
1. Ogólne informacje
1.1 Te ogólne warunki dostawy regulują wszelkie stosunki prawne stron podczas 
nabywania dostaw, świadczeń i towarów przez Zamawiającego od Dostawcy i stanowią 
integralną część składową umów zawieranych między Dostawcą i Zamawiają- cym, o ile 
nie zostało uzgodnione wyraźnie nic innego.
1.2 Postanowienia odbiegające od ogólnych warunków sprzedaży są tylko wtedy 
prawnie wiążące, jeżeli zostaną wyraźnie i pisemnie zaakceptowane przez Dostawcę.
1.3 Wszystkie oferty Dostawcy są niewiążące. Dotyczy to również wszystkich danych 
Dostawcy, w szczególności w katalogach, cennikach i broszurach.  Odbiorca jest zwią-
zany zamówieniem przez okres 30 dni od otrzymania go przez Dostawcę. Umowa zostaje 
zawarta, jeśli Dostawca potwierdzi zamówienie na piśmie w tym terminie lub jeśli dokona 
dostawy. Zamówienia i zlecenia, które mogą zostać wykonane bezpośrednio po wpły-
nięciu zamówienia bądź zlecenia, nie są potwierdzane pisemnie. Umowa dochodzi do 
skutku wraz z wykonaniem zamówienia. Jeżeli zamówienia nie mogą zostać wykonane 
bez- pośrednio po wpłynięciu zamówienia lub zlecenia, Dostawca potwierdza pisemnie 
wpływ zamówienia bądź zlecenia. Umowa dochodzi do skutku dopiero w momencie na-
dejścia pisemnego potwierdzenia zamówienia Dostawcy u Zamawiającego. Dla zakresu i 
wykonania dostawy miarodajne jest potwierdzenie zamówienia. Świadczenia, które nie 
są w nim zawarte, zostaną rozliczone w ramach oddzielnego rachunku.
1.4 Wszelkie uzgodnienia oraz istotne prawnie oświadczenia stron umowy wymagają 
dla ich ważności formy pisemnej. Oświadczenia w formie tekstowej, przesyłane poprzez 
media elektroniczne lub w nich zapisane, są równoznaczne z formą pisemną wtedy, gdy 
zostanie to uzgodnione przez strony.

2. Zakres dostaw
Zakres i treść dostaw Dostawcy wymienione są w potwierdzeniu zamówienia bądź zle-
cenia lub w dowodzie dostawy, włącznie z załącznikami na końcu. Wszelkie dodatkowe 
usługi będą zafakturowane osobno. 

3. Prospekty i dokumentacja techniczna
3.1 Wszystkie dane w prospektach, ogłoszeniach, cennikach, katalogach, dokumen-
tacji technicznej, instrukcjach montażu i obsługi oraz na stronie internetowej Dostawcy 
przedstawione są z zastrzeżeniem zmian technicznych i ulepszeń i prezentują tylko wte-
dy umowny stan przedmiotu dostawy, jeżeli zostało to tak wyraź- nie podane.
3.2 Wszystkie dokumentacje techniczne pozostają naszą własnością intelektualną i 
bez naszej uprzedniej zgody nie mogą być kopiowane ani przekazywane osobom trzecim 
lub być stosowane niezgodnie z celem, do którego zostały one przeznaczone.

4. Przepisy w kraju przeznaczenia
4.1 Zamawiający powinien zwrócić Dostawcy uwagę najpóźniej w momencie zamówie-
nia na przepisy i normy, które odnoszą się do wykonania dostaw, eksploatacji przedmio-
tów dostawy oraz do bezpieczeństwa i higieny pracy, które muszą zostać dotrzymane w 
kraju przeznaczenia.
4.2 Dostawy Dostawcy odpowiadają obowiązującym przepisom i normom w siedzibie 
Dostawcy.

5. Ceny
5.1 Dane cenowe w katalogach, broszurach i tym podobnych są niewiążące. Miarodaj-
ne są ceny, wymienione w potwierdzeniu zamówienia bądź zlecenia od Dostawcy. Jeżeli 
potwierdzenie zamówienia nie ma miejsca, wiążący jest każdorazowy aktualny cennik 
Dostawcy.
5.2 Wszystkie ceny rozumieć należy, jeżeli nie uzgodniono nic innego, netto bezpo-
średnio z fabryki, włącznie z opakowaniem, we frankach szwajcarskich lub w Euro lub PLN 
bez jakichkolwiek potrąceń.
5.3 O ile nic innego nie uzgodniono, wszelkie koszty dodatkowe jak np. za fracht, 
ubezpieczenie, wywóz, tranzyt, przywóz i inne zezwolenia oraz dokumentacje leżą w 
odpowiedzialności Zamawiającego. Zamawiający powinien również ponosić wszystkie 
rodzaje podatków, opłat, ceł i tym podobnych, które pobierane są w związku z umową, lub 
zwracać je Dostawcy za odpowiednim dowodem, jeżeli stał się on zobowiązany do tego 
świadczenia.
5.4 Dostawca zastrzega sobie prawo do dostosowania cen, jeżeli między momentem 
zawarcia umowy a dostawą zmienią się koszty dotyczące wynagrodzenia pracowników 
lub ceny materiałowe. Oprócz tego stosowne dostosowanie cenowe następuje wtedy, 
gdy termin dostawy zostanie dodatkowo przedłużony z przyczyn wymienionych w punk-
cie 8.2, lub jeżeli rodzaj lub zakres uzgodnionych dostaw lub świadczeń zostaną zmie-
nione lub dokumentacje dostarczone przez Zamawiającego nie odpowiadały faktycznym 
warunkom lub były niekompletne.
5.5 W przypadku, gdy okres dostawy jest dłuższy niż dwa miesiące, Dostawca zastrze-
ga sobie prawo do dokonania korekty ceny, jeżeli koszty Dostawcy (w szczególności 
stawki płac, koszty materiałów, koszty budowy lub inne parametry ekonomiczne) zmienią 
się pomiędzy zawarciem umowy a dostawą, pod warunkiem, że Dostawca nie ponosi 
odpowiedzialności za takie zmiany. Uzasadniona jest również korekta ceny, jeżeli ter-
min dostawy zostanie następnie przedłużony z przyczyn wymienionych w punkcie 8.2 
lub jeżeli rodzaj lub zakres uzgodnionych dostaw lub usług ulegnie zmianie lub jeżeli 
dokumenty dostarczone przez Odbiorcę nie były zgodne ze stanem faktycznym lub były 
niekompletne.

6. Warunki płatności
6.1 Płatności dokonywane są odpowiednio do uzgodnionych warunków płatności bez 
potrącenia skonta, wydatków, podatków, opłat, cła i tym podobnych. Zamawiający nie 
jest upoważniony do odmowy płatności z powodu roszczeń jakiegokolwiek rodzaju w od-
niesieniu do Dostawcy lub do wliczenia wymogu płatności do koniecznych wzajemnych 
wierzytelności. Z zastrzeżeniem innych uzgodnień, termin płatności wynosi 30 dni od 
daty rachunku.
6.2 Reklamacji rachunków należy dochodzić w ciągu terminu 10 dni po wpływie ra-
chunku, w innym przypadku rachunki traktowane są jako zaakceptowane i  obowiązują-
ce.
6.3 O ile nic innego nie uzgodniono pisemnie, należności Dostawcy w stosunku do jego 
Zamawiających są wymagalne natychmiast do zapłaty i należy je zapłacić najpóźniej 30 
dni od daty rachunku netto. Data wymagalności jest równocześnie terminem płatności. 
Dla rachunków, które nie zostaną uregulowane w ciągu 30-dniowego terminu płatno-
ści, należne są odsetki za zwłokę w wysokości 5 % od daty wymagalności oraz zapłata 
opłat za monit. Postawienie w stan zwłoki nie musi być przeprowadzone. Dostawca jest 
upoważniony do wdrożenia ściągania należności, bez dalszego monitowania i polecenia 
wystarania się o inkaso na koszt Zamawiającego przez osobę trzecią lub do odstąpienia 
od umowy.
6.4 Jeżeli Dostawca ma uzasadniony powód, żeby przyjąć, że jego roszczenia z tytułu 
umowy, w szczególności roszczenie o odszkodowanie, są zagrożone, jest on upoważ-
niony do wymagania po zawarciu umowy od Zamawiającego przedpłaty, świadczenia 
zaliczki lub stosownego zabezpieczenia. Dostawca może wstrzymać swoje dostawy, aż 
wykonana zostanie przedpłata, zaliczka lub przekazane zabezpieczenie. Jeżeli przedpła-
ty, zaliczki lub zabezpieczenia nie zostaną wykonane terminowo, to Dostawca według 
własnego wyboru upoważniony jest trzymać się umowy lub odstąpić od umowy i w obu 
przypadkach domagać się odszkodowania.

7. Zastrzeżenie własności
7.1 Dostawca pozostaje właścicielem swoich całkowitych dostaw, aż nie otrzyma 
kompletnej zapłaty zgodnie z umową. Zamawiający jest zobowiązany do współdziałania 
przy czynnościach, które konieczne są do ochrony własności Dostawcy; w szczegól-
ności upoważnia on Dostawcę do dokonania na koszt Zamawiającego wpisu lub zapisu 
zastrzeżenia własności w publicznych rejestrach, księgach lub tym podobnych zgodnie 
z odnośnymi ustawami krajowymi i do załatwienia wszystkich odnoszących się do tego 
formalności. Zamawiający będzie utrzymywał dostawy w dobrym stanie na swój koszt 
podczas trwania zastrzeżenia własności i zabezpieczy je na rzecz Dostawcy przed kra-
dzieżą, uszkodzeniem, ogniem, wodą oraz innym ryzykiem. W dalszej części poczyni on 
wszystkie niezbędne działania, żeby roszczenie własności Dostawcy nie zostało ograni-
czone ani anulowane.
7.2 Odbiorca będzie pomagał we wszelkich działaniach niezbędnych do ochrony 
własności Dostawcy, a w szczególności upoważni Dostawcę, na koszt Odbiorcy, do za-
rejestrowania zastrzeżenia tytułu własności lub jego wstępnej rejestracji w rejestrach 
publicznych, księgach lub takich rejestrach, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa 
stanowego i dopełnienia wszelkich stosownych formalności. Na czas trwania zastrze-
żenia własności Odbiorca będzie utrzymywał dostawy w dobrym stanie na własny koszt i 
ubezpieczał je na rzecz Dostawcy od kradzieży, zerwania, pożaru, zalania i innych ryzyk. 
Ponadto podejmie on wszelkie środki w celu zapewnienia, że prawo własności Dostawcy 
nie zostanie naruszone ani anulowane.
7.3 Przetwarzanie lub przebudowa towarów podlegających zastrzeżeniu własności 
przez klienta zawsze odbywa się na korzyść Dostawcy, ale bez żadnych zobowiązań 
dla Dostawcy. W przypadku połączenia towarów z innymi towarami, Dostawca nabywa 
współwłaściciela nowego towaru, którego wartość na fakturze netto towaru podlega-
jącego zastrzeżeniu własności w stosunku do innego materiału. Odbiorca przechowuje 
bezpłatnie wytworzony w ten sposób przedmiot będący współwłasnością Dostawcy.
7.4 Dostawca zwolni udzielone gwarancje, według własnego wyboru, jeżeli wartość 
zabezpieczeń przekracza roszczenia Dostawcy, w tym wszelkie koszty dodatkowe, o 
więcej niż 10%.

8. Termin dostawy i okresy dostawy
8.1 Termin dostawy zdefiniowany zostaje w potwierdzeniu zamówienia i rozpoczyna 
się datą jego sporządzenia. Jeżeli potwierdzenie zamówienia nie zostanie sporządzone, 
to obowiązują dane terminu dostawy Zamawiającego. Dostawca postara się dotrzymać 
podanych terminów i okresów dostawy. Jednakże Dostawca nie może gwarantować 
dotrzymania terminów dostawy i terminów. Zamawiający nie jest upoważniony, o ile 
nie uzgodniono nic innego, do dochodzenia roszczeń jakiegokolwiek rodzaju z powodu 
opóźnień. Również ewentualne przekroczenie danego terminu dostawy lub terminu nie 
daje Zamawiającemu prawa do rezygnacji z dostawy.
8.2 Termin dostawy zostaje odpowiednio przedłużony:
a) jeżeli do Dostawcy nie dojdą w odpowiednim czasie dane, które potrzebuje on do 
wykonania umowy lub Zamawiający zmieni je w późniejszym czasie i tym samym spowo-
duje opóźnienie dostaw lub świadczeń;
b) jeżeli wystąpią przeszkody, którym Dostawca mimo zastosowania należytej staran-
ności nie może zapobiec, niezależnie od tego, czy powstały one u niego, u Zamawiające-
go lub u osoby trzeciej. Takimi przeszkodami są przykładowo znaczne zakłócenia w pracy, 
wypadki, konflikty w pracy, opóźniona lub wadliwa poddostawa koniecznych surowców, 
półproduktów lub produktów gotowych, czynności urzędowe lub zaniechania, zjawiska 
przyrody; jeżeli Zamawiający lub osoba trzecia spóźniają się z wykonywanymi przez nich 
pracami lub Zamawiający nie dotrzyma swoich zobowiązań umownych, w szczególności 
uzgodnionych warunków płatności.
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8.3 Jeżeli przeszkoda ma nie tylko charakter tymczasowy i trwa dłużej niż sześć tygo-
dni, obie strony mają prawo do odstąpienia od umowy.
8.4 Dostawca jest zobowiązany do terminowej i prawidłowej dostawy własnej przez 
każdego podwykonawcę, chyba że jest on odpowiedzialny za błędną lub opóźnioną do-
stawę własną. W takich przypadkach Dostawca może odstąpić od umowy.
8.5 Ponadto Dostawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 15

9. Opakowanie
O ile nie uzgodniono nic innego, za opakowanie odpowiada Dostawca.

10. Przejscie korzyści i ryzyka
10.1 Korzyści i ryzyko przechodzą na Zamawiającego najpóźniej w momencie wysyłki 
dostaw bezpośrednio z fabryki.
10.2 Jeżeli wysyłka opóźni się z powodu zawinienia Zamawiającego lub przez osoby po-
mocne w wykonaniu jego zobowiązania lub z przyczyn, za które Dostawca nie odpowiada, 
to ryzyko przypadkowego zniszczenia przedmiotów dostawy w momencie przewidzianym 
pierwotnie na dostawę przechodzi na Zamawiającego. Od tego momentu dostawy skła-
dowane są na rachunek i ryzyko Zamawiającego.
10.3 Jeżeli wysyłka opóźni się z winy Odbiorcy lub jego agenta lub z przyczyn niezależ-
nych od Dostawcy, ryzyko przypadkowego zniszczenia przedmiotów dostawy przechodzi 
na Odbiorcę w czasie, na który pierwotnie zaplanowano dostawę. Od tego momentu do-
stawy będą przechowywane na rachunek i na ryzyko Klienta.

11. Wysyłka, transport i ubezpieczenie
11.1 O szczególnych wymaganiach dotyczących wysyłki i transportu należy powiadomić 
Dostawcę w odpowiednim czasie. Transport następuje na rachunek i ryzyko Zamawia-
jącego. Reklamacje mające związek z wysyłką lub transportem powinny być kierowane 
przez Zamawiającego przy otrzymaniu dostaw lub dokumentów przewozowych nie-
zwłocznie do ostatniego przewoźnika.
11.2 Ubezpieczenie z tytułu szkód jakiegokolwiek rodzaju należy do Zamawiającego.
11.3 Zwroty towarów, za które Dostawca nie odpowiada, rozliczane będą za opłatą ma-
nipulacyjną w wysokości minimum 15 % wartości dostawy. Koszty zwrotu przechodzą w 
ciężar   Zamawiającego.

12. Kontrola i odbiór dostaw
12.1 Dostawca sprawdzi dostawy przed wysyłką w ramach swojego certyfikowane- go 
procesu zapewnienia jakości.
12.2 Zamawiający powinien sprawdzić dostawy w ciągu terminu 10 dni po otrzymaniu i 
niezwłocznie poinformować pisemnie o ewentualnych wadach. Do roszczeń Zamawia-
jącego stosuje się pkt. 13. Jeżeli zaniecha on tego, to dostawy uważa się za odebrane i 
zatwierdzone. Dla nie rozpoznanych w tym momencie wad dostawy lub świadczeń utrzy-
mane zostają roszczenia Zamawiającego z gwarancji z tytułu wad zgodnie z pkt. 13.
12.3 Odbiór uważa się również wtedy za dokonany, jeżeli Zamawiający nie przeprowadzi 
kontroli w ciągu danego terminu lub jeżeli Zamawiający odmówi przyjęcia, nie będąc do 
tego upoważniony, lub jeżeli Zamawiający wykorzysta dostawy Dostawcy.
Z powodu wad jakiegokolwiek rodzaju na dostawach, Zamawiający nie ma żadnych praw i 
roszczeń oprócz wyraźnie wymienionych w punkcie 12 lub 13.

13. Gwarancja, odpowiedzialność za wady
13.1 Zakres gwarancji
Dostawca gwarantuje, że przedmioty jego dostawy nie zawierają wad fizycznych i praw-
nych i że w przypadku przejścia ryzyka wykazują zapewnioną i zakładaną ja- kość i przy-
datność. O ile jakość nie została zapewniona bądź uzgodniona, przedmiot jest wolny od 
wad fizycznych, jeżeli nadaje się on do zastosowania zakładanego w umowie lub jeżeli 
nadaje się on do zwykłego użycia i wykazuje jakość, która w przypadku rzeczy tego ro-
dzaju jest ogólnie przyjęta i której może oczekiwać Zamawiają- cy zgodnie z rodzajem tej 
rzeczy. Wada fizyczna ma miejsce, jeżeli dana dostawa lub świadczenie, w sposób jed-
noznaczny, jest uszkodzona lub nieprzydatna na skutek zastosowania nieprawidłowego 
materiału, wadliwej konstrukcji lub wadliwego wykonania. Dane odnośnie właściwości, 
poczynione w publicznych wypowiedziach Dostawcy, sprzedawcy lub ich pomocników, 
w szczególności w reklamie lub w opisie przedmiotów, przedstawiają tylko wtedy opisy 
lub zapewnienia w odniesieniu do jakości dostaw, jeżeli określone zostaną one wyraźnie 
jako takie przez Dostawcę.
13.2 Wyłączenie gwarancji
Z gwarancji wyłączone są wszystkie wady bądź szkody, które powstały w sposób niejed-
noznaczny na skutek zastosowania nieprawidłowego materiału, wadliwej konstrukcji lub 
wadliwego wykonania dostaw lub świadczeń, np. na skutek naturalnego zużycia, błędnej 
konserwacji, nieprzepisowego użytkowania, lekceważenia przepisów montażowych 
lub eksploatacyjnych, nadmiernego obciążenia, nieodpowiednich środków eksploata-
cyjnych, wpływów chemicznych lub elektrolitycznych oraz na skutek innych przyczyn, 
za które Dostawca nie odpowiada. To samo obowiązuje również dla niekontrolowanego 
użycia inhibitorów, niesprawdzonego zastosowania środków antykorozyjnych lub użycia 
mediów, które nie odpowiadają obowiązującym normom. Dostawca nie przejmuje kosz-
tów demontażu i ponownego montażu, kosztów podróży, transportu z i na plac budowy, 
kosztów montażu i kosztów wobec osób trzecich każdego rodzaju.
13.3 Dostawy i świadczenia poddostawców
Za dostawy i świadczenia poddostawców, Dostawca przejmuje gwarancję jedynie w ra-
mach gwarancji udzielonej przez poddostawcę.
 13.4 Prawa Zamawiającego w przypadku wad
Jeżeli ma miejsce przypadek gwarancji z tytułu wad dostaw, to Zamawiający ma najpierw 
jedynie prawo do domagania się późniejszego wykonania. Dostawca dokonuje później-

szego wykonania według własnego wyboru i na własny koszt w formie poprawki lub do-
stawy zastępczej. Jako zastępstwo zostaną udostępnione równo- ważne przedmioty do-
stawy, przy czym może chodzić przy tym też o następne wersje produktów lub o produkty 
od firm trzecich. Dostawca może odmówić późniejszego wykonania, jeżeli związane jest 
ono z nieproporcjonalnymi kosztami.
Jeżeli późniejsze wykonanie nie nastąpi lub tylko częściowo bądź jeżeli nie jest ono 
możliwe, to Zamawiający ma prawo do uzgodnionego dla tego przypadku odszkodowa-
nia lub, o ile nie dokonano takiego uzgodnienia, do stosownego obniżenia ceny. Jeżeli 
wada tego rodzaju jest poważna, tak że dostawy są zdatne do użytku tylko w znacznie 
zmniejszonym wymiarze, to Zamawiający ma prawo, w odniesieniu do wadliwej części 
dostaw, odstąpić od umowy. Jeżeli dla Zamawiającego częściowe przy- jęcie dostaw jest 
ekonomicznie niedopuszczalne, to jest upoważniony odstąpić od całości umowy. W tym 
przypadku Dostawca jest zobowiązany do zwrotu kwot, które zostały mu zapłacone za 
części dostawy, wpływające na odstąpienie od umowy.
13.5 Termin gwarancji
Termin gwarancji wynosi 24 miesiące od momentu dostawy towaru lub 30 miesięcy od 
daty produkcji. Dla wymienionych lub naprawionych części, termin gwarancji rozpoczyna 
na nowo swój bieg i trwa 24 miesiące od momentu dostawy części zamiennych.
13.6 Wyłączenie dalszych roszczeń
Wszelkie daleko idące roszczenia Zamawiającego z powodu wad w materiale, konstrukcji 
lub w wykonaniu oraz z powodu braku lub nieosiągnięcia danych właściwości są wyklu-
czone.

14 Rozwiązanie umowy przez Dostawcę
14.1 Z wyjątkiem przypadków ustawowych roszczeń z tytułu wad lub innych praw do 
zwrotu, Sup-Szczypce odbierze towar na podstawie dobrej woli tylko wtedy, gdy Klient 
odeśle żywy towar w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury na własny koszt. Przesyłki 
odesłane w formie "papierowej gotówki za pobraniem" nie będą przyjmowane. Towar nie 
może wykazywać oznak użytkowania i musi zostać odesłany w oryginalnym opakowaniu 
handlowym. Opakowania zewnętrzne lub transportowe nie muszą być odsyłane z powro-
tem.
14.2 Z zwrotów wyłączone są następujące produkty:
- TacoTherm Dual
- TacoTherm Fresh
14.3 Zwroty mogą być przyjmowane tylko wtedy, gdy do przesyłki zwrotnej dołączony 
jest wypełniony list zwrotny. Klient otrzyma taki formularz na żądanie za pośrednictwem 
faksu, poczty elektronicznej lub poczty.
14.4 Wszelkie płatności już dokonane zostaną niezwłocznie zwrócone po potrąceniu 
opłaty administracyjnej w wysokości 20% w momencie otrzymania towaru, o ile spełnio-
ne są wyżej wymienione warunki.

15. Wypowiedzenie umowy przez Dostawcę
Jeżeli nieprzewidziane okoliczności spowodują znaczną zmianę znaczenia gospodar-
czego lub treści dostaw lub usług, lub jeżeli wpłyną one na prace Dostawcy w sposób 
trwały, jak również w przypadku późniejszej frustracji wykonania umowy, umowa zosta-
nie odpowiednio zmieniona. Jeżeli nie jest to ekonomicznie opłacalne, Dostawca ma pra-
wo do rozwiązania umowy lub rozwiązania odpowiedniej części umowy. Jeżeli Dostawca 
chce skorzystać z rozwiązania umowy, musi niezwłocznie poinformować Odbiorcę po 
uświadomieniu sobie znaczenia zdarzenia, nawet jeśli pierwotnie uzgodniono przedłu-
żenie terminu dostawy. W przypadku rozwiązania umowy Dostawca jest uprawniony do 
zapłaty za wszelkie już zrealizowane dostawy. Wszelkie roszczenia odszkodowawcze 
Odbiorcy z tytułu takiego rozwiązania umowy są wykluczone.

16. Wyłączenie dalszej odpowiedzialności Dostawcy
Wszystkie przypadki naruszenia umowy i ich skutki prawne, jak również wszelkie 
roszczenia klienta, niezależnie od przyczyny prawnej, są ostatecznie uregulowane w 
niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostaw. Przede wszystkim wykluczone są 
wszelkie roszczenia odszkodowawcze, redukcja, odstąpienie od umowy lub odstąpienie 
od umowy, które nie zostały wyraźnie wymienione lub uzgodnione w inny sposób. W żad-
nym wypadku klient nie jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania za szkody, które 
nie wystąpiły w przedmiocie dostawy lub usługi, w szczególności za utratę produkcji, 
utratę użytkowania, utratę zamówień, utratę zysku, jak również za wszelkie inne szkody 
pośrednie lub bezpośrednie. Wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy przypadków 
działania niezgodnego z prawem lub rażącego niedbalstwa Dostawcy, lecz również przy-
padków działania niezgodnego z prawem lub rażącego niedbalstwa asystentów. Poza 
tym wykluczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania, jeśli prawo obowiązujące w 
tym zakresie stanowi inaczej. W przypadku przejęcia gwarancji, Dostawca ponosi odpo-
wiedzialność zgodnie z postanowieniami gwarancyjnymi.

17. Prawo regresu Dostawcy
Jeżeli przez działania lub zaniechania Zamawiającego lub jego osoby do pomocy nastąpią 
obrażenia u osób lub uszkodzenie rzeczy osób trzecich i powstaną z tego tytułu roszcze-
nia wobec Dostawcy, to przysługuje mu prawo regresu w stosunku do Zamawiającego.

18. Właściwość miejscowa sądu i zastosowane prawo
18.1 Sądem właściwym miejscowo dla wszelkich sporów w związku ze stosunkiem 
umownym jest Urdorf/ZH, przy czym Dostawca zastrzega sobie prawo do pociągnięcia 
Zamawiającego do odpowiedzialności w miejscu jego siedziby.
18.2 Umowa między Dostawcą a Zamawiającym podlega prawu szwajcarskiemu. Posta-
nowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży 
towarów, zawartej w Wiedniu w dniu 11. kwietnia 1980 są wykluczone.
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