OGÓLNE WARUNKI UMÓW
1.	Niniejsze Ogólne Warunki umów (dalej OWU) stosuje się do każdej umowy, której
stroną jest Michał Maślanka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Michał Maślanka Drukarnia Multipol, zwany dalej „MULTIPOL”, a w szczególności OWU
stosuje się do umów dostawy lub sprzedaży lub świadczenia usług. Postanowienia
OWU odnoszące się do towarów stosuje się odpowiednio do usług. Ilekroć mowa jest
o towarach rozumie się przez to wszelkie rzeczy ruchome, w tym wyroby, produkty i półprodukty.
2.	OWU nie mają zastosowania do stosunków prawnych MULTIPOL z konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Poza tym wyłączeniem OWU wiążą każdy inny podmiot (zwany
dalej „Kontrahentem”), będący stroną umowy z MULTIPOL.
3. 	Raz doręczone Kontrahentowi OWU (lub udostępnione w prawem przewidziany sposób
w formie elektronicznej) mają zastosowanie do wszelkich przyszłych umów między MULTIPOL a Kontrahentem. MULTIPOL uprawniony jest w każdym czasie do zmiany OWU, przy
czym zmienione OWU wymagają doręczenia Kontrahentowi (lub udostępnienia w prawem
przewidzianej formie w wersji elektronicznej), a wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do umów zawartych przed zmianą OWU.
4. 	Poczynienie przez MULTIPOL i Kontrahenta ustaleń odmiennych od OWU, w szczególności
sprzecznych z OWU, wymaga wyraźnego postanowienia z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem nieważności. Ilekroć w OWU mowa jest o zachowaniu formy pisemnej, w tym
formy pisemnej por rygorem nieważności, rozumie się przez to także złożenie oświadczenia
za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.
5. 	Ilekroć w OWU mowa jest o „dniu roboczym” lub „dniach roboczych” rozumie się przez to dni
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.
6. 	Cenniki, katalogi, materiały reklamowe itp., jak również dokumenty określane jako „oferta”,
kierowane przez MULTIPOL do Kontrahenta nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu
cywilnego, o ile w ich treści nie zostało wyraźnie zastrzeżone, że „stanowią ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego”. Złożenie przez Kontrahenta zamówienia, także gdy następuje
w odpowiedzi na otrzymany dokument oznaczony „oferta”, a niezawierający wyraźnego
wskazania, że stanowi on ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, nie oznacza zawarcia
umowy.
7. 	O ile Strony nie zawrą w formie pisemnej w rozumieniu niniejszych OWU umowy w inny sposób, to zawarcie umowy między Multipol a Kontrahentem następuje
z zachowaniem procedury określonej w pkt 7-13 OWU, a mianowicie:
a) 	Kontrahent zainteresowany zawarciem umowy składa Multipol zapytanie o przygotowanie wstępnej oferty. Multipol sam może wystąpić z inicjatywą i bez zapytania
przedstawić Kontrahentowi wstępną ofertę.
b) 	Jeżeli Kontrahent występuje z zapytaniem, to wstępna oferta składana jest w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zapytania. Bezskuteczny upływ terminu oznacza,
iż Multipol nie jest zainteresowany zawarciem umowy w przedmiocie objętym zapytaniem.
c) 	Wstępna oferta jest ważna 7 dni roboczych od przesłania jej Kontrahentowi, chyba
że w jej treści został zastrzeżony inny termin. W tym czasie Kontrahent może zgłosić
uwagi do wstępnej oferty, odrzucić ją lub zaakceptować bez uwag. Jeżeli Kontrahent
odrzuci wstępną ofertę, to oznacza to koniec procedowania Stron nad tym projektem.
Jeżeli Kontrahent zgłosi uwagi, to w ciągu kolejnych 7 dni roboczych Multipol może
przedłożyć zmienioną wstępną ofertę uwzględniając w całości lub części zgłoszone
uwagi albo podtrzymać wstępną ofertą uprzednio złożoną (bezskuteczny upływ
terminu oznacza, iż MULTIPOL podtrzymuje uprzednio złożoną ofertę). Zmienioną
wstępną ofertę lub podtrzymaną wstępną ofertę Kontrahent może zaakceptować
lub odrzucić w terminie 7 dni roboczych, przy czym bezskuteczny upływ tego terminu
oznacza odrzucenie zmienionej wstępnej oferty lub odrzucenie podtrzymanej wstępnej oferty. Skutki odrzucenia zmienionej wstępnej oferty lub podtrzymanej wstępnej
oferty są takie, jak odrzucenia wstępnej oferty. Dalsze postanowienia OWU odnoszące
się do wstępnej oferty stosuje się także do zmienionej wstępnej oferty/podtrzymanej
wstępnej oferty.
d) 	Zaakceptowanie wstępnej oferty następuje poprzez złożenie zamówienia przez Kontrahenta. Zamówienie, które nie odpowiada warunkom wstępnej oferty nie stanowi
Zamówienia w rozumieniu OWU i będzie traktowane jako kolejne zapytanie o przygotowanie wstępnej oferty.
e) 	Zamówienia składane są wyłącznie w formie pisemnej przesłanej do MULTIPOL. Zamówienie takie powinny zawierać nazwę towaru, jego dokładną specyfikację techniczną
i nakład.
f) 	Kontrahent jest zobowiązany do przesłania MULTIPOL, wraz z zamówieniem, gotowych do druku projektów graficznych w odpowiedniej formie elektronicznej, mających
stanowić podstawę do realizacji zamówienia. MULTIPOL nie ponosi odpowiedzialności
za treści i błędy merytoryczne znajdujące się w dostarczonych przez Kontrahenta projektach graficznych służących do produkcji wydruków. Kontrahent przesyłając jakiekolwiek materiały do MULTIPOL zarazem zapewnia, iż materiały, w szczególności ich treść
nie naruszają przepisów prawa ani praw osób trzecich, jak również zapewnia zarazem,
że wykorzystanie materiałów na potrzeby przygotowania lub realizacji przez MULTIPOL zamówienia Kontrahenta, w tym wykorzystanie gotowych wyrobów, będzie
w pełni legalne, w szczególności nie będzie naruszać praw autorskich i praw własności
przemysłowej.
8. 	Materiał dostarczony przez Kontrahenta zostaje poddany przez MULTIPOL interpretacji na
procesorze graficznym RIP (dalej interpretacja RIP). W przypadku, gdy zgodnie z wynikami
tej interpretacji okaże się, iż materiały nie nadają się do wykorzystania, a brak jest technicznej możliwości ich poprawy i przygotowania materiałów graficznych do druku MULTIPOL
informuje zamawiającego o niemożliwości ich wykorzystania do danej produkcji poligraficznej.
9. 	Wynik interpretacji RIP przesłany zostaje drogą elektroniczną do Kontrahenta do jego akceptacji merytorycznej (czyli między innymi sprawdzenia, weryfikacji i zatwierdzenia poprawności tekstów i znaków graficznych, poprawności szaty graficznej i układu graficznego
oraz wymiarów). Kontrahent jest zobowiązany w terminie 3 dni roboczych od otrzymania
wyniku interpretacji RIP do sprawdzenia, weryfikacji, zgłoszenia pisemnych uwag lub pisemnej akceptacji materiałów graficznych do druku.
10. 	Po otrzymaniu od Kontrahenta, pisemnej akceptacji merytorycznej interpretacji RIP, MULTIPOL, jeśli uzna za konieczne, wykonuje:
• 	makiety próbne wycięte z plotera do weryfikacji poprawności konstrukcji, wymiarów opakowań oraz materiału służącego do ich produkcji. Kontrahent zobowiązany
jest sprawdzić otrzymane makiety i zgłosić ewentualne uwagi w terminie 3 dni od
otrzymania makiet. W razie braku uwag lub po wprowadzeniu przez MULTIPOL zmian
w makietach po uwzględnieniu zasadnych uwag Kontrahenta, Kontrahent zobowiązany jest wyrazić akceptację makiet, w szczególności co do poprawności ich konstrukcji,
wymiarów oraz materiału docelowego służącego do finalnej produkcji
lub / i
• 	próbne wydruki cyfrowe, tzw. proofy, lub wydruki próbne z maszyny drukującej do
ponownej weryfikacji i sprawdzenia strony merytoryczno- kolorystycznej wydruków.
Proofy / wydruki próbne zostają wysłane do Kontrahenta celem sprawdzenia, weryfikacji i akceptacji merytoryczno- kolorystycznej. Kontrahent zobowiązany jest sprawdzić otrzymane proof / wydruki próbne i zgłosić ewentualne uwagi w terminie 3 dni
od ich otrzymania. W razie braku uwag lub po wprowadzeniu przez MULTIPOL zmian
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w proofach / wydrukach próbnych po uwzględnieniu zasadnych uwag Kontrahenta,
Kontrahent zobowiązany jest wyrazić ich akceptację, w szczególności co do poprawności ich strony merytorycznej (czyli między innymi poprawności tekstów i znaków
graficznych, poprawności szaty graficznej i układu graficznego oraz wymiarów) oraz
kolorystycznej (czyli między innymi poprawności kolorystycznej oraz układu kolorów)
lub / i
• 	produkcję próbną na maszynach drukujących, na podłożach docelowych i kolorystyce docelowych wydruków. Produkcja próbna zostaje wysłana do Kontrahenta celem
ostatecznej akceptacji merytorycznej, kolorystycznej i technicznej. Kontrahent zobowiązany jest sprawdzić otrzymaną produkcję próbną i zgłosić ewentualne uwagi w
terminie 3 dni od jej otrzymania. W razie braku uwag lub po wprowadzeniu przez
MULTIPOL zmian w produkcji próbnej po uwzględnieniu zasadnych uwag Kontrahenta,
Kontrahent zobowiązany jest wyrazić akceptację produkcji próbnej, w szczególności co
do poprawności ich strony merytorycznej (czyli między innymi poprawności tekstów
i znaków graficznych, poprawności szaty graficznej i układu graficznego oraz wymiarów) ich strony kolorystycznej (czyli między innymi poprawności kolorystycznej oraz
układu kolorów) oraz ich strony technicznej (czyli między innymi poprawności dobranego materiału do produkcji, poprawności wszystkich cech techniczno- użytkowych
oraz technologicznych wymaganych od produktów finalnych w procesach produkcyjnych (lub reklamowych), poprawności precyzji wykonania, oraz możliwości pełnego
wykorzystania dostarczonych wykonanych wydruków w docelowych procesach produkcyjnych lub reklamowych).
11.	W razie podjęcia decyzji o wykonaniu czynności, o których mowa w pkt 10 powyżej,
MULTIPOL zawiadamia o podjęciu takiej decyzji Kontrahenta w terminie 5 dni roboczych
od otrzymania akceptacji, o której mowa w pkt 9. MULTIPOL nie jest zobowiązany do wykonania czynności opisanych w pkt 10, natomiast w razie podjęcia przez MULTIPOL decyzji
o wykonaniu takich czynności. Multipol może wykonać dowolną czynność opisaną w pkt
10, jak również część z nich lub wszystkie w wybranej przez MULTIPOL kolejności.
12.	Brak akceptacji, o których mowa w pkt 9, a w razie wykonania czynności z pkt10 także akceptacji, o których mowa w pkt 10, uprawnia MULTIPOL do odmowy przyjęcia zamówienia
do realizacji.
13.	W terminie 5 dni roboczych od otrzymania akceptacji, o której mowa mowa w pkt 9 powyżej, a w razie podjęcia czynności, o których mowa w pkt 10 powyżej, w terminie 5 dni
roboczych od otrzymania ostatniej z akceptacji, o których mowa w pkt 10 powyżej, MULTIPOL potwierdza przyjęcie zamówienia Kontrahentowi. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia
zamówienia dochodzi do zawarcia między Stronami umowy szczegółowej na warunkach
określonych we wstępnej ofercie, zamówieniu i potwierdzeniu zamówienia, przy uwzględnieniu treści materiałów powstałych w trakcie procedury zawierania umowy. Bezskuteczny
upływ terminu na potwierdzenie przyjęcia zamówienia oznacza niedojście do skutku umowy szczegółowej. O ile strony nie postanowią inaczej termin wykonania zamówienia liczy
się od potwierdzenia jego przyjęcia przez MULTIPOL.
14.	Podane w cenniku / wstępnej ofercie / zamówieniu / umowie lub innych materiałach ceny
są cenami netto. Na fakturze doliczony zostanie do nich podatek VAT. Jeżeli obowiązujące
przepisy przewidują lub będą przewidywać doliczenie innych narzutów, to również i te inne
narzuty zostaną doliczone do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami.
15.	O ile strony nie postanowią inaczej wydanie przez MULTIPOL towarów następuje
w siedzibie MULTIPOL lub w innym wskazanym przez MULTIPOL magazynie, załadunek leży po stronie Kontrahenta, a przejście ryzyka utraty, uszkodzenia lub zniszczenia towarów (dalej „ryzyko”) na Kontrahenta następuje z chwilą rozpoczęcia
załadunku. Wszelkie opłaty i koszty związane z wydaniem i odebraniem towaru oraz
transportem, pokrywa Kontrahent. Jeżeli strony ustalą, iż wydanie towarów następuje
w innych miejscach niż określone w zdaniu pierwszym, to MULTIPOL zapewnia transport towarów do tego miejsca. O ile strony nie ustalą inaczej MULTIPOL zapewnia transport bez HDSu (środek transportu nie jest wyposażony
w urządzenie umożliwiające rozładunek), a rozładunek leży po stronie Kontrahenta,
zaś ryzyko przechodzi na Kontrahenta z chwilą rozpoczęcia rozładunku. Cena zawiera transport materiałów samochodem ciężarowym, tylko po drogach przejezdnych,
lub transport wagonem kolejowym. O ile nie umówiono się inaczej, bez względu kto
zapewnia transport, koszt ochrony i ubezpieczenia towarów pokrywa Kontrahent.
Jeżeli transport organizuje MULTIPOL, to po przybyciu środka transportu na miejsce
dostawy Kontrahent zobowiązany jest zapewnić rozpoczęcie rozładunku w terminie 1 godziny od przybycia środka transportu (o ile środek transportu przybędzie
w godzinach pracy zakładu osób przebywających w miejscu dostarczenia towaru)
oraz zapewnić dalszy sprawny rozładunek. Jeżeli rozładunek nie będzie mógł się rozpocząć w ciągu dwóch godzin od przybycia środka transportu, to środek transportu
wraca z towarem do MULTIPOL, a Kontrahent pokrywa wszelkie koszty z tym związane
i uważa się, że jest to jedna z sytuacji, gdy Kontrahent nie odbiera towaru w terminie.

nie temu terminowi skutkuje utratą wszelkich roszczeń związanych z tą wadą. Kontrahent
ma obowiązek zabezpieczyć towar i umożliwić MULTIPOL oględziny i zbadanie zakwestionowanego towaru. Jeżeli zgłoszenie wady okaże się bezzasadne, to Kontrahent pokrywa
koszty związane z przeprowadzeniem procedury reklamacyjnej, w szczególności koszty
specjalistycznych badań towaru i koszty delegacji osób z ramienia MULTIPOL badających
zasadność zgłoszenia reklamacyjnego.
19. 	Jeżeli reklamacja jest uzasadniona co do ilości Kontrahent zobowiązany jest odebrać dostarczoną ilość towarów, a MULTIPOL niezwłocznie dostarczy brakującą ilość towarów.
20. 	Jeżeli reklamacja jest uzasadniona co do jakości, to o ile wada nie uniemożliwia prawidłowego użycia towaru zgodnie z przeznaczeniem, to Kontrahentowi przysługuje wyłącznie
żądanie obniżenia ceny, ale nie więcej niż o 10% zapłaconej za ten towar ceny netto. Jeżeli
wada uniemożliwia prawidłowe użycie towaru zgodnie z przeznaczeniem, to, z zastrzeżeniem zdania kolejnego, Kontrahentowi przysługuje wyłącznie żądanie wymiany wadliwych towarów na wolne od wad, na koszt MULTIPOL. W razie gdy towar dostarczony
w miejsce wadliwego także jest wadliwy w stopniu uniemożliwiającym jego prawidłowe
użycie zgodnie z przeznaczeniem, to Kontrahent może odstąpić od umowy szczegółowej
i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% ceny netto ustalonej między Stronami
za towar, który jest wadliwy.
21. 	Co do innych roszczeń Kontrahenta niż określone w powyższych punktach OWU (w szczególności w pkt 16, 19 i 20), to odpowiedzialność MULTIPOL wobec Kontrahenta, ograniczona jest:
a) 	do kwoty 15.000,00 zł. (piętnaście tysięcy złotych) z tytułu roszczeń wynikających lub
związanych z daną umową szczegółową i
b) 	do łącznej kwoty 30.000,00 zł. (trzydzieści tysięcy złotych) w okresie każdych kolejnych
dwóch lat z tytułu wszelkich stosunków prawnych między Stronami lub innych zdarzeń prawnych zaszłych w tym okresie (z zastrzeżeniem pkt 22 poniżej), bez względu
na liczbę tych stosunków lub zdarzeń. Początek biegu okresu pierwszych dwóch lat
następuje z chwilą pierwszego zdarzenia, z którego wynikają roszczenia Kontrahenta.
Wypłacona Kontrahentowi przez MULTIPOL kwota tytułem roszczeń, o których mowa
w niniejszym pkt 21 pomniejsza pulę do wypłaty z tytułu roszczeń objętych danym
okresem dwóch lat (lit. „b”) oraz pomniejsza pulę z tytułu roszczeń wynikających lub
związanych z daną umową (lit. „a”). Danym okresem są objęte roszczenia wynikające
ze zdarzeń, które miały miejsce w tym okresie. Jeżeli zdarzenie ma miejsce w dwóch
lub więcej okresach, to roszczenia z niego wynikające zostają w całości przyporządkowane do jednego z tych okresów, przy czym Kontrahent wybiera, do którego okresu
chce je przyporządkować, a jeżeli nie dokona takiego wyboru w terminie 7 dni od
wezwania go do tego, to prawo wyboru przechodzi na Multipol.
22. 	Ilekroć OWU przewidują ograniczenie bądź wyłączenie odpowiedzialności postanowienia
te nie mają zastosowania do tych przypadków, gdy zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności nie jest dopuszczalne.
23. 	Kontrahentowi nie przysługują inne roszczenia niż określone w OWU, w szczególności wyłącza się dalej idącą odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jak również wyłącza się dalej idącą
odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych. Ograniczenie i wyłączenie
odpowiedzialności przewidziane w OWU dotyczy wszelkiego rodzaju odpowiedzialności,
w tym związanej z wadami towarów lub odpowiedzialności związanej z niewykonaniem
lub nienależytym wykonaniem zobowiązania przez MULTIPOL. MULTIPOL nie odpowiada za
utracone przez Kontrahenta korzyści lub interesy gospodarcze lub poniesione przez niego
szkody pośrednie. MULTIPOL nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań, w tym za opóźnienie w produkcji lub w dostarczeniu towarów spowodowane
okolicznościami od niej niezależnymi, w tym siłą wyższą, do których w szczególności należą: działania sił natury, działania lub zaniechania władzy publicznej, wojny, strajki, ataki
terrorystyczne, pożary, powodzie, susze, braki w dostawie energii, niezdolność zapewnienia materiałów, dostaw lub siły roboczej.
24. 	W przypadku Kontrahentów, u których wewnętrzne regulacje (typu procedury reklamacyjne, procedury jakościowe, systemy zarządzania jakością itp.) przewidywałyby określone
skutki związane z zgłoszeniem reklamacji lub określonej liczby reklamacji, uznaje się, iż
reklamacja należycie załatwiona przez MULTIPOL będzie uznawana za niebyłą na potrzeby
takich wewnętrznych regulacji Kontrahentów.
25. 	Opóźnienie w zapłacie przez Kontrahenta upoważnia MULTIPOL do wstrzymania dostaw
kolejnych partii towarów, a sytuacją taką traktuje się, jak jedną z sytuacji, gdy Kontrahent nie odbiera towaru w terminie. Nadto MULTIPOL jest uprawniona do odstąpienia od
umowy, przy czym MULTIPOL może według własnego wyboru odstąpić bądź od umowy
w całości bądź w części odpowiadającej partii towarów, z zapłatą za które zalega Kontrahent.
26. 	Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego MULTIPOL.

16. 	Termin realizacji zamówienia przez MULTIPOL towarów ulega zawieszeniu do czasu
wykonania przez Kontrahenta obciążających go zobowiązań, jak uiszczenie zaliczki czy
dostarczenie w odpowiedniej formie materiałów graficznych potrzebnych do wykonania
zamówienia, jak również do czasu uregulowania przez Kontrahenta wszelkich zaległych
należności wobec Multipol choćby z tytułu innych zamówień.

27. 	Jeżeli umowa przewiduje spełnienie świadczenia pieniężnego przez Kontrahenta w całości
bądź części przed spełnieniem świadczenia przez MULTIPOL, to wpłaty takie mają charakter
zaliczki. O ile umowa nie stanowi inaczej zaliczka płatna jest w terminie 7 dni od zawarcia
umowy.

	W przypadku, gdy Multipol nie spełnia świadczenia niepieniężnego w terminie, a zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa Multipol na zasadach ogólnych ponosiłby odpowiedzialność za nie spełnienie świadczenia w terminie i termin zostaje przekroczony o co
najmniej 15 dni roboczych, to Kontrahentowi przysługuje kara umowna w wysokości 10%
ceny netto ustalonej między Stronami za towary, które nie zostają dostarczone w terminie
(w takim przypadku Kontrahent może domagać się spełnienia świadczenia przez Multipol
i zapłaty wskazanej kary).

29. 	MULTIPOL jest uprawniona spełnić swoje świadczenia przed terminem ich spełnienia.

	Nadto w przypadku, gdy Multipol nie spełnia świadczenia niepieniężnego w terminie,
a zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Multipol na zasadach ogólnych ponosiłby
odpowiedzialność za nie spełnienie świadczenia w terminie, to Kontrahent może odstąpić
od umowy szczegółowej (jeżeli MULTIPOL dostarczył część towarów, odstąpienie od umowy ograniczone jest do części, co do której MULTIPOL nie wykonał swoich zobowiązań),
po uprzednim wyznaczeniu Multipol dodatkowego miesięcznego terminu, i w razie odstąpienia Kontrahentowi przysługuje kara umowna w wysokości 10% ceny netto ustalonej
między Stronami za towar, który nie został dostarczony w terminie.
	Świadczenia spełnione przez Kontrahenta tytułem umowy, od której Kontrahent odstępuje podlegają zwrotowi (świadczenia pieniężne podlegają zwrotowi w tej samej kwocie,
w której zostały spełnione). Kary umowne przewidziane w niniejszym punkcie nie kumulują się. Kontrahentowi nie przysługują żadne inne roszczenia niż określone w niniejszym pkt
16, w szczególności roszczenia odszkodowawcze, w związku z opóźnieniem lub zwłoką
w wykonaniu przez MULTIPOL zobowiązania lub zobowiązań.
17. 	Kontrahent zapewnia, iż osoba podpisująca dokument WZ dotyczący wydanego towaru jest
do tego uprawniona w imieniu Kontrahenta. Przed podpisaniem WZ należy bezwzględnie
sprawdzić stan towaru. Złożenie przez Kontrahenta podpisu na dokumencie „WZ” oznacza,
iż dostawa została sprawdzona zarówno pod względem ilościowym i jakościowym (wady
możliwe do zauważenia w chwili odbioru muszą być zgłoszone w trakcie odbioru, a brak ich
zgłoszenia w tym momencie skutkuje utratą wszelkich roszczeń z tytułu takich wad). Po
podpisaniu dokumentu WZ żadne reklamacje dotyczące ilości towaru nie będą uwzględniane, a Kontrahent traci wszelkie uprawnienia związane z ewentualną niezgodnością rzeczywistego stanu ilościowego wydanych towarów ze stanem określonym na dokumencie WZ,
jak również Kontrahent zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu.
18.	W przypadku stwierdzenia wady towaru Kontrahent obowiązany jest niezwłocznie i nie
później niż w ciągu 5 dni roboczych powiadomić o wadzie MULTIPOL na piśmie, a uchybie-

28. 	Jeżeli MULTIPOL odstępuje od umowy na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność
ponosi Kontrahent, to MULTIPOL należna jest kara umowna w wysokości 10% (dziesięć
procent) wartości netto towaru określonego w umowie, od której MULTIPOL odstępuje.

30. 	MULTIPOL jest uprawniona spełnić swoje świadczenia partiami, a po każdej partii jest
uprawniona domagać się zapłaty za dostarczoną partię towarów.
31. 	MULTIPOL jest uprawniona posługiwać się przy wykonaniu zobowiązania osobami trzecimi,
w tym podzlecić część lub całość zamówienia innemu przedsiębiorcy.
32. 	Jeżeli cena została ustalona w walucie obcej, to Kontrahent nie jest uprawniony bez
uprzedniej zgody MULTIPOL do zapłaty w walucie obowiązującej w Rzeczypospolitej Polskiej. W razie opóźnienia lub zwłoki w zapłacie MULTIPOL może według swego
wyboru żądać zapłaty bądź w ustalonej walucie obcej bądź w walucie obowiązującej
w Rzeczypospolitej Polskiej według kursu sprzedaży tej waluty ogłoszonego przez NBP
z dnia wymagalności należności. Gdyby taki kurs na ten dzień nie został ogłoszony, to
stosuje się kurs sprzedaży ogłoszony przez NBP na najbliższy dzień przypadający po dniu
wymagalności.
33. 	Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kontrahenta z obowiązku terminowej zapłaty za reklamowany towar (reklamacja nie wpływa na termin zapłaty ceny za reklamowany towar).
34. 	Bez uprzedniej pisemnej zgody MULTIPOL Kontrahent nie jest uprawniony do przelania na
osobę trzecią wierzytelności przysługujących mu wobec MULTIPOL.
35. 	Nieważność danego postanowienia OWU w całości lub części (lub danych postanowień
OWU) nie wpływa na ważność pozostałych postanowień lub pozostałych części postanowień.
36. 	Stosunki prawne między MULTIPOL a Kontrahentem poddane są pod prawo obowiązujące
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wybór prawa właściwego), w zakresie nieuregulowanym umowami zastosowanie znajduje w szczególności Kodeks cywilny, a ewentualne
spory między stronami poddane są pod jurysdykcję sądów polskich, przy czym właściwy
jest sąd miejscowo właściwy według siedziby MULTIPOL.
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