
 

Best Oil Sp. z o. o.  NIP 697 22 69 632   KRS  0000342348  

Ul. Szkolna 3   64-100 Leszno  REGON 301259587  

e-mail: biuro@bestoil.pl  Bank PKO Bank Polski SA O/Poznań                                                                                        
tel. 65 5333 130 fax 65 5333 131 61 1020 4027 0000 1402 0802 5886 OWU obowiązuje od 07-06-2018                                                                 

 

 

 
OGÓLNE WARUNKI UMÓW - RZEPAK 

 
 

§ 1.  DEFINICJE 
1. „Kupujący” oznacza  Best Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (64-100) Leszno, ul. 
Szkolna 3, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000342348 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy, o kapitale 
zakładowym 1.010.000.00 zł, NIP 69722696322. 
2.Sprzedawca” oznacza podmiot - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 
organizacyjną niebędącą osobą prawna, której odrębna ustawa przyznaje zdolność 
prawną - który zawarł z Kupującym Podstawową Umowę Sprzedaży. 
3. „Strony” oznacza Sprzedawcę oraz Kupującego. 
4. „Osoba trzecia” oznacza jakikolwiek inny podmiot niezależnie od formy organizacyjnej i 
prawnej, niebędący Stroną, w tym także organy administracji publicznej.  
5. „Umowa” oznacza umowę zawartą pomiędzy Stronami której warunki uregulowane są 
w Podstawowej Umowie Sprzedaży i OWU.  
6. „OWU” oznacza niniejsze Ogólne Warunki Umów. 
7.„Podstawowa Umowa Sprzedaży” oznacza umowę o sprzedaży regulującą przedmiot 
świadczenia oraz podstawowe warunki jego realizacji.  
8. „Towar” oznacza przedmiot świadczenia określony w Podstawowej Umowie 
Sprzedaży. 
9.„Cena” oznacza cenę zakupu Towaru określoną w Podstawowej Umowie Sprzedaży 
oraz OWU. 
 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. OWU stanowi integralną część Podstawowej Umowy Sprzedaży.  
2. Sprzedawca i Kupujący, podpisując Podstawową Umowę Sprzedaży, potwierdzają 
zgodność postanowień Podstawowej Umowy Sprzedaży i OWU z ich wolą oraz 
przyznają, iż w chwili zawarcia Umowy wszelkie oświadczenia poczynione w jej treści, w 
tym także dane identyfikujące Sprzedawcę oraz Kupującego, jak również wskazane w 
Podstawowej Umowie Sprzedaży osoby uprawione do reprezentacji oraz sposób 
reprezentacji Stron nie uległy zmianom, które mogłyby mieć jakikolwiek wpływ na sposób 
realizacji lub ważność zobowiązań zaciągniętych w Umowie.  
3. Sprzedawca zawierając Umowę potwierdza, iż nie toczy się w stosunku do niego 
postępowanie przygotowawcze, sądowe, administracyjne, ani egzekucyjne, których wynik 
lub sam fakt zaistnienia mógłby ograniczyć należyte wykonanie Umowy lub co do których 
można zasadnie stwierdzić, że są istotne w kontekście realizacji zobowiązań określonych 
w Umowie. 
4. Podstawowa Umowa Sprzedaży nie jest umową kontraktacji, co oznacza, że 
Towar nie musi być wytworzony przez Sprzedawcę, a Sprzedawca nie może 
powołać się na niemożność należytego wykonania Podstawowej Umowy 
Sprzedaży z powodu okoliczności dotyczących jego gospodarstwa, jako 
producenta.  
 

§ 3. PRZEDMIOT UMOWY 
1. Przedmiotem Umowy jest określenie zasad sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz 
Kupującego Towaru. 
2. Zawarcie Umowy jest jednoznaczne z oświadczeniem obu Stron, iż brak jest 
jakichkolwiek przeszkód prawnych i faktycznych do jej zawarcia i realizacji jak również, 
że zawarcie i realizacja postanowień Umowy nie prowadzi i nie będzie prowadzić do 
uniemożliwienia bądź utrudnienia zadośćuczynieniu jakiemukolwiek zobowiązaniu na 
rzecz osoby trzeciej, wiążącemu którąkolwiek ze Stron. 
 

§ 4. WARUNKI DOSTAWY I ODBIORU 
1. Jeżeli transport Towaru leży po stronie Sprzedawcy, ryzyka związane z przypadkową 
utratą lub uszkodzeniem Towaru leżą po stronie Sprzedawcy do momentu dostarczenia 
Towaru Kupującemu. Po odbiorze Towaru, stwierdzonego potwierdzeniem przyjęcia 
Towaru do magazynu Kupującego, wszelkie ryzyka oraz tytuł własności Towaru 
przechodzą na Kupującego. Do dostawy powinien być załączony dowód wydania 
magazynowego (WZ) zawierający wskazanie wagi wydanego Towaru z zastrzeżeniem, 
że Sprzedawca posiada aktualne świadectwo legalizacyjne wagi. Przed przystąpieniem 
do realizacji umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do poinformowania Kupującego o 
posiadaniu aktualnego świadectwa aktualizacyjnego wagi, jak również przedłożyć je do 
wglądu na żądanie Kupującego. 
2. Waga Towaru dostarczonego przez Sprzedawcę potwierdzana będzie dokumentem PZ 
zawierającym informację o wadze Towaru z legalizowanego urządzenia wagowego 
Kupującego (Towar ważony będzie w magazynie Kupującego) i będzie to dokument dla 
Stron wiążący co do ilości Towaru dostarczonego przez Sprzedawcę. 
3. Jeżeli transport Towaru leży po stronie Kupującego, ryzyka związane z przypadkową 
utratą lub uszkodzeniem Towaru leżą po stronie Sprzedawcy do momentu odbioru 
Towaru przez Kupującego z magazynu Sprzedawcy. Po odbiorze Towaru, wszelkie 
ryzyka oraz tytuł własności Towaru przechodzą na Kupującego. Strony uzgadniają 
maksymalny czas załadunku pojazdu Kupującego do 3 godzin liczony od momentu 
przybycia pojazdu na miejsce załadunku. Po tym czasie Kupujący uprawniony jest do 
naliczania Sprzedawcy opłat za postój w kwocie 50 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę. 
4. Waga Towaru odebranego przez Kupującego od Sprzedawcy, potwierdzana będzie 
dokumentem PZ zawierającym informację o wadze Towaru z legalizowanego urządzenia 
wagowego Kupującego (Towar ważony będzie w magazynie Kupującego) i będzie to 
dokument dla Stron wiążący co do ilości Towaru odebranego od Sprzedawcy. 
5. Miejsce dostarczenia Towaru Kupującemu, jak i miejsce odbioru Towaru od 
Sprzedawcy, określone jest w Podstawowej Umowie Sprzedaży.   

6. Strony zobowiązane są używać do przewozu środki transportu sprawne technicznie. 
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie może przekroczyć 40 ton. Kara za naruszenie 
przepisów ruchu drogowego wynosi 15 tys. zł, a Kupujący nie odpowiada za wypadki i 
inne zagrożenia mogące wyniknąć w miejscu dostawy Towaru (magazyn Kupującego) z 
powodu przekroczenia wagi brutto transportu powyżej 40 ton. Środki transportu użyte do 
przewozu Towaru powinny być szczelne, czyste, suche, bezwonne i powinny 
zabezpieczać Towar przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym, 
zakażeniem przez choroby i szkodniki oraz przed zmieszaniem się z nasionami/ziarnami 
zmodyfikowanymi genetycznie. Program czyszczenia i mycia powinien być skuteczny i 
dostosowany do właściwości przewożonego wcześniej towaru. Kierowca winien posiadać 
rejestr ładunków wcześniej przewożonych. Dostawca towaru koleją zobowiązany jest 
przesłać razem z listem przewozowym Raport badania czystości wagonów ( LCI Report). 
Dla dostaw transportem kolejowym dane te winny być podane na liście przewozowym 
(CIM).  
7. Kierowcy zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujących kierowców 
wjeżdżających na teren miejsca dostawy. 
8. Strony dopuszczają możliwość odchylenia ilości Towaru dostarczonego przez 
Sprzedawcę / odebranego przez Kupującego w zakresie +/- 5 %, co nie będzie 
traktowane jako zmiana Umowy, przy czym Podstawowa Umowa Sprzedaży wskazuje 
Stronę, której przyznano uprawnienie do wyznaczenia ostatecznej ilości Towaru w wyżej 
wymienionym zakresie. Kupujący może zakupić ilość Towaru większą niż przewidziana 
granica tolerancji (tj. powyżej 105%) z zastrzeżeniem, że w stosunku do nadwyżki ponad 
105% ilości przewidzianej w Podstawowej Umowie Sprzedaży, zastosowanie znajdują 
ceny obowiązujące w danym dniu w skupie prowadzonym przez Kupującego, do którego 
Sprzedawca przywiózł nadwyżkę bądź Kupujący przywiózł odebrany Towar.  
9. Sprzedawca, gdy transport Towaru leży po jego stronie, zobowiązany jest 
poinformować Kupującego mailem (awizacja@fdw.pl), faxem (65 53 33 131), lub na 
piśmie najpóźniej na 24 godziny przed planowaną dostawą Towaru o ilości 
dostarczanego Towaru. To samo dotyczy sytuacji, gdy transport leży po stronie 
Kupującego - Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego mailem 
(awizacja@fdw.pl), faxem (65 53 33 131), lub na piśmie najpóźniej na 24 godziny o tym, 
iż jest gotowy wydać Towar oraz w jakiej ilości i miejscu (jeśli umowa przewiduje dwa lub 
więcej magazyny  -ów Sprzedającego). W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, 
Kupujący uprawniony jest do odmowy przyjęcia Towaru / odmowy pojechania  (wysłania 
środków transportu) po Towar, co nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy przez Kupującego.  
10. W przypadku, gdy Kupujący nie jest w stanie przyjąć lub odebrać Towaru w całości 
lub w części niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 8, tj. najpóźniej 
w terminie 12 godzin od otrzymania informacji, Kupujący zobowiązany jest do 
poinformowania Sprzedawcy o braku możliwości przyjęcia lub odbioru Towaru i 
wyznaczeniu terminu nie dłuższego niż 7 dni, w którym Towar zostanie przyjęty / 
odebrany. Wystąpienie takiej sytuacji nie uważa się za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie Umowy przez którąkolwiek ze Stron. Powyższy sposób może prowadzić do 
zmiany terminu realizacji Umowy.  
 

 § 5. ODMOWA PRZYJĘCIA/ODBIORU TOWARU, JAKOŚĆ TOWARU 
1. Kupujący odmówi przyjęcia (w przypadku transportu Sprzedającego) / odbioru (w 
przypadku transportu Kupującego) Towaru w przypadku stwierdzenia (badanie 
jakościowe Towaru następuje jeszcze przed przyjęciem do magazynu Kupującego, na 
bramkach, w laboratorium), któregokolwiek z poniższych parametrów:  
a. obcy zapach wyczuwany organoleptycznie  (chemiczny, spalony, stęchły)  
b. nasiona porośnięte powyżej 5% 
c. nasiona spleśniałe powyżej 0,4%,  
d. nasiona przytuli czepnej powyżej 2,0%  
e. suma nasion niedojrzałych, przypalonych, o zwęglonym wnętrzu powyżej 1% 
f. rozkruszki żywe,.  
g. rozkruszki martwe powyżej 20 szt/kg nasion 
h. inne szkodniki magazynowe 
i. nasiona zmodyfikowane genetycznie 
j. glukozynolany powyżej 20 μM/g 
k. zawartość benzo(a)pirenu powyżej 2,0  
2. Ocena jakości dostarczonych nasion będzie ustalona laboratoryjnie przez Kupującego 
z prób pobranych zgodnie z normą PN-EN ISO 542:1997 ”Nasiona oleiste. Pobieranie 
próbek”.  
3. Zanieczyszczenia oznaczane będą zgodnie z normą PN EN-ISO 658: 2004 „Nasiona 
oleiste. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń” z zastrzeżeniem dotyczącym 
postępowania z nasionami: 
a) spleśniałymi, zgodnie z normą PN-R 66160:1991 
b) przypalonymi, niedojrzałymi o zwęglonym wnętrzu, zgodnie z normą PN-R 66160:1991 
c) przytulii czepnej, zgodnie z normą PN-R 66160:1991 
Nasiona wyodrębnione (pkt. a-c) dodaje się do grupy zanieczyszczeń, które oznaczano 
zgodnie z normą PN-EN ISO 658. 
4.Wilgotność będzie badana metodą suszarkową wg normy PN-EN ISO 665:2000 lub 
wilgotnościomierzami elektrycznymi zgodnie z normą   
PN-A-74009:1990  i  PN-A-74009:1990/Az1:1998  mającymi aktualne świadectwo 
atestacji lub wzorcowania. 
5. Badanie Towaru (jakości i ilości) następuje każdorazowo u Kupującego (bez względu 
na to czy transport leży po stronie Sprzedawcy czy Kupującego), na co Sprzedawca 
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wyraża zgodę. Kierowcy Kupującego nie badają Towaru ani pod względem ilościowym, 
jak i jakościowym, a jedynie go transportują. 
6. Kupujący jest uprawniony do odmowy przyjęcia Towaru w przypadku opóźnienia 
Sprzedawcy w wykonaniu   Podstawowej Umowy Sprzedaży, tj.: 
a) opóźnienia w dostarczeniu Towaru w terminie umownym (przy transporcie po stronie 
Sprzedawcy), 
b) niepoinformowanie Kupującego o tym, iż Sprzedający jest gotowy do wydania Towaru 
(§ 4 ust. 9 OWU), 
c) opóźnienia w poinformowaniu Kupującego o tym, iż Sprzedawca jest gotowy do 
wydania Towaru (§ 4 ust. 9 OWU), i tym samym uniemożliwienie Kupującemu odbiór 
całości Towaru w terminie umownym (przy transporcie po stronie Kupującego).  
Prawo odmowy przyjęcia Towaru przysługuje po 14 dniach od bezskutecznego upływu 
terminu wykonania zobowiązania, na warunkach ustalonych w Podstawowej Umowie 
Sprzedaży. Skorzystanie przez Kupującego z prawa odmowy przyjęcia Towaru traktuje 
się jak niedostarczenie całości lub części Towaru przez Sprzedawcę. Postanowienia § 9 
znajdują zastosowanie.  
7. Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia Towaru zamokniętego (mokrego) nawet, jeżeli 
jego wilgotność mieści się w granicach określonych w Podstawowej Umowie Sprzedaży. 
  

§ 6. REKLAMACJE 
1. Kupujący ma prawo zbadania ilości i jakości dostarczonego /odebranego Towaru 
(badanie jakościowe Towaru następuje: w laboratorium Kupującego jeszcze przed 
przyjęciem do magazynu, w drodze pobrania próbek bezpośrednio z samochodu, którym 
ten Towar jest dostarczany albo później, już w magazynie Kupującego), 
2. Reklamacje co do ilości Towaru, wynikające z różnicy pomiędzy kwitami wagowymi 
Sprzedawcy i Kupującego, mogące powstać w przypadku określonym w § 4 ust. 1 OWU, 
Kupujący ma prawo złożyć w terminie 5 dni roboczych od odbioru danej dostawy. Mając 
na względzie § 4 ust.  2 i ust. 4 OWU, Sprzedawca zobowiązany będzie niezwłocznie – 
nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty otrzymania od Kupującego reklamacji 
ilościowej – dostarczyć brakującą ilość Towaru, w stosunku do ilości zamówionej. Brak 
terminowej realizacji powyższego uprawnia Kupującego do naliczenia kary umownej 
opisanej w § 9 ust. 1 lit. b) OWU.  
3. Kupujący, po dostarczeniu (transportem Sprzedawcy)  lub odbiorze (transportem 
Kupującego) Towaru w sposób określony w § 4, dokonuje badania zgodności Towaru z 
parametrami jakościowymi, o których mowa w § 5 ust. 1 na podstawie pobranych próbek 
Towaru. Niezwłocznie po uzyskaniu wyników przeprowadzonych badań, tj. do 2 dni 
roboczych od ich otrzymania, Kupujący przekazuje wyniki Sprzedawcy drogą 
elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail lub drogą faksową na wskazany 
numer faks.  
4. W przypadku powstania zastrzeżeń co do przekazanych wyników badań, Sprzedawca 
jest zobowiązany do ich zgłoszenia Kupującemu w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania 
wyników badań drogą elektroniczną na adres e-mail (awizacja-bestoil@bestoil.pl), 
powołując się na numer PZ danej dostawy. Sprzedawca jest uprawniony do wskazania 
sposobu wykonania ponownych badań z zastrzeżeniem ust. 5. 
5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do wyników badań przeprowadzonych przez 
Kupującego, ponowna kontrola jakości Towaru- zgodnie z metodami określonymi w §5, 
może nastąpić:  
a) poprzez ponowne przeprowadzenie badań w laboratorium Kupującego z pobranej 
podczas dostawy zabezpieczonej próbki – wtórnika w obecności reprezentanta 
Sprzedawcy, 
b) poprzez zlecenie przeprowadzenia badań niezależnemu, akredytowanemu 
laboratorium, wskazanego przez Kupującego. 
6. Wyniki otrzymane w drodze ponownego badania jakości dostarczonego Towaru są 
ostateczne i wiążą Strony. Koszty wykonanej ekspertyzy (ponownego badania) pokrywa 
Strona, której stanowisko nie potwierdziło się (strona przegrywająca). 
7. W przypadku odmowy przyjęcia Towaru, o której mowa w § 5 ust. 1  OWU,  uważa się, 
że Kupujący składa jednocześnie reklamację odnośnie jakości dostarczonego 
(transportem Sprzedawcy) / odebranego (transportem Kupującego) Towaru. W takim 
przypadku Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie, tj. w terminie do 3 dni roboczych 
dostarczyć Towar w ilości nieprzyjętej przez Kupującego, spełniający parametry 
przewidziane w Podstawowej Umowie Sprzedaży. W przypadku dostarczenia w tym 
terminie brakującej ilości Towaru spełniającego zastrzeżone parametry, postanowień § 9 
ust 1 lit c) nie stosuje się.  
8. W przypadku niedostarczenia w terminie określonym w ust. 7 Towaru w ilości 
nieprzyjętej przez Kupującego, spełniającego parametry przewidziane w Podstawowej 
Umowie Sprzedaży, Kupujący uprawniony jest do nabycia od podmiotu trzeciego 
odpowiedniej ilości Towaru spełniającego parametry przewidziane w Podstawowej 
Umowie Sprzedaży i obciążenia Sprzedawcy różnicą w cenie pomiędzy towarem 
nabywanym od osoby trzeciej a Ceną, jak i zastosowania postanowień § 9 ust 1 lit c) 
OWU. 

§ 7. CENA 
1.Cenę Towaru określa Podstawowa Umowa Sprzedaży w postaci podania ceny 
jednostkowej za jedną tonę Towaru.  

2. Ostateczna cena całości dostarczanego Towaru będzie ustalona z zastosowaniem 
stawki, o której mowa w Podstawowej Umowie Sprzedaży, do ilości Towaru faktycznie 
dostarczonego do Kupującego oraz przy zastosowaniu regulacji Podstawowej Umowy 
Sprzedaży na wypadek dostarczenia przez Sprzedawcę Towaru niespełniającego 
uzgodnionych parametrów jakościowych. 
2. Do ceny Towaru doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej w chwili 
wystawienia faktury wysokości.  
3. Termin płatności określony w  Podstawowej Umowie Sprzedaży liczony jest od daty 
otrzymania przez Kupującego prawidłowej pod względem formalnym i merytorycznym 
faktury VAT lub rachunku, wystawionych przez Sprzedawcę w terminie 7 dni od daty 
odbioru każdorazowej partii Towaru, jeżeli Sprzedawca uprawniony jest do wystawiana 
faktur VAT lub rachunków. Płatności należy dokonywać na rachunek bankowy 
Sprzedawcy wskazany na fakturze VAT. 
4. Jeżeli Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku VAT i nie jest uprawniony do 
wystawiania rachunków, termin płatności określony w Podstawowej Umowie Sprzedaży 
liczony jest od dokonania dostawy, przy czym płatność następuje przelewem na 
rachunek bankowy w terminie określonym w Podstawowej Umowie Sprzedaży. 
 

§ 8. SIŁA WYŻSZA 
1.  Przez pojęcie Siły Wyższej Strony rozumieją sytuacje uniemożliwiające wykonanie 
Umowy ze względu na wyłączenie lub ograniczenie dopuszczalności obrotu towarem 
(nabycia towaru przez Sprzedawcę od osób trzecich lub zbycia towaru Kupującemu albo 
nabycia towaru przez Kupującego), spowodowane wprowadzonymi przez organy władzy 
państwowej zmianami prawa lub decyzjami wydanymi przez te organy, o ile sytuacje te 
nie mogły zostać przewidziane w chwili zawarcia Umowy oraz jeżeli były niezależne od 
woli i działania Strony dotkniętej wystąpieniem Siły Wyższej, niezawinione przez tę 
Stronę, a Strona ta nie mogła im zapobiec. 
2. Strona narażona na działanie siły wyższej, chcąc usprawiedliwić brak możliwości 
realizacji umowy, zobowiązana jest pisemnie poinformować drugą stronę o zaistniałym 
zdarzeniu, w terminie 5 dni od daty ujawnienia się zdarzenia, pod rygorem utraty 
możliwości powoływania się na te okoliczności w terminie późniejszym.  
3. Po ustąpieniu przeszkody w postaci siły wyższej strony powinny wykonać swoje 
zobowiązania wynikające z umowy. 
 

§ 9. KARY UMOWNE 
1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu następujące kary umowne: 
a) za niedostarczenie całości lub części Towaru – 30% Ceny,  liczonej od brakującej ilości 
Towaru,  
b) za nieterminowe dostarczenie – powyżej 7 dni – całości lub części zamówionego 
Towaru – 20% Ceny,  liczonej od nieterminowo dostarczonej ilości Towaru, 
c) w przypadku odmowy przyjęcia Towaru, o której mowa w § 5 ust. 1 OWU – 30% Ceny, 
liczonej od nieprzyjętej przez Kupującego ilości Towaru. 
2. Jeżeli szkoda wyrządzona Kupującemu z powodu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy, przewyższy wysokość kar umownych, może on dochodzić od 
Sprzedawcy odszkodowania uzupełniającego na podstawie przepisów ogólnych. 
3.Kary umowne mogą być potrącane przez Kupującego z jakichkolwiek wierzytelności 
Sprzedawcy, na co Sprzedawca wyraża niniejszym zgodę. 

§ 10. CZAS TRWANIA UMOWY 
1. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji jej przedmiotu.  
2. Strony uprawnione są do rozwiązania umowy za porozumieniem stron.  
3. Zasady oraz podstawy odstąpienia od umowy, reguluje kodeks cywilny. 
 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
2.Jeżeli któreś z postanowień Umowy byłoby nieważne ze względu na jego sprzeczność 
z bezwzględnie obowiązującymi przepisem ustawy i z tej przyczyny stanie się 
nieskuteczne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na ważność, skuteczność lub 
wykonalność innych postanowień umownych.  
3.Przeniesienie praw wynikających z Umowy na osoby trzecie wymaga pod rygorem 
nieważności uprzedniej, pisemnej zgody drugiej Strony. W szczególności Sprzedawca 
nie może dokonywać przelewu wierzytelności, jakie będzie posiadać wobec Kupującego 
bez jego pisemnej zgody.  
4.W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu 
cywilnego.  
5.Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
każdej ze Stron. 
6.Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania przez Strony Podstawowej Umowy 
Sprzedaży. 
7. Wszelkie spory wynikające z Umowy poddane zostaną rozstrzygnięciu sądu 
powszechnego we Wrocławiu. 
8.Podpisanie Podstawowej Umowy Sprzedaży oznacza akceptację postanowień 
zawartych w OWU. 
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