OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
BLACHPROFIL 2 Sp. z o.o.
1. Ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej OWS mają zastosowanie do wszystkich zamówień
składanych przez Odbiorcę, w szczególności w celu dystrybucji

i sprzedaży produktów

własnych Blachprofil 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: Dostawca) oraz towarów
niewytwarzanych przez Dostawcę, a pozostających w jego ofercie handlowej (dalej: Produkty
własne lub Towary).
2. Oferty, reklamy, katalogi, foldery, ekspozytory, ulotki, wzorniki kolorów, próbki
i informacje zawarte na stronie internetowej Dostawcy, tj. www.bp2.pl mają wyłącznie charakter
materiałów poglądowo–wystawowych i nie stanowią oferty
w rozumieniu kodeksu cywilnego. Jeśli nie podano innego terminu ważność odpowiedzi na każde z
zapytań ofertowych o ceny poszczególnych Produktów własnych i Towarów wynosi 7 dni.
3. Składanie zamówień na Produkty własne i inne Towary lub usługi odbywać się będzie w
szczególności w formie pisemnej, dokumentowej lub za pośrednictwem systemu e-profil.
4. Dostawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia po otrzymaniu przez Odbiorcę potwierdzenia
przyjęcia zamówienia.
5. Zamówienie złożone przez Odbiorcę prowadzącego działalność gospodarczą jest jednoznaczne z
tym, iż oświadcza on, że jest płatnikiem VAT, posiada przekazany Dostawcy numer identyfikacji
podatkowej i upoważnia Dostawcę do wystawienia faktury bez podpisu Odbiorcy.
6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją OWS i wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych, nazwy, adresu i danych kontaktowych Odbiorcy. O każdorazowej zmianie w/w
danych Odbiorca zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie po ich nastąpieniu.
7. Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 – zwanego dalej
„RODO”, Dostawca informuje, że:

1) Administratorem przekazanych przez Odbiorcę danych osobowych jest BLACHPROFIL 2 SP. Z
O. O. z siedzibą w Krakowie (30-527), ul. Nadwiślańska 11/139 z miejscem wykonywania
działalności w:
a) Grojec, ul. Grojecka 39, 32-566 Alwernia;
b) Dąbrowa Górnicza (41-303), ul. Budowlanych 10.
2) Dostawca powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Wiolettę Kaczmarek, z którą można się
skontaktować za pomocą adresu e-mail: inspektor@bp2.pl.
3) Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych.
4) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich
danych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą;
c) Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze.
5) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione, uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa a także współpracujące z Dostawcą podmioty, które
na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane w imieniu Administratora.
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania
o których mowa w pkt. 4 powyżej, a następnie przez okres niezbędny do realizacji archiwizacji
wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
7) Odbiorca lub osoby działające w jego imieniu posiadają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;
b) sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO;
c) usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO;
d) ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
e) wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO;

f)

przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.

8) W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1lit. a) RODO Odbiorca
lub osoby działające w jego imieniu posiadają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
9) Odbiorca lub osoby działające w jego imieniu mają prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie
(00-193) przy ul. Stawki 2, w sytuacji, gdy uznają, iż przetwarzanie danych narusza przepisy
prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
10) Przekazane Dostawcy dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu,
11) Podanie przez Odbiorcę danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy podstawą
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie
danych ma charakter dobrowolny.
8. Zamówienie może zostać przyjęte do realizacji w całości lub w części.
9. Jeśli nie postanowiono inaczej zamówienia realizowane są w cenach i terminach obowiązujących
Odbiorcę w dniu wysłania przez Dostawcę potwierdzenia realizacji zamówienia, jednakże Dostawca
ma prawo do odstąpienia od zamówienia lub zmiany jego warunków, chyba że Odbiorcą jest osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która składa zamówienie związane z jej
działalnością gospodarczą, gdy z treści zamówienia wynika, że nie posiada ono dla niej charakteru
zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności
gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej. Odbiorcy nie przysługują żadne odszkodowania z tytułu utraconych
zysków i korzyści oraz roszczenia o naprawę szkody wynikłe z tytułu odstąpienia przez Dostawcę
od realizacji zamówienia, bądź nieterminowego wykonania lub dostarczenia.
10. Zmiana, przesunięcie w czasie lub anulowanie złożonego zamówienia przez Odbiorcę jest możliwe
tylko i wyłącznie za zgodą Dostawcy. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za posiadanie
przez produkt określonych cech ani za przydatność zamówionych produktów do pożądanych przez
Odbiorcę lub jego klienta celów, które z zasady nie są Dostawcy znane, o ile Dostawca nie udzieli
Odbiorcy lub jego klientowi pisemnego zapewnienia, iż produkt posiada określone cechy albo jest
przydatny do konkretnych celów.
11. Dostawca przygotowuje propozycje rozkrojów materiałów na zlecenie Odbiorcy, na podstawie
danych i dokumentów dostarczonych przez Odbiorcę. Propozycje rozkrojów stanowią materiał

pomocniczy do przygotowania zamówienia przez Odbiorcę. Propozycje rozkrojów nie stanowią
projektu w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności ustawy Prawo
budowlane oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Przed złożeniem
zamówienia Odbiorca powinien bezwzględnie sprawdzić adekwatność rozkrojów do pomiarów
obiektu z natury i wymagań technologicznych oraz uzyskać akceptację projektanta obiektu i
inwestora. Wyłączną odpowiedzialność za poprawność zamówienia ponosi Odbiorca. Dostawca
odpowiada wyłącznie za realizację przedmiotu umowy zgodnego ze złożonym przez Odbiorcę
zamówieniem. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie przygotowane i złożone
zamówienie, nieodpowiadające oczekiwaniom Odbiorcy.
12. Jeśli na przesłanym zamówieniu nie określono inaczej, Dostawca dostarcza zamówione produkty
własnym transportem lub za pośrednictwem przewoźnika ją do magazynu Odbiorcy.
13. Jeśli na przesłanym zamówieniu nie określono inaczej, Dostawca dostarcza zamówione produkty
na paletach drewnianych, stanowiących odrębny przedmiot sprzedaży.
14. W porozumieniu z Dostawcą możliwe jest uzgodnienie innego miejsca dostawy,
co może się wiązać z dodatkowymi kosztami z tego tytułu. Wszelkie koszty z tego tytułu ponosi
Odbiorca.
15. Odbiorca zobowiązany jest do sprawdzenia możliwości bezpiecznego dojazdu
i przeprowadzenia sprawnego rozładunku. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na
Odbiorcę z chwilą przystąpienia do jego rozładunku.
16. Zamówione produkty mogą być także odebrane z magazynu Dostawcy transportem własnym
Odbiorcy lub przez wskazanego przez Odbiorcę przewoźnika.
W przypadku odbioru z magazynu Dostawcy, za chwilę wydania przedmiotu zamówienia uznaje się
chwilę powierzenia go Odbiorcy lub wskazanemu
i upoważnionemu przez niego przewoźnikowi. Wtedy też na Odbiorcę przechodzi
niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia towaru.
17. Odmowa odebrania przedmiotu zamówienia, a także inne przypadki opóźnienia
w jego odbiorze, nie zwalniają Odbiorcy od zapłaty ceny. W takim przypadku Dostawca ma prawo
domagać się wynagrodzenia za transport i przechowanie towaru we własnym zakresie lub może
oddać przedmiot zamówienia na przechowanie osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo
Odbiorcy, a nawet sprzedać go na rachunek Odbiorcy w trybie art. 551 Kodeksu cywilnego.
18. Jeżeli z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Odbiorca wydania nie było lub nastąpiło ono z
opóźnieniem, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia przechodzi na
Odbiorcę z chwilą zaoferowania wydania.

19. Odbiorca działający osobiście lub przez kierowcę delegowanego do wykonania przewozu przyjmuje
ładunek do przewozu od Dostawcy wyłącznie w sytuacji, kiedy przewóz możliwy jest do wykonania
bez naruszania jakichkolwiek norm w zakresie masy pojazdu, maksymalnych nacisków osi
przewidzianych dla dróg, którymi przewóz będzie realizowany oraz maksymalnych dopuszczanych
wymiarów pojazdu. Odbiorca podejmując ładunek lub zlecając jego podjęcie od Odbiorcy
oświadcza, że znane są mu obowiązujące normy w zakresie, o którym powyżej i zobowiązuje się do
wykonania przewozu zgodnie z obowiązującym prawem a przed rozpoczęciem przewozu
sprawdza, czy normy te nie zostały przekroczone.
20. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek ryzyka naruszenia norm, określonych w pkt 18 lub w
przypadku ich przekroczenia stwierdzonego przed rozpoczęciem przewozu ładunku podjętego w
którymkolwiek z magazynów Dostawcy, Odbiorca lub przewoźnik jest zobowiązany odmówić
przyjęcia ładunku do przewozu. Wszelkie kary nakładane przez polskie i europejskie organy
kontrolne w związku z wykonaniem przez Odbiorcę lub przewoźnika przewozu z naruszeniem
przepisów określających dopuszczalne masy pojazdów, dopuszczalne naciski osi oraz maksymalne
wymiary obciążają przewoźnika lub Odbiorcę.
21. W przypadku braku możliwości dokonania czynności załadunkowych przez kierowcę delegowanego
przez Odbiorcę lub przewoźnika do wykonania zadania przewozowego, pełni on nadzór i kontroluje
czynności prowadzone przez pracowników Dostawcy i może wydawać im w tym zakresie polecenia.
Niniejszym dokumentem Dostawca i Odbiorca przenoszą odpowiedzialność za czynności określone
w art. 43 ustawy z dnia 15 listopada 1984 Prawo przewozowe na Odbiorcę.
22. Jeśli nie postanowiono inaczej zapłata za otrzymane przez Odbiorcę produkty własne i towary oraz
dostarczone palety każdorazowo nastąpi w terminie określonym na fakturze wystawionej przez
Dostawcę i na określony tam rachunek bankowy.
23. Za chwilę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Dostawcy,
a w przypadku zapłaty gotówkowej, dzień wręczenia środków pieniężnych osobie umocowanej
przez Dostawcę do otrzymania zapłaty.
24. W razie braku zapłaty w terminie określonym na fakturze Dostawcy będą przysługiwać od Odbiorcy
odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, chyba że Odbiorca jest osobą fizyczną
prowadzącą działalność gospodarczą, która składa Zamówienie związane z jej działalnością
gospodarczą, gdy z treści Zamówienia wynika, że nie posiada ono dla niej charakteru zawodowego,
wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,
udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej. Wówczas Dostawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie.

25. W przypadkach przeterminowanych zobowiązań, nieuregulowania odsetek za opóźnienia płatności
lub przekroczenia ustalonego limitu kredytu kupieckiego realizacja kolejnych zamówień może
zostać wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności.
26. Wszelkie reklamacje ilościowe i jakościowe wymagają zachowania formy pisemnej oraz podania
rodzaju uszkodzeń i pożądanego sposobu rozpatrzenia reklamacji,
a także danych jednoznacznie identyfikujących reklamowany towar,
a w szczególności nr faktury i nr zamówienia.
27. Zgłoszenie reklamacji w żadnym przypadku nie zwalnia Odbiorcy
z obowiązku zapłaty w terminie i na warunkach określonych na fakturze za reklamowany produkt.
28. Jeśli pracownik Odbiorcy uszkodzi podczas odbioru zamówionego towaru towar innego Odbiorcy,
konieczność pokrycia strat z tego tytułu przechodzi na Odbiorcę odpowiedzialne go za dokonanie
uszkodzenia.
29. Wszelkie niezgodności i uwagi, co do ilości i jakości produktów, a także stanu opakowania możliwe
do stwierdzenia w momencie dostawy lub odbioru muszą zostać potwierdzone na piśmie przez
kierowcę lub pracownika magazynu Dostawcy i natychmiast zgłoszone.
30. Jeśli z powodu zapakowania towaru niemożliwe jest stwierdzenie braków ilościowych lub uwag do
jakości w momencie dostawy lub odbioru, należy zgłosić je najpóźniej w momencie usunięcia
opakowania. W przypadku, gdy Odbiorca, wykorzysta lub zamontuje towar ze stwierdzoną
wcześniej wadą, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi.
31. Do tolerancji w zakresie kształtów, wymiarów, wagi, wyglądu i grubości powłok, kolorów, odcieni i
innych odnoszą się odpowiednie dla danego wyrobu normy polskie i europejskie.
32. Dla zachowania uprawnień z tytułu rękojmi oraz udzielanej na niektóre Produkty własne gwarancji,
Odbiorca zobowiązany jest stosować się do opracowanych przez Dostawcę i obowiązujących w
momencie składania zamówienia warunków transportu, przechowywania i gwarancji oraz zapoznać
z tymi warunkami osoby nabywające te towary od Odbiorcy.
33. Warunki udzielanej na niektóre Produkty własne gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej
dołączanej do Produktu. Jednakże, w przypadku, gdy uszkodzona powierzchnia stanowi nie więcej
niż 5% całkowitej powierzchni zakupionego pokrycia dachowego, elewacyjnego lub kręgów blachy
stalowej gwarancja nie obowiązuje, chyba że Odbiorcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą, która składa zamówienie związane z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści
zamówienia wynika, że nie posiada ono dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

34. Dostawca nie odpowiada za różnice w kolorze, odcieniu, wyglądzie powłoki
i odchyłki wymiarów.
35. Dostawca i Odbiorca, który prowadzi działalność gospodarczą, wyłączają odpowiedzialność
Dostawcy z tytułu rękojmi za wady towarów dostarczonych jako towar drugiego gatunku oraz wady
pozostałych towarów, gdy uszkodzona powierzchnia stanowi nie więcej niż 5% całkowitej
powierzchni zakupionego pokrycia dachowego, elewacyjnego lub kręgów blachy stalowej, chyba że
Odbiorcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która składa zamówienie
związane z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści zamówienia wynika, że nie posiada ono dla
niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią
działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej.
36. Odbiorca, który prowadzi działalność gospodarczą, oświadcza, że jest świadomy utraty uprawnień z
tytułu gwarancji lub rękojmi dotyczących niedokładności
w przyleganiu do siebie arkuszy po wykonaniu montażu oraz możliwości wystąpienia zafalowań w
trakcie i po montażu towaru. Oświadczenie to dotyczy wyłącznie blach oznaczonych jako RPL, ML
lub RPSL. Oświadczenie to nie dotyczy sytuacji, gdy Odbiorcą jest osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą, która składa zamówienie związane z jej działalnością gospodarczą, gdy z
treści zamówienia wynika, że nie posiada ono dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
37. Odbiorca, który prowadzi działalność gospodarczą, oświadcza, że w przypadku składania
zamówień na arkusze blachy o wymiarach przekraczających ich maksymalną dopuszczalną
długość wskazaną przez Dostawcę jest świadomy utraty uprawnień, przysługujących mu z tytułu
gwarancji i rękojmi dotyczących szkód powstałych w trakcie transportu towaru. Oświadczenie to nie
dotyczy sytuacji, gdy Odbiorcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która
składa zamówienie związane z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści zamówienia wynika, że
nie posiada ono dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
38. Odbiorca, który prowadzi działalność gospodarczą, oświadcza, że jest świadomy, że
odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi jest ograniczona wyłącznie do dostarczenie Odbiorcy
towaru wolnego od wad w ilości odpowiadającej metrażowi wadliwego towaru lub do naprawy
reklamowanego towaru lub do zwrotu ceny sprzedaży za wadliwy towar z równoczesnym zwrotem
wadliwego towaru przez Odbiorcę. Innego rodzaju roszczenia są wyłączone w granicach
dozwolonych prawem. Oświadczenie to nie dotyczy sytuacji, kiedy Odbiorcą jest osoba fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą, która składa zamówienie związane z jej działalnością

gospodarczą, gdy z treści zamówienia wynika, że nie posiada ono dla niej charakteru zawodowego,
wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,
udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej
39. Odbiorca oświadcza, iż upoważnia Dostawcę do pozostawiania w każdym przypadku zamówionego
towaru pod adresem wskazanym w zamówieniu. Jednocześnie zobowiązuje się do zapewnienia
dogodnego dojazdu do miejsca dostawy dla pojazdów Dostawcy, w szczególności do umożliwienia
zgodnego
z prawem przejazdu drogą prowadzącą do miejsca dostawy pojazdem nienormatywnym,
przygotowania odpowiedniej wielkości wjazdu do miejsca dostawy i właściwego utwardzenia drogi
dojazdowej pod rygorem poniesienia odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu niedochowania
lub nienależytego wykonania tego obowiązku.
40. W przypadku dostarczania produktów własnych lub towarów przez Dostawcę, Odbiorca jest
zobowiązany do podania w zamówieniu adresu, pod który mają zostać one dostarczone. W
przypadku, gdy obowiązek ten nie zostanie zrealizowany lub podany adres okaże się błędny,
Dostawca jest uprawniony do naliczenie Odbiorcy kary umownej w wysokości:
1) do 100 euro w przypadku nie podania adresu w zamówieniu,
2 euro za każdy kilometr przejechany przez Dostawcę pod błędny adres z ostatniego miejsca jego
rozładunku/załadunku oraz z błędnego adresu do kolejnego miejsca jego rozładunku/załadunku.
Postanowienie to nie znajduje zastosowania, gdy Odbiorcą jest osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą, która składa zamówienie związane z jej działalnością gospodarczą, gdy z
treści zamówienia wynika, że nie posiada ono dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
41. Odbiorca wyraża zgodę na to, aby oświadczenia woli lub inne oświadczenia związane z realizacją
zobowiązań wynikających z OWS, w tym wszelka korespondencja pomiędzy Stronami – np.
oświadczenia dotyczące adresu dostawy wezwania do zapłaty - mogły być przekazywane Stronom
w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane na ich stronach internetowych
lub w Karcie Klienta podpisanej przez Odbiorcę.
42. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami OWS obowiązują przepisy prawa polskiego w tym
w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
43. Dostawca oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia
Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z
26.06.2014 r., s. 1).

44. Sprawy sporne pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla
siedziby Dostawcy.
45. Na podstawie art. 4589 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, Dostawca
i Odbiorca ustalają, że w przypadku wystąpienia pomiędzy nimi jakiegokolwiek sporu sądowego w
przyszłości, wyłączają oni możliwość przeprowadzenia dowodu z przesłuchania Stron.
46. Dostawcy przysługuje prawo do modyfikowania niniejszego dokumentu w każdym czasie z
ważnych przyczyn poprzez dokonanie publikacji jego zaktualizowanego tekstu za pośrednictwem
strony internetowej Dostawcy.
47. Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży mają charakter rozłączny, a nieważność
któregokolwiek z nich nie wpływa na moc obowiązującą pozostałych postanowień.

