GSK Industry Spółka z o.o., ul. 700 lecia 17A, 43-600 Jaworzno, Polska

Ogólne warunki dostawy przez GSK Industry Spółka z o.o.
produktów i usług elektrycznych i elektroniki dla przedsiębiorstw
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument pod nazwą „Ogólne Warunki Dostaw” określa stosunki prawne pomiędzy Dostawcą – GSK
Industry Spółka z o.o. (zwanym w dalszej części „Dostawcą”), a Zamawiającym w związku z dostawami oraz/lub
usługami realizowanymi przez Dostawcę – GSK Industry Spółka z o.o. (zwanymi w dalszej części „Dostawami”).
2. Uzupełniająco względem niniejszych warunków mogą znaleźć zastosowanie :
a) Pisemna umowa między stronami,
b) Oferta Dostawcy,
c) Zamówienie Zamawiającego zaakceptowane przez Dostawcę.
Jakiekolwiek inne Warunki, w tym w szczególności warunki handlowe obowiązujące u Zamawiającego, obowiązują
strony wyłącznie, gdy Dostawca wyrazi na to wyraźną zgodę na piśmie – stosuje się je wówczas uzupełniająco
względem niniejszych Warunków.
3. Dostawca posiada nieograniczone prawa własności oraz prawa autorskie do wszelkiego rodzaju kosztorysów,
rysunków, planów oraz pozostałych dokumentów związanych z przygotowaniem dostaw (zwanych w dalszej części
„dokumentacją”). Przekazywanie dokumentacji osobom trzecim przez Zamawiającego wymaga uprzedniej zgody
Dostawcy, wyrażonej na piśmie. W razie gdy realizacja usługi nie dojdzie do skutku, dokumentacja podlega
niezwłocznemu zwrotowi Dostawcy.
4. Zamawiający posiada niewyłączne prawo do korzystania z oprogramowania Dostawcy w niezmienionej formie tj. do
instalowania na komputerze, uruchamiania, przechowywania oraz użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i
funkcjonalnością. Zamawiający może bez zgody Dostawcy wykonać jedną kopię zapasową standardowego
oprogramowania.
§ 2 Ceny, warunki płatności i potrącenia
1. Ceny podawane przez Dostawcę są cenami loco – zakład producenta (Ex Works EXW), bez opakowania, netto, tj. bez
podatku VAT.
2. Jeśli strony ustaliły, iż Dostawca jest odpowiedzialny za ustawienie lub montaż urządzeń Zamawiający pokrywa
wszystkie koszty dodatkowe montażu, takie jak np. koszty podróży i transportu oraz wszelkie inne koszty.
3. Płatności należy dokonywać na konto Dostawcy wskazane na fakturze VAT.
4. Zamawiający może dokonywać potrąceń wyłącznie tych wierzytelności, które zostały uznane przez Dostawcę za
bezsporne lub są stwierdzone prawomocnymi orzeczeniami.
§ 3 Zastrzeżenie prawa własności
1. Przedmiot dostawy pozostaje własnością Dostawcy do momentu zapłaty ceny przez Zamawiającego. W przypadku
istnienia zabezpieczeń wykonania Umowy, gdy wartość wszystkich zabezpieczeń, które przysługują Dostawcy,
przekracza wysokość wszystkich zabezpieczonych roszczeń o więcej niż 20%, Dostawca na wniosek Zamawiającego
zwolni odpowiednią część zabezpieczeń wedle własnego wyboru.
2. W czasie obowiązywania zastrzeżenia własności Zamawiającemu nie przysługuje prawo zastawu lub przewłaszczenia
na zabezpieczenie. Przedmiot dostawy, co do którego zastrzeżono własność może zostać zbyty przez Zamawiającego
wyłącznie pod warunkiem, że Zamawiający otrzymał od swojego klienta zapłatę lub uczynił zastrzeżenie, że własność
przechodzi na klienta wyłącznie wtedy, gdy ten wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych.
3. W przypadku, gdy Zamawiający odsprzedaje towar objęty zastrzeżeniem własności, dokona on na Dostawcę cesji
wierzytelności wynikających z dalszej odsprzedaży wraz ze wszystkimi dodatkowymi prawami oraz ewentualnymi
wierzytelnościami. W przypadku odsprzedaży towaru objętego zastrzeżeniem własności z innymi produktami bez
uprzedniego ustalenia ceny jednostkowej dla towaru objętego zastrzeżeniem własności, Zamawiający dokona na
rzecz Dostawcy cesji takiej części wierzytelności, która odpowiada cenie towaru objętego zastrzeżeniem własności.
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Zamawiającemu przysługuje prawo do przeróbki zastrzeżonego towaru, do jego przetworzenia lub
połączenia z innymi produktami. Przeróbka przedmiotu dostawy przez Zamawiającego będzie zawsze
następować w imieniu Dostawcy. Zamawiający przechowa nowo wytworzony produkt w imieniu Dostawcy
z należytą starannością wymaganą od profesjonalisty.
b) Rzecz powstała w wyniku przeróbki lub połączenia stanowi towar objęty zastrzeżeniem własności
Dostawcy. Strony zgodnie postanawiają, że jeżeli przedmiot dostawy zostanie poddany przeróbce,
przetworzeniu lub połączeniu z innymi produktami nienależącymi do Dostawcy, to Dostawcy przysługuje
prawo do współwłasności nowo wytworzonego produktu proporcjonalnie w stosunku do wartości
przedmiotu dostawy i ceny zakupu innych przedmiotów w chwili przetworzenia lub połączenia.
c) Regulacje dotyczące cesji wierzytelności zgodnie z punktem 3 powyżej odnoszą się także do nowo
wytworzonego produktu. Zbycie obowiązuje jednak wyłącznie do wysokości kwoty, która odpowiada
wartości towaru dostawy poddanego przeróbce, przetworzeniu lub połączeniu.
d) W przypadku połączenia towaru objętego zastrzeżeniem własności z majątkiem nieruchomym,
Zamawiający dokona na rzecz Dostawcy cesji swoich wierzytelności z tytułu zapłaty za połączenie wraz z
wszelkimi dodatkowymi prawami w stosunku wartości towaru objętego zastrzeżeniem do ceny innych
przedmiotów w chwili połączenia.
Zamawiający powiadomi niezwłocznie Dostawcę o wszelkich działaniach (zastaw, zajęcie itp.) ze strony osób trzecich
względem przedmiotu dostawy. W przypadku uwiarygodnienia uzasadnionego interesu, Zamawiający udzieli
niezwłocznie Dostawcy wszystkich informacji wymaganych do dochodzenia jego praw wobec klienta oraz przekaże
mu wszystkie wymagane dokumenty.
Jeśli Zamawiający nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, w szczególności jeśli popadnie w opóźnienie w płatności,
po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Dostawca może zażądać wydania rzeczy. Zamawiający jest
zobowiązany wówczas do wydania rzeczy. Odebranie towarów lub dochodzenie roszczeń z tytułu zastrzeżenia
własności lub zastaw towaru objętego zastrzeżeniem własności nie oznacza odstąpienia od umowy, chyba że
Dostawca oświadczy to w sposób wyraźny.

§ 4 Terminy dostaw, opóźnienie
1. Dotrzymywanie terminów dostaw jest uzależnione od terminowego przekazywania wszelkiej niezbędnej
dokumentacji, w tym pozwoleń przez Zamawiającego jak również od terminowego wywiązywania się z zobowiązań
płatniczych względem Dostawcy.
2. Terminy dostaw ustalone przez strony ulegają odpowiedniemu wydłużeniu o okres:
a) opóźnienia Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 1,
b) opóźnienia związanego z wystąpieniem siły wyższej, np. mobilizacja, wojna, akty terrorystyczne, zamieszki
lub inne wydarzenia (np. strajki, blokady), ataki wirusów komputerowych bądź ingerencje osób trzecich w
systemy IT,
c) opóźnienia związanego z nieprzewidzianymi przeszkodami wynikającymi z przepisów prawnych
któregokolwiek państwa,
d) opóźnienia związanego z jakimikolwiek innymi okolicznościami niezawinionymi przez Dostawcę (w
szczególności w sytuacji nieterminowych lub niewłaściwych dostaw zaopatrzenia realizowanego przez
podmioty trzecie dla Dostawcy).
3. W przypadku zwłoki w realizacji dostawy z winy Dostawcy Zamawiającemu, który wykaże, że w związku z zaistniałą
zwłoką powstała u niego szkoda, przysługuje prawo do odszkodowania za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki w
wysokości 0,5% wartości zamówienia, jednak maksymalnie łącznie 5% ceny części dostaw, z których Zamawiający z
winy Dostawcy nie mógł korzystać.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy jedynie w razie zawinionej zwłoki Dostawcy w wykonaniu dostawy przy
równoczesnym zaistnieniu szkody u Zamawiającego wywołanej umyślnym działaniem lub rażącym niedbalstwem, za
które odpowiada Dostawca.
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We wszystkich innych przypadkach zwłoki lub opóźnienia w realizacji dostawy, w tym także w razie niedochowania
terminu dostawy przez Dostawcę, Zamawiającemu nie przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń
odszkodowawczych.
Zamawiający w odpowiednim terminie (w ciągu 7 dni) powiadomi Dostawcę, czy z powodu zwłoki odstępuje od
umowy czy nadal oczekuje realizacji dostawy.
Zamawiający ma prawo do przedłużenia okresu wysyłki lub dostawy o maksymalnie jeden miesiąc od daty zgłoszenia
przez Dostawcę gotowości do wysyłki. Jeżeli Zamawiający przesunie termin odbioru o okres dłuższy niż 1 miesiąc
Zamawiający poniesie koszty magazynowania towarów w wysokości 0,5% ceny przedmiotu dostawy za każdy
rozpoczęty miesiąc, nie więcej jednak niż maksymalnie 5% ceny przedmiotu dostawy. Zarówno Zamawiający jak i
Dostawca mogą dowodzić, że poniesione koszty magazynowania są wyższe lub niższe od wskazanej kwoty.

§ 5 Moment przejścia ryzyka
1. W przypadku dostaw franko fracht – bez ładunku, ryzyko przechodzi na Zamawiającego na następujących zasadach:
a) dostawa bez montażu – przejście ryzyka z momentem wysłania przedmiotu dostawy lub w momencie jego
odbioru. Na wyraźną prośbę Zamawiającego Dostawca ubezpieczy przedmiot dostawy od ryzyka
związanego z transportem na koszt Zamawiającego.
b) dostawa z montażem – przejście ryzyka w dniu przyjęcia przedmiotu dostawy lub, jeśli tak uzgodniono, po
pozytywnym teście urządzenia.
2. Jeśli wysyłka, dostawa, rozpoczęcie i realizacja prac montażowych, odbiór dostawy lub próbne prace urządzenia
ulegną opóźnieniu z przyczyn, za które odpowiedzialny jest Zamawiający lub Zamawiający z innych przyczyn nie
odbierze dostawy w terminie przewidzianym w umowie, całe ryzyko przechodzi ze wskazanym terminem na
Zamawiającego.
§ 6 Montaż
O ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej, obowiązują następujące postanowienia odnośnie prac montażowych:
1. Zamawiający jest zobowiązany do przejęcia na swój koszt i do terminowego wykonania następujących świadczeń
związanych z montażem:
a) wszystkie prace ziemne, konstrukcyjne i budowlane oraz inne dodatkowe prace, w tym zapewnienie kadry
specjalistów i personelu pomocniczego, dostarczenie materiałów budowlanych i narzędzi,
b) przedmioty i materiały konieczne do wykonania prac montażowych oraz uruchomienia urządzeń, takie jak
rusztowania, dźwigi oraz inne urządzenia, paliwa i środki smarne,
c) zapewnienie ogrzewania i oświetlenia na miejscu montażu, jak również zapewnienie energii elektrycznej i
wody łącznie z przyłączami,
d) przygotowanie miejsca do magazynowania części maszyn, materiałów, narzędzi niezbędnych do montażu
itd.; w szczególności zapewnienie odpowiednio dużych, suchych i zamykanych pomieszczeń do
magazynowania; przygotowanie odpowiednich pomieszczeń dla kadry Dostawcy, w tym zapewnienie
odpowiednich instalacji sanitarnych. Ponadto Zamawiający podejmie w miejscu budowy odpowiednie
działania mające na celu ochronę majątku Dostawcy oraz jego kadry w takim samym zakresie, w jakim
uczyniłby to, aby zabezpieczyć swoją własność i swoją kadrę,
e) zapewnienie odzieży ochronnej oraz urządzeń ochronnych wymaganych w szczególnych przypadkach w
miejscu montażu.
2. Przed rozpoczęciem montażu Zamawiający dostarczy wszystkie dane na temat położenia przewodów elektrycznych,
gazowych i wodociągów lub innych instalacji, a także inne konieczne informacje dotyczące miejsca prac.
3. Przed rozpoczęciem montażu Zamawiający ma wykonać wszystkie prace wstępne niezbędne do rozpoczęcia
montażu zgodnie z umową, jak również ma tak przygotować miejsce pracy, aby nie dopuścić do powstawania przerw
w pracy.
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Jeśli prace montażowe są opóźnione z powodu okoliczności, za które Dostawca nie jest odpowiedzialny,
Zamawiający ponosi koszt przestoju, w tym wynagrodzenia za czas przestoju oraz koszt przejazdu Dostawcy i
personelu montażowego.
Zamawiający raz na tydzień poświadcza godziny przepracowane przez kadrę Dostawcy oraz niezwłocznie po
zakończeniu prac i uruchomieniu instalacji potwierdza wskazane fakty.
Po zakończeniu prac montażowych Zamawiający dokonuje w ciągu dwóch tygodni odbioru prac. W razie gdy
Zamawiający nie odbierze zamontowanego przedmiotu dostawy w wyznaczonym dwutygodniowym terminie lub
jeśli dostarczony towar będzie używany – przyjmuje się, że dostawa została odebrana.
Zamawiający nie może odmówić odbioru dostawy z powodu wad nieistotnych.

§ 7 Odpowiedzialność za wady fizyczne
Za wady fizyczne Dostawca ponosi odpowiedzialność według następujących zasad:
1. W przypadku stwierdzenia wad towaru lub usług Dostawca według własnego wyboru dokonuje nieodpłatnej
naprawy, wymienia wadliwy towar na nowy lub wykonuje usługę od nowa.
2. Reklamacje z tytułu wad towaru Zamawiający składa niezwłocznie po wykryciu wady w formie pisemnej.
3. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Zamawiającego do wstrzymania płatności.
4. Jeśli zgłoszenie jest nieuzasadnione, Dostawca jest uprawniony do żądania od Zamawiającego zwrotu poniesionych
w związku ze zgłoszeniem kosztów.
5. Dostawcy należy zapewnić możliwość podjęcia działań naprawczych w odpowiednim terminie.
6. Jeśli naprawa nie przyniesie skutku, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy. W przypadku braku
skorzystania z tego uprawnienia, cena może ulec proporcjonalnemu zmniejszeniu, jednak wyłącznie w przypadku
osiągnięcia porozumienia Dostawcy i Zamawiającego co do wysokości takiego zmniejszenia, adekwatnego do
charakteru wady.
7. Reklamacja z tytułu wad towaru nie przysługuje w przypadku nieznacznych różnic w uzgodnionej jakości,
nieznacznego zmniejszenia funkcjonalności, naturalnego zużycia lub szkód, które powstały po przejściu ryzyka na
Zamawiającego wskutek niewłaściwego użytkowania, nadmiernej eksploatacji, stosowania niewłaściwych środków
eksploatacyjnych, wskutek niewłaściwego wykonania robót budowlanych przez Zamawiającego, niewłaściwego
przygotowania podłoża budowlanego lub wpływu czynników zewnętrznych, których nie można było przewidzieć w
momencie podpisywania umowy, o ile nie są one wynikiem powielanych błędów oprogramowania. Dostawca nie
ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem niewłaściwych zmian lub napraw dokonywanych przez
Zamawiającego lub osoby trzecie.
8. Wyłączeniu podlegają wszelkie roszczenia ze strony Zamawiającego z tytułu nakładów na wykonane naprawy, w
szczególności w postaci kosztów transportu, dojazdu, pracy i materiałów, o ile nakłady te ulegną zwiększeniu w
związku z przeniesieniem przedmiotu dostawy w inne miejsce niż siedziba Zamawiającego, chyba że jest to
uzasadnione względami eksploatacyjnymi.
9. Odpowiedzialność Dostawcy dotycząca szkód osobowych jest ograniczona wyłącznie do deliktów prawa polskiego
zgodnie z prawem polskim.
10. Odpowiedzialność Dostawcy dotycząca szkód materialnych zostaje ograniczona do równowartości 10% (dziesięciu
procent) danego zamówienia / dostawy.
11. Odpowiedzialność Dostawcy za szkody wtórne, przestoje w produkcji, utratę zysków lub inne straty zostaje
wyłączona w całości.
12. Roszczenia odszkodowawcze ze strony Zamawiającego z tytułu wad fizycznych ograniczone są ponadto wyłącznie do
podstępnego zatajenia wady, niedotrzymania gwarancji jakości, narażenia życia i zdrowia, uszkodzeń ciała, celowego
lub rażącego niewywiązywania się przez Dostawcę z jego obowiązków.
13. Jakakolwiek dalsza inna odpowiedzialność Dostawcy niż przyjęta wyraźnie powyżej w pkt. 9 - 12, zostaje wyłączona
w całości.
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§ 8 Prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskie. Wady prawne.
1. O ile nie uzgodniono inaczej, Dostawca dostarczy przedmiot dostawy wolny od roszczeń osób trzecich opartych na
prawie własności przemysłowej oraz praw autorskich (zwanych w dalszej części łącznie „prawami własności
intelektualnej”) wyłącznie w odniesieniu do terytorium kraju miejsca dostawy. W przypadku zgłoszenia przez osobę
trzecią wobec Zamawiającego roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej w stosunku do przedmiotu
dostawy, wówczas:
a) Dostawca, wedle swojego wyboru zapewni Zamawiającemu na własny koszt prawo do korzystania z
przedmiotu dostawy w taki sposób, aby nie naruszać praw własności intelektualnej lub dokona stosownej
wymiany towaru. Jeśli powyższe nie będzie możliwe, Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy lub
zażądać proporcjonalnego zmniejszenia ceny,
b) obowiązek Dostawcy do wypłaty odszkodowania został określony na podstawie § 11,
c) wskazane powyżej zobowiązania Dostawcy powstają wyłącznie wówczas, gdy Zamawiający niezwłocznie
zawiadomi Dostawcę w formie pisemnej o istnieniu roszczeń ze strony osób trzecich, naruszenie nie
zostanie uznane, a Dostawca zachowa prawa do wszystkich działań obronnych oraz negocjacji ugodowych.
Jakiekolwiek powstrzymanie się przez Zamawiającego z korzystania z przedmiotu dostawy w celu
zmniejszenia szkody lub z innych istotnych przyczyn, będzie on musiał udowodnić, że nie oznacza to uznania
roszczeń z tytułu naruszenia praw ochronnych.
2. Roszczenia Zamawiającego nie powstaną jeśli:
a) jest on odpowiedzialny za naruszenie praw własności intelektualnej, bądź
b) jeśli naruszenie praw ochronnych było wynikiem:
 stosowania się przez Dostawcę do specyfikacji lub wytycznych dokonanych przez Zamawiającego,

3.
4.
5.



niewłaściwego stosowania przedmiotu dostawy przez Dostawcę w sposób, którego nie można było
przewidzieć,



dokonania modyfikacji przedmiotu dostawy przez Zamawiającego,

 stosowania przedmiotu dostawy wraz z produktami nie dostarczonymi przez Dostawcę.
W przypadku naruszenia praw własności intelektualnej odnośnie do roszczeń Zamawiającego obowiązują
postanowienia § 7 punkt 3 i 4.
W przypadku innych wad prawnych obowiązują postanowienia § 7.
Jakiekolwiek inne roszczenia z tytułu wad prawnych ze strony Zamawiającego wobec Dostawcy oraz jego
współpracowników niż te uregulowane w niniejszym artykule są wyłączone.

§ 9 Szczególne uwarunkowania dotyczące wykonania umowy
1. Zamawiający dostarczy wszystkich niezbędnych informacji i dokumentacji dotyczącej wwozu, przewozu oraz wywozu
przedmiotu dostawy do wskazanego przez siebie miejsca.
2. Umowa zostanie wykonana pod warunkiem, że nie wystąpią przeszkody związane z przepisami prawnymi krajowymi
lub międzynarodowymi a w szczególności nie zostaną wprowadzone odgórnie embargo lub inne sankcje.
§ 10 Niemożność wykonania zobowiązania. Modyfikacja umowy.
1. Jeśli realizacja dostawy w całości lub w części jest niemożliwa z wyłącznej winy Dostawcy, Zamawiający jest
uprawniony do stosownego odszkodowania. Roszczenie odszkodowawcze Zamawiającego jest ograniczone do kwoty
10% wartości tej części dostawy, której Zamawiający nie mógł wykorzystać z powodu niemożności wykonania
zobowiązania. Ograniczenie powyższe nie odnosi się do przypadków, w których do zwłoki doszło rozmyślnie, lub z
powodu rażącego niedbalstwa. Zamawiający ma ponadto prawo do odstąpienia od umowy.
2. Jeśli zdarzenia w rozumieniu § 4 pkt. 2 a)-c) w istotny sposób zmienią gospodarcze znaczenie lub przedmiot dostawy,
lub będą mieć istotny wpływ na działania Dostawcy, umowa zostanie odpowiednio zmodyfikowana. Jeśli pod
względem gospodarczym nie będzie to możliwe, Dostawcy będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy w
terminie 30 dni od dnia zaistnienia zdarzeń określonych w § 4 pkt. 2 a)-c). Powyższe uprawnienie dotyczy także
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sytuacji braku wymaganych pozwoleń eksportowych lub niemożności ich zastosowania. Dostawca może skorzystać z
prawa do odstąpienia od umowy, także wtedy, jeśli wcześniej umówił się z Zamawiającym na wydłużenie terminu
realizacji dostawy.
§ 11 Inne roszczenia odszkodowawcze.
1. O ile nie postanowiono inaczej, wyklucza się inne roszczenia odszkodowawcze ze strony Zamawiającego, nie
wskazane w Umowie lub artykułach poprzedzających niezależnie od przyczyny prawnej ich zaistnienia, w
szczególności obejmuje to roszczenia powstałe z powodu naruszenia obowiązków umownych jak i z czynów
zabronionych.
2. Powyższe nie obowiązuje w następujących przypadkach:
a) przepisów o odpowiedzialności za produkt,
b) umyślnego działania,
c) rażącego niedbalstwa właścicieli, ustawowych pełnomocników lub kadry kierowniczej,
d) podstępnego działania,
e) niedotrzymania warunków gwarancji,
f) narażenia życia i zdrowia lub uszkodzenia ciała,
g) naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy.
3. Roszczenie odszkodowawcze w przypadku naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy ogranicza się
jednak do typowych szkód, które da się przewidzieć, o ile nie zachodzi któryś z przypadków opisanych powyżej.
§ 12 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Stronami w związku z realizacją umowy, której treść kształtują
postanowienia niniejszych OWD, będą w miarę możliwości rozstrzygane na drodze polubownej, a w ostateczności na
drodze sądowej.
2. Wszystkie sprawy skierowane na drogę sądową rozstrzygane będą przez sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla
siedziby Dostawcy. Wedle swojego wyboru Dostawca może także złożyć pozew w sądzie właściwym dla siedziby
Zamawiającego.
3. Niniejsza umowa oraz jej interpretacja podlegają prawu polskiemu przy wyłączeniu Konwencji Narodów
Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG).
4. W przypadku wyłączenia z OWD któregokolwiek z postanowień na podstawie zawartej odrębnie umowy określonej
w § 1 pkt. 2 a), pozostałe zachowują pełną ważność i moc prawną. Umowa pozostaje ważna także wtedy, jeśli jedno
lub część jej postanowień okaże się nieważna lub nieskuteczna. Nie wpływa to jednak na skuteczność zawartej
umowy. Powyższa zasada nie znajduje zastosowania w przypadku, gdyby brak nieskutecznych lub nieważnych
postanowień stanowiłoby dla jednej ze stron trudność nie do pokonania.
5. Dostawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Ogólnych Warunkach Dostaw. Zmiany postanowień wiążą
drugą Stronę od chwili, gdy złożyła kolejne zamówienie i została zaznajomiona ze zmienionymi OWD.
6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych OWD, zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego i innych powszechnie obowiązujących przepisów Rzeczpospolitej Polskiej.
7. Data zatwierdzenia Ogólnych Warunków Dostaw (OWD) GSK Industry: 20.11.2020 r.
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