 

sprzedającego z tytułu gwarancji.  

12) Gwarant zwolniony jest od wykonywania obowiązków wynikających z gwarancji w 

przypadku, gdy Kupujący pozostawać będzie w opóźnieniu z realizacją jakiejkolwiek 

płatności.  

13) Udzielona gwarancja jest wyłączną podstawą do dochodzenia przez Kupującego od 

Sprzedającego usunięcia wszelkich wad urządzenia, wyłączona jest wszelka odpowiedzialność 

Sprzedającego z tytułu rękojmi. 

14) Stwierdzenie przez Kupującego jakiejkolwiek wady, nieprawidłowości, awarii lub innej 

okoliczności co do niewłaściwej pracy lub funkcjonowania urządzenia („Usterka”) wyłącza 

możliwość dalszego używania urządzenia aż do momentu potwierdzenia przez Gwaranta 

usunięcia Usterki, pod rygorem utraty gwarancji na całe Urządzenie.  



 

15) Kupujący zobowiązany jest do poinformowania Gwaranta o stwierdzeniu Usterki nie później 

niż w ciągu dwóch dni roboczych od jej stwierdzenia, wraz z opisem okoliczności jej 

ujawnienia; Gwarant zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania 

zgłoszenia, o ile otrzyma je w dni robocze oraz w sposób przewidziany w zdaniu 

poprzedzającym.  

16) Zgłoszenie Usterki będzie skuteczne i wiążące dla Gwaranta pod warunkiem otrzymania go 

na adres poczty elektronicznej: serwis@tophoe.pl, za dzień odbioru zgłoszenia uznany będzie 

wyłącznie taki dzień, w którym Gwarant potwierdził jego otrzymanie lub gdy Kupujący 

otrzyma jednoznaczne potwierdzenie o dojściu zawiadomienia w sposób niewymagający 

działań Gwaranta.  

17) Wszelkie informacje, powiadomienia oraz oświadczenia przewidziane w niniejszym 

dokumencie winny zostać przekazywane wyłącznie w formie przewidzianej powyższej, pod 

rygorem ich bezskuteczności.  

18) Gwarant zapewnia, iż czas reakcji serwisu na otrzymane zawiadomienie nie będzie dłuższy niż 

dwa dni robocze od potwierdzenia otrzymania informacji o Usterce.  

19) Gwarant przystąpi do usuwania Usterki w czasie nie przekraczającym dwóch dni roboczych 

od momentu potwierdzenia otrzymania Zamówienia; przez przystąpienie do usuwania 

Usterki rozumiana jest każda czynność zmierzająca do stwierdzenia przyczyny Usterki lub 

ustalenia jej zakresu albo przyczyny, w tym poprzez: zwrócenie się do Kupującego z 

żądaniem wyjaśnienia wszelkich istotnych informacji, jak okoliczność stwierdzenia Usterki, jej 

możliwe przyczyny, warunki i sposób dotychczasowej eksploatacji oraz objawy związane z 

ujawnieniem Usterki, jak również poprzez uzyskanie elektronicznego dostępu do urządzenia i 

podjęcie próby zdalnej diagnozy.  

20) Gwarant zobowiązany jest do poinformowania Kupującego o wstępnym zakwalifikowaniu 

zgłoszenia jako: 

a) Usterki podlegającej usunięciu w ramach gwarancji;  

b) Innej wady niepodlegającej usunięciu w ramach Gwarancji – ze szczegółowym podaniem 

przyczyny; w takim wypadku zasady i terminy usunięcia wady zostaną ustalone drogą 

odrębnych negocjacji, przy czym pierwotna kwalifikacja zgłoszenia jako Usterki nie 

wyłącza zmiany tej kwalifikacji na dalszym etapie.  

21) W przypadku stwierdzenia Usterki, której usuniecie nie wymaga wymiany elementu lub 

podzespołu bądź też ingerencji mechanicznej lub jakiejkolwiek czynności serwisowanych w 

miejscu użytkowania, Gwarant dokona jej usunięcia – wedle własnej oceny – w miejscu 

posadowienia, za pośrednictwem dostępu zdalnego w siedzibie Gwaranta.  



 

 

22) W przypadku innej Usterki Gwarant określi termin technicznie uzasadniony na jej usuniecie, 

adekwatny do rodzaju Usterki, uwzględniając również termin niezbędny na pozyskanie 

elementu podlegającego wymianie.  

23) W przypadku usunięcia Usterki przez inny podmiot lub rozpoczęcia jakichkolwiek 

samodzielnych czynności obejmujący ingerencję w Urządzenie, odpowiedzialność Gwaranta 

wygasa co do całego Urządzenia.  

24) Każda naprawa Gwarancyjna stwierdzona zostanie pisemnym protokołem, którego treść 

obejmować będzie: datę zgłoszenia, datę potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, opis Usterki, 

wszelkie uwagi co do spełnienia warunków gwarancji lub ich naruszenie, diagnozę zdalną, 

diagnozę bezpośrednią, zakres wykonywanych czynności, czas pracy każdej osoby oraz koszt 

części zamiennych.  

25) Części zamienne oraz pierwotne rozwiązanie techniczne mogą zostać zastąpione lub 

zmienione w przypadkach, gdy będzie to uzasadnione dostępem do nowszych rozwiązań 

wynikających z postępu technologicznego; w takim wypadku cechy funkcjonalne lub 

użytkowe Urządzenia pozostaną na poziomie nie niższym niż pierwotne przyjęte rozwiązania 

techniczne.  

26) Gwarancji nie podlegają Usterki powstałe z przyczyn zależnych od Kupującego, w 

szczególności powstałe wskutek uszkodzeń mechanicznych lub błędów w obsłudze, w tym 

wynikających z wadliwych działań, w szczególności powstałe w wyniku:  

a) Używania Urządzenia; niezgodnie z przeznaczeniem lub zaleceniami Gwaranta lub przez 

osoby nie posiadające dostatecznego przeszkolenia  

b) Dalszego używania Urządzenia pomimo wystąpienia wady lub Usterki;  

c) Wadliwego działania infrastruktury, podłączonych mediów dostarczania oleju 

hydraulicznego lub wadliwego funkcjonowania innych Urządzeń współpracujących; 

d) Zmian, modyfikacji lub ingerencji technicznych w Urządzenie w jakimkolwiek zakresie 

bez udziału Gwaranta; 

e) Stwierdzenia ingerencji w Urządzenie, która wykracza poza zakres zwykłego użytkowania 

zgodnie z przeznaczeniem; 

f) Zastosowania do produkcji, konserwacji lub eksploatacji niewłaściwych materiałów, 

elementów lub komponentów;  

g) Samodzielnego zamontowania części podlegających okresowemu zużyciu wbrew 

zaleceniom Gwaranta.  

h) Niewłaściwej konserwacji lub obsługi; 



 

i) Przekroczenia dopuszczalnych norm lub obciążeń;  

j) Samodzielnej naprawy lub próby jego przeprowadzenia.  

27) Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie jakichkolwiek materiałów, 

komponentów lub elementów zastosowanych lub użytych przez Kupującego w procesie 

produkcyjnym przy użyciu Urządzenia.  

28) Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, straty lub utracone korzyści 

powstałe w procesie produkcji przy użyciu Urządzenia, w tym wywołane jego niesprawnością.  

29) Wyłączona zostaje wszelka odpowiedzialność Gwaranta wobec osób trzecich, jak też wszelkie 

roszczenia regresowe Kupującego, niezależnie od podstawy lub źródła takich roszczeń.  

30) O ile okaże się, iż usunięcie Usterki w ramach Gwarancji nastąpiło wobec braku wiedzy 

Gwaranta o okolicznościach wyłączających jego odpowiedzialność z tego tytułu, w 

szczególności wobec naruszenia obowiązków Kupującego, warunków prawidłowej 

eksploatacji lub postanowień Gwarancji bądź braku poinformowania Gwaranta o istotnych 

okolicznościach związanych z wystąpieniem Usterki, Kupujący zobowiązany będzie zwrócić 

wszelkie koszty poniesione w związku z działaniem Gwaranta obliczone na podstawie 

aktualnego cennika Sprzedającego; w takim wypadku, niezależnie od obowiązku zapłaty, 

gwarancja wygasa w odniesieniu do całego Urządzenia; w przypadku gdy powyższe 

okoliczności zostaną ustalone w czasie dokonywania naprawy gwarancyjnej, Gwarant może 

powstrzymać się przed dalszymi czynnościami do chwili ustalenia przez  strony warunków 

dalszej naprawy.  

31) W okresie trwania gwarancji Kupujący zobowiązany jest do dokonywania okresowych 

przeglądów Urządzenia zgodnie z tabelą serwisowania znajdującą się w Instrukcji Obsługi – 

DTR.  

32) Gwarancji nie podlega naturalne zużycie podzespołów w szczególności: szczęki do kruszenia 

betonu i cięcia prętów, przewody hydrauliczne, uszczelnienia siłownika, uszczelnienia rotatora 

i wzmacniacza, ramiona nożyc, sworznie, tulejki, jarzma, podkładki, śruby i nakrętki. 

33) Do dokonywania okresowych przeglądów uprawniony jest wyłącznie Gwarant oraz 

autoryzowany serwis, pod rygorem wygaśnięcia Gwarancji. Informacje o autoryzowanych 

serwisach udziela Gwarant oraz można je znaleźć na stronie www.tophoe.pl  

34) W przypadku, kiedy okresowy przegląd nie zostanie dokonany z przyczyn dotyczących 

Kupującego, w szczególności w razie braku wezwania Gwaranta do jego przeprowadzeni 

przed upływem ustalonych terminów, gwarancja wygasa.  

35) W przypadku opóźnienia z płatnościami na rzecz Gwaranta z jakiegokolwiek tytułu, będzie 

on uprawniony do odmowy wykonania okresowego przeglądu.  



 

36) Okresowe przeglądy dokonywane będą odpłatnie, przy czym stosowane będą Ceny 

wynikające z aktualnie obowiązującego u gwaranta cennika za tego rodzaju czynności.  

37) Po upływie okresu gwarancji gwarant zobowiązuje się nadal świadczyć usługi serwisowe, przy 

czym obowiązywać będą stawki wynikające z aktualnie obowiązującego u Gwaranta cennika. 

38) Koszty związane z dostarczeniem do serwisu/ przeglądu oraz odebraniem przedmiotu z 

serwisu / przeglądu pokrywa Kupujący.  

 

5. Klauzula poufności  

1) Kupujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących 

zawarcia, treści i wykonania Umowy. 

2) Kupujący upoważniony jest do przekazania informacji dotyczących zawarcia, treści i 

wykonania umowy jedynie uprawnionym do tego władzom na ich żądanie oraz podmiotom 

powiązanym z nimi kapitałowo, oraz swoim doradcom prawnym i księgowym. 

3) Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże 

Kupującego bezterminowo, także w razie wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od 

umowy. 

 

6. Formy oświadczeń  

1) Strony przyjmują, iż każde z oświadczeń, dla którego złożenia przewidziano formę pisemną 

wymagać będzie takiej formy pod rygorem nieważności (dla oświadczeń woli) lub 

bezskuteczności (dla obowiązków informacyjnych), zaś strony nie będą mogły powoływać się 

na oświadczenia złożone w nieprawidłowej formie.  

2) Dla potrzeby realizacji postanowień Umowy strony ustalają, iż forma pisemna będzie 

zachowana w przypadku przekazania informacji poprzez wiadomość e-mail z potwierdzeniem 

odczytu przez adresata; nie dotyczy to formy pisemnej przewidziane dla dokonywania zmian 

postanowień Umowy.  

3) Strony przyjmują, iż korespondencja e-mail odbywać się będzie poprzez wysyłanie 

wiadomości na adresy e-mail wskazane w Umowie.  

4) Każda ze stron zobowiązana jest do niezwłocznego powiadamiania o każdej zmianie adresów 

poczty elektronicznej, pod rygorem skuteczności doręczenia oświadczeń na aktualny adres.  

 

7. Odstąpienie od Umowy  



 

1) Kupujący uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po 

stronie Sprzedającego w przypadku, kiedy będzie on pozostawać w zwłoce z wydaniem 

Urządzenia powyżej 60 dni roboczych w takim wypadku Kupujący uprawniony będzie do 

otrzymania odszkodowania ryczałtowego w wysokości 10% Ceny Urządzenia.  

2) Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadku, kiedy 

Kupujący będzie pozostawać w opóźnieniu przekraczającym 60 dni kalendarzowych z 

terminową zapłatą jakichkolwiek należności z tytułu Umowy; w razie odstąpienia od Umowy 

Sprzedający uprawniony będzie do otrzymania odszkodowania ryczałtowego w wysokości 30 

% Ceny Urządzenia.  

3) W pozostałych wypadkach niewskazanych w niniejszych warunkach, uprawnienie stron do 

odstąpienia od Umowy zostaje wyłączone.  

4) Odstąpienie od Umowy z przyczyn nie dotyczących Sprzedającego uprawnia go do 

zatrzymania płatności uiszczonych do chwili odstąpienia na poczet zryczałtowanego 

odszkodowania.  

 

8. Naprawienie szkody  

1) Każdy przypadek samodzielnej ingerencji Kupującego w Urządzenie przed zapłatą pełnej 

Ceny Urządzenia skutkować będzie obowiązkiem zapłaty na rzecz Sprzedającego kary 

umownej w wysokości 10% Ceny Urządzenia; w przypadku nieuprawnionej ingerencji 

prowadzącej do jakiegokolwiek uszkodzenia lub zniszczenia Urządzenia kara umowna ulega 

zwiększeniu do 50% Ceny Urządzenia.  

2) Uniemożliwienie odbioru Urządzenia w przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy 

skutkować będzie obowiązkiem zapłaty na rzecz Sprzedającego kary umownej w wysokości 

20% Ceny Urządzenia za każdy przypadek bezskutecznej próby odbioru Urządzenia.  

3) Zapłata kary umownej nie wyklucza uprawnienia do dochodzenia równowartości poniesionej 

szkody w pełnej wysokości.  

 

9. Postanowienia dodatkowe  

1) W przypadku, kiedy okazałoby się, iż którekolwiek z postanowień Dokumentacji pozostaje 

lub okaże się bezskuteczne, choćby z uwagi na zmianę stanu prawnego, strony będą w dobrej 

wierze negocjować postanowienie o skutkach możliwie najbardziej zbliżonych, chyba że 

właściwy przepis prawa zastąpi konieczność składania dodatkowych oświadczeń.  

2) O ile którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okażą się bezskuteczne, nieważne lub nie 

będą mogły wywrzeć zamierzonego skutku, nie uchybia to ważności pozostałych 



 

postanowień, zaś strony podejmą w dobrej wierze wszelkie niezbędne działania w celu 

utrzymania pozostałych postanowień w mocy przy zapewnieniu trwałości i integralności 

niniejszej Umowy.  

3) Wyrażenia pisane wielką literą mają takie znaczenie, jakie nadane im zostało w treści OWS.  

4) Postanowienia niniejszego dokumentu winny być odczytywane i wykonywane łącznie ze 

wszelkimi ustaleniami dotyczącymi urządzenia zawartymi w Dokumentacji.  

5) Kupujący oświadcza, że kwestie techniczne wskazane w Dokumentacji zostały przez niego 

zaakceptowane i zweryfikowane z uwzględnieniem posiadanej specjalistycznej wiedzy 

technicznej.  

6) We wszelkich kwestiach związanych z zawarciem i wykonywaniem Umowy właściwe jest 

prawo polskie.  

7) W sprawach, które nie zostały uregulowane stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. – Kodeks cywilny i inne właściwe z uwagi na jej przedmiot.  

8) Spory rozstrzygane będą polubownie, zaś w przypadku braku dojścia stron do porozumienia 

wyłącznie właściwym dla rozstrzygnięcia sporów związanych z zawarciem lub wykonywaniem 

niniejszej Umowy jest wyłącznie sąd powszechny właściwy miejscowo dla Sprzedającego.  

9) Urządzenia oraz wszelkie składniki Urządzenia, w tym przyjęte rozwiązania, wszelkie dane 

stanowią przedmiot własności intelektualnej Sprzedającego; sprzedaż Urządzenia nie 

powoduje przejścia własności powyższych praw własności intelektualnej na Kupującego w 

jakimkolwiek zakresie, a jedynie uprawnia do korzystania z nich na zasadzie ograniczonej 

licencji, która uprawnia do ich wykorzystywania wyłącznie w zakresie niezbędnym do 

używania urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Kupujący nie uzyskuje uprawnień do 

rozporządzania licencją w jakikolwiek sposób, dotyczy to również poszczególnych 

przedmiotów własności intelektualnej objętych licencją.  

 

 


