
 

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW 
spółki ITW Befestigungssysteme GmbH 

(zwanej następnie „ITW”) 
 
 

§ 1 
ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 

 
(1) Nasze Warunki dostaw obowiązują w odniesieniu do wszystkich stosunków 

prawnych łączących nas z klientami, z wyłączeniem warunków handlowych klien-
ta o ewentualnie innym brzmieniu. Odstępstwo od powyższej zasady możliwe 
jest jedynie w drodze pisemnego potwierdzenia ze strony ITW. 

 
(2) Składając ofertę i/lub zamówienie i/lub potwierdzenie zamówienia klient jedno-

znacznie rezygnuje ze stosowania własnych warunków handlowych, w szczegól-
ności ze stosowania własnych warunków zakupów, niezależnie od tego, jak 
przedmiotowe warunki są nazwane. Niniejszym strony zgodnie wykluczają sto-
sowanie we wzajemnych relacjach ewentualnych wyłączeń naszych warunków 
dostaw poprzez zamieszczanie w warunkach ramowych, umowach ramowych, 
umowach na dostawę lub podobnych dokumentach postanowień, które skutko-
wałyby niestosowaniem naszych Warunków dostaw. Realizacja dostaw ze strony 
ITW w żadnym czasie i w żadnych okolicznościach nie oznacza uznania warun-
ków klienta. Klient jednoznacznie oświadcza, że warunki handlowe klienta, nieza-
leżnie od tego, jak są nazwane, w żadnym wypadku nie staną się integralną czę-
ścią umowy.  

 
 

 
§ 2 

WARUNKI WYKONYWANIA NAPRAW / WARUNKI WYKONYWANIA 
NAPRAW W RAMACH SERWISU  

 
(1) W odniesieniu do zleceń wykonania naprawy przez ITW obowiązują uzupełniają-

co Warunki wykonywania napraw przez ITW, które zamieszczone są na stronie 
internetowej pod adresem www.spit-com.pl/www.paslode.com.pl.  

 
 

§ 3 
OFERTA / PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA 

 
(1) Reklama, oferty ze strony naszych pracowników, pisma przewodnie, oferty, 

ogłoszenia, oferty online oraz inne oferty i/lub katalogi oraz tym podobne mate-
riały stanowią w sensie prawnym jedynie zaproszenie kierowane do naszych 
klientów do składania ofert w przedmiocie zawarcia umowy. 

 
(2) Składając zamówienie lub kierując zapytanie ofertowe klient składa wobec ITW 

oświadczenie w przedmiocie oferty wiążącej klienta, przy czym termin wiążący 
klienta wynosi 4 tygodnie. Przyjęcie przez nas zamówienia następuje w drodze 
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pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez naszą firmę i/lub przysła-
nie zamówionego towaru w tym terminie.  

 
 

§ 4 
CENY 

 
(1) Wszystkie nasze ceny rozumiane są jako ceny loco magazyn, nawet jeśli uzgod-

niono, że dostawa zostanie zrealizowana przez ITW. Ryzyko co do zasady prze-
chodzi na klienta w chwili postawienia towaru do dyspozycji klienta loco magazyn 
ITW. Również fakt poniesienia przez nas kosztów dostawy w niczym nie zmienia 
regulacji co do czasu przejścia ryzyka.  

 
(2) O ile jednoznacznie nie postanowiono inaczej, wówczas nasze ceny rozumiane 

są z wyłączeniem opłaty za przewóz, opłaty za przesyłkę pocztową, kosztów 
opakowania, opłat za przelew pieniędzy, niezależnie od ich rodzaju, i tym podob-
nych opłat; z tytułu przedmiotowych kosztów wystawiana jest klientowi odrębna 
faktura.  

 
 

§ 5 
PŁATNOŚĆ 

 
(1) Wystawiane przez nas faktury są płatne w ciągu 30 dni od daty wystawienia fak-

tury, bez potrąceń. O dotrzymaniu terminu płatności decyduje data wpływu płat-
ności na rachunek ITW.  

 
(2) Spółka ITW w sposób wyraźny uprawniona jest do wystawiania klientowi faktur 

zaliczkowych i/lub faktur częściowych. O ile zgodnie z powyższym postanowie-
niem klient zalega z opłaceniem faktury zaliczkowej i/lub faktury częściowej, 
wówczas w okresie trwania zwłoki w opłaceniu faktury przez klienta spółka ITW 
zwolniona jest ze wszystkich zobowiązań umownych zarówno pod względem 
czasowym, jak również pod względem przedmiotowym, które wynikają z niniej-
szej umowy, jak również z innych umów zawartych z klientem. Powyższe w spo-
sób wyraźny nie narusza dalej idących roszczeń ITW wobec klienta.  
 

(3) Spełnienie zobowiązania ze strony klienta poprzez przedstawienie czeku lub we-
ksla w relacji między ITW i klientem jest co do zasady wykluczone. O ile w wyjąt-
kowym przypadku ITW zaakceptuje wystawienie czeku, wówczas płatność uwa-
ża się za dokonaną dopiero po nieodwołalnej realizacji czeku przez ITW. 

 
(4) W ramach porozumień umownych, przedmiotem których jest realizacja kilku po-

jedynczych dostaw, spółka ITW ma prawo do obciążenia klienta dokonanym od-
powiednim dostosowaniem ceny, odniesionym proporcjonalnie do danego pro-
duktu, w przypadku gdy po zawarciu umowy nastąpi dający się udowodnić 
wzrost cen surowców i/lub kosztów płac. Składając zamówienie klient wyraża co 
do tego swoją wyraźną zgodę.  

 
 

§ 6 
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INKASO / PEŁNOMOCNICTWO DO ZAWARCIA UMOWY 
 

Klient poinformowany jest o tym, że pracownicy, przedstawiciele handlowi oraz pra-
cownicy terenowi spółki ITW nie posiadają ani pełnomocnictwa do inkasa, ani peł-
nomocnictwa do zawarcia umowy.  
  
 

§ 7 
WZORY 

 
(1) Wzory dostarczone przez ITW należy poddać sprawdzeniu, i w przypadku gdy 

nie znajdują uznania, zwrócić je nieodpłatnie w ciągu 10 dni, licząc od daty udo-
stępnienia,  
 

(2) Jako dostawy wzorów traktowane są jedynie takie dostawy, które spółka ITW 
wyraźnie określi jako dostawę wzorów. 

 
(3) Jeśli w przypadku dostawy wzorów dziesięciodniowy termin zostanie przekro-

czony, wówczas towar traktowany jest jako przyjęty po normalnej cenie zakupu 
zgodnie z cennikiem spółki ITW.  

 
 

§ 8 
ZWROTY 

 
Jeśli nie poczyniono uzgodnień ze spółką ITW, wówczas zwroty dokonywane przez 
klienta odbywają się wyraźnie na ryzyko klienta. W takim przypadku spółka ITW nie 
jest zobowiązana do przyjęcia zwrotów. 
 
 

 
 

§ 9 
MINIMALNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA 

 
(1) Minimalna wartość zamówienia podana jest w obowiązującym cenniku oraz w 

informacja ofertowych ze strony ITW. 
 
(2) W przypadku złożenia zamówienia opiewającego na kwotę poniżej minimalnej 

wartości zamówienia spółka ITW ma prawo do naliczenia opłaty dodatkowej. Do-
płata ryczałtowa z tytułu zamówienia opiewającego na kwotę poniżej minimalnej 
wartości zamówienia wynosi w takim przypadku 20 euro.  

 
 

§ 10 
OPŁATY ZA OPAKOWANIE 
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Spółka ITW ma prawo do obciążenia klienta opłatami na podstawie rozporządzenia o 
opakowaniach w aktualnie obowiązującym brzmieniu. Przedmiotowe opłaty nie są 
naliczane jedynie w przypadku, gdy klient udowodni, że spełnia przesłanki zwolnienia 
z tych opłat w spółce ITW.  
 
 

§ 11 
USŁUGI DORADCZE 

 
Ewentualne usługi ITW w zakresie projektowania i/lub doradztwa świadczone są 
przez ITW zgodnie z najlepszą wiedzą, bez jakichkolwiek treści wiążących prawnie. 
Usługi te nie stanowią samodzielnych gwarancji i/lub przyrzeczeń. Przed złożeniem 
zamówienia klient zobowiązuje się do sprawdzenia we własnym zakresie, czy pro-
dukty ITW spełniają kryteria co do przydatności w odniesieniu do procesów oraz ce-
lów zamierzonych przez klienta. Doradztwo specjalistyczne wiążące prawnie świad-
czone jest jedynie w przypadku zawarcia pisemnej umowy między klientem i ITW.  
 
Jeśli wskutek zawinionego przez ITW zaniedbania w zakresie przekazania sugestii 
lub udzielenia porad lub przekazania błędnych sugestii lub udzielenia błędnych porad 
przed lub po zawarciu umowy, lub zawinionego naruszenia innych umownych zobo-
wiązań dodatkowych – w szczególności w odniesieniu do instrukcji obsługi oraz 
wskazań w zakresie konserwacji – klient nie może wykorzystywać dostarczonych 
produktów zgodnie z umową, wówczas znajdują zastosowanie przepisy §§ 19, 21, 24 
niniejszych Warunków, przy czym dalsze roszczenia ze strony klienta są wykluczone.  
 

 
§ 12 

WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW ZDJĘCIOWYCH, ILUSTRACJI, 
RYSUNKÓW etc. 

 
Wykorzystywanie materiałów zdjęciowych, ilustracji, rysunków dozwolone jest jedy-
nie za wyraźną zgodą wyrażoną przez ITW. W szczególności wyklucza się odpowie-
dzialność ze strony ITW w przypadku wykorzystywania ilustracji niestanowiących 
własności ITW.  
 
 

§ 13 
DOSTAWA 

 
(1) Terminy dostaw rozumiane są w naszej firmie co do zasady jako terminy ustalo-

ne z klientem niewiążąco. O ile wyjątkowo ustalone są wiążące terminy dostawy, 
wówczas ich bieg rozpoczyna się od daty wpływu u klienta potwierdzenia zamó-
wienia ze strony ITW, jednak bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się przed 
złożeniem dokumentów, pozwoleń, zatwierdzeń oraz kolejnych ewentualnie wy-
maganych dokumentów, do złożenia których zobowiązany jest klient, oraz przed 
ewentualnym wpływem na rachunek ITW nieuiszczonej jeszcze płatności z tytułu 
faktury częściowej i/lub faktury zaliczkowej.  
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(2) Dostawę towaru w ewentualnie ustalonym terminie wiążącym uważa się za zrea-
lizowaną z chwilą postawienia przez ITW towaru do dyspozycji w stanie gotowo-
ści do wysyłki.  

 
(3) Spółka ITW jest w wyraźny sposób uprawniona do dokonywania dostaw czę-

ściowych, jak również do wystawiania z tego tytułu faktur zaliczkowych i/lub fak-
tur częściowych, o ile nie stanowi to nadmiernego obciążenia dla klienta.  

 
(4) Spółce ITW przyznaje się wyraźnie prawo do dostarczenia elementów systemu 

zamocowań w ilości rzędu +10% nadwyżki lub -10%. niedoboru. Dostawę miesz-
czącą się w tym dozwolonym przedziale co do nadwyżki lub niedoboru traktuje 
się jako spełnienie świadczenia przez ITW.  

 
(5) Jeśli zwłoka zawiniona przez ITW, w szczególności w przypadku ustalonego z 

ITW wiążącego terminu dostawy, spowoduje powstanie szkody u klienta, wów-
czas klient ma prawo do odszkodowania. W przypadku zwykłego niedbalstwa 
wysokość odszkodowania za każdy pełny tydzień przekroczenia terminu dostawy 
wynosi 0,5%, jednak ogółem maksymalnie 5% kwoty wynagrodzenia netto z tytu-
łu dostawy, która wskutek opóźnienia nie została zrealizowana w terminie. Bez 
uszczerbku dla postanowień § 21 niniejszych Warunków dochodzenie dalszych 
roszczeń z tytułu zwłoki spowodowanej zwykłym niedbalstwem jest wykluczone.  

 
 

§ 14 
SIŁA WYŻSZA 

 
W przypadku zaistnienia siły wyższej oraz negatywnych skutków strajku, nieprzewi-
dzianych zdarzeń w spółce ITW i/lub u podwykonawców spółki ITW, spółka ITW 
zwolniona jest z obowiązku terminowej realizacji dostawy, a ewentualnie ustalony 
wiążąco termin dostawy ulega odpowiedniemu wydłużeniu.  
Zastrzega się, że dotrzymanie ustalonego terminu dostawy uzależnione jest od 
otrzymania przez ITW odpowiednich komponentów we właściwym czasie. O ewentu-
alnych oznakach wskazujących na możliwość zaistnienia opóźnienia ITW poinformu-
je niezwłocznie klienta.  
 
 

§ 15 
PRZEDMIOT DOSTAWY 

 
Spółka ITW ma prawo do dokonania zmian w przedmiocie dostawy, o ile wskutek 
tego przedmiot dostawy nie zostanie w znaczny sposób zmieniony i nie będzie to 
miało ujemnego wpływu na przyjęty cel wykorzystania, a zmiany będą miały charak-
ter akceptowalny dla klienta.  
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§ 18 

RĘKOJMIA 
 
(1) Z tytułu rękojmi spółka ITW ponosi odpowiedzialność – z wykluczeniem dal-

szych roszczeń – zgodnie z uregulowaniami zawartymi w niniejszym § 18, z za-
strzeżeniem postanowień zawartych w znajdującym się poniżej § 20 i § 22.  
 

(2) Jeśli przedmiot dostawy dotknięty jest wadą fizyczną, wówczas ITW przysługuje 
prawo do podjęcia działań naprawczych według uznania ITW poprzez usunięcie 
wady lub dostarczenie nowej rzeczy wolnej od wad. 

 
(3) W przypadku, gdy działania naprawcze nie przyniosą pozytywnego skutku, 

wówczas klient według własnego uznania ma prawo żądać odstąpienia od umo-
wy lub obniżenia ceny. 

 
(4) Warunkiem uznania roszczeń z tytułu wad fizycznych jest należyte wywiązanie 

się przez klienta z nałożonych na niego obowiązków w zakresie dokonania 
sprawdzenia rzeczy oraz złożenia reklamacji, o których mowa w § 377 kodeksu 
handlowego.  

 
(5) Roszczenia klienta z tytułu kosztów wymaganych w celu podjęcia działań na-

prawczych są wyłączone, jeśli wzrost kosztów został spowodowany tym, że 
przedmiot dostawy został następnie przetransportowany w inne miejsce lub 
przedmiot dostawy został zamontowany w innych materiałach. Powyższe wyłą-
czenie nie obowiązuje w takim przypadku, gdy dokonanie połączenia z innym 
materiałem odpowiada zastosowaniu, o którym od początku informowano w for-
mie pisemnej. W powyższym przypadku w odniesieniu do wad, których nie moż-
na było rozpoznać podczas starannych oględzin przedmiotu dostawy, za ustalo-
ne uważa się przepisy ustawowe.  
 

(6) Spółka ITW nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi w szczególności w 
następujących przypadkach: nieodpowiednie lub niewłaściwe stosowanie, zuży-
cie naturalne, niewłaściwa konserwacja, o ile w przypadkach tych odpowiedzial-
ności nie ponosi spółka ITW. 

  
(7) Regulacje w zakresie dalszych roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne za-

warte są w §§ 20 i 22 niniejszych Warunków. 
 

§ 19 
ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI 

 
(1) Spółka ITW zastrzega sobie prawo własności wszystkich dostarczonych przed-

miotów dostawy do chwili otrzymania całości płatności z tytułu wszystkich trans-
akcji handlowych z klientem. 

 
(2) Dopóki zastrzeżenie prawa własności jest skuteczne, dopóty przetworzenie lub 

przekształcenie przedmiotu dostawy przez klienta odbywa się zawsze na rzecz 
ITW. Jeśli przedmiot dostawy zostanie połączony i/lub przetworzony z innymi 
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przedmiotami, które nie są własnością ITW, wówczas ITW staje się współwłaści-
cielem nowo powstałej rzeczy proporcjonalnie do stosunku wartości przedmiotu 
dostawy zrealizowanego przez ITW do wartości innych połączonych rzeczy, na 
jaką rzeczy te opiewają w chwili połączenia i/lub przetworzenia. Jeśli w sensie 
prawnym rzecz powstałą wskutek dokonanego przez klienta połączenia i/lub 
przetworzenia należy traktować jako rzecz główną, wówczas już w chwili obecnej 
klient przenosi na ITW prawo współwłasności rzeczy w stopniu proporcjonalnym. 
Spółka ITW jednoznacznie przyjmuje przedmiotowe przeniesienie prawa. 

 
(3) O ile klient dokona odsprzedaży dostarczonych towarów stanowiących własność 

lub współwłasność spółki ITW, wówczas już w chwili obecnej klient dokonuje na 
rzecz spółki ITW cesji roszczeń o zapłatę wobec podmiotu trzeciego, przy czym 
cesja ta jest skuteczna przez okres obowiązywania zastrzeżenia własności. 
Spółka ITW już w chwili obecnej jednoznacznie przyjmuje przedmiotową cesję. 
Klient uprawniony jest do windykacji należności stanowiących przedmiot cesji. 
Spółka ITW może jednak w każdej chwili odwołać przedmiotowe upoważnienie w 
przypadku, gdy istnieją powody, które z punktu widzenia spółki ITW mogą rodzić 
wątpliwości co do zdolności kredytowej i/lub wypłacalności i/lub przestrzegania 
postanowień umowy przez kontrahenta, w szczególności w przypadku, gdy na-
leżności z tytułu wymagalnych faktur, niezależnie od rodzaju faktury, nie są uisz-
czane terminowo. 

 
(4) Na żądanie klient zobowiązany jest w każdym czasie udzielić spółce ITW bez 

ograniczeń informacji obejmujących następujące dane:  
 
a) pełne dane adresowe klientów; 
b) aktualny stan zaległych płatności na rzecz klienta od jego klientów, jeśli 

klient zrealizował na ich rzecz dostawy, w skład których wchodzą towary 
będące własnością lub współwłasnością spółki ITW.  

 
(5) Spółka ITW jednoznacznie zobowiązuje się do zwolnienia na żądanie klienta 

wszystkich ustanowionych na jej rzecz zabezpieczeń w przypadku, gdy wartość 
zabezpieczenia przekroczy wysokość zabezpieczanych należności o ponad 20% 
(wartość rynkowa). W takim przypadku spółka ITW na żądanie klienta będzie 
zwalniać ustanowione zabezpieczenia do chwili, aż ich wartość nie będzie prze-
kraczała wysokości zabezpieczanych należności o więcej niż 20% (wartość ryn-
kowa). 

 
  

§ 20 
ODSZKODOWANIE 

 
Z tytułu powstałych szkód, które nie dotyczą przedmiotu dostawy, spółka ITW ponosi 
odpowiedzialność – niezależnie od podstawy prawnej – jedynie w niżej wymienio-
nych przypadkach:  
 

- w przypadku czynu umyślnego, 
-  w przypadku rażącego niedbalstwa ze strony właściciela/ organów spółki lub 

pracowników szczebla kierowniczego, 
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- w przypadku zawinionego narażenia na utratę życia, uszkodzenie ciała lub 
rozstrój zdrowia, 

- w przypadku wad, które spółka podstępnie przemilczała,  
- w ramach przyrzeczenia udzielenia gwarancji, 
- w przypadku wad przedmiotu dostawy, jeśli zgodnie z postanowieniami usta-

wy o odpowiedzialności z tytułu wad produktu ponoszona jest odpowiedzial-
ność z tytułu spowodowania przez wadliwy produkt uszczerbku na życiu lub 
zdrowiu lub spowodowania przez wadliwy produkt uszkodzenia przedmiotów 
przeznaczonych do użytku prywatnego. 
 

W przypadku zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań umownych spółka ITW 
ponosi odpowiedzialność z tytułu rażącego niedbalstwa również ze strony pracowni-
ków nienależących do szczebla kierowniczego oraz z tytułu zwykłego niedbalstwa; w 
tym ostatnim przypadku z ograniczeniem do szkody typowej dla charakteru umowy, 
którą można było przewidzieć kierując się zdrowym rozsądkiem. 
 
Dalsze roszczenia o odszkodowanie są wykluczone. 
 
 

§ 22 
PRZEDAWNIENIE 

 
(1) Wszystkie roszczenia klienta – niezależnie od podstawy prawnej – ulegają prze-

dawnieniu po upływie 12 miesięcy. W odniesieniu do roszczeń, o których mowa 
w § 20, obowiązują terminy ustawowe. Powyższe terminy obowiązują również w 
odniesieniu do wad budowli lub wad przedmiotów dostawy, które to przedmioty 
zgodnie z przyjętym dla nich sposobem stosowania zostały wykorzystane w bu-
dowli i spowodowały jej wadliwość. 

 
(2) W przypadku roszczenia regresowego z tytułu dostawy, o którym mowa w §§ 

478, 479 kodeksu cywilnego, ustawowy termin przedawnienia nie zostaje naru-
szony.  

 
(3) Używane przedmioty dostawy sprzedawane są z wyłączeniem rękojmi. Przed-

miotowe wyłączenie nie dotyczy roszczeń, o których mowa w § 20 niniejszych 
Warunków. 

 
 

§ 23 
OCHRONA DANYCH 

 
(1) Spółka ITW uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych klienta, które 

pozyskała w ramach relacji biznesowej, zgodnie z przepisami Ogólnego Rozpo-
rządzenia o Ochronie Danych Osobowych(RODO). 

 
(2) Ponadto spółka ITW uprawniona jest do przekazywania podmiotom trzecim in-

formacji i danych dotyczących klientów, w szczególności dla celów windykacji 
wierzytelności lub outsourcingu zarządzania rozrachunkami z odbiorcami, w celu 
rejestrowania tych danych w postaci elektronicznej, przetwarzania i /lub użytko-
wania.  



- 9 - 

 
 

§ 24 
CESJA 

 
Spółka ITW jest w sposób wyraźny uprawniona do dokonywania cesji wierzytelności 
własnych na rzecz podmiotów trzecich oraz przekazywania danych wymaganych do 
ich windykacji. Klient posiada wiedzę co do tego, że spółka ITW jest członkiem cen-
trum usług wspólnych w zakresie zakupów i wierzytelności. 
 
 

§ 25 
PRAWO ZATRZYMANIA / POTRĄCENIA WIERZYTELNOŚCI 

 
Klientowi przysługuje prawo zatrzymania i/lub prawo potrącenia wierzytelności jedy-
nie w stosunku do wzajemnych wierzytelności, stwierdzonych prawomocnym wyro-
kiem sądu lub wzajemnych wierzytelności, które są niesporne, lub wzajemnych wie-
rzytelności, które są przedmiotem postępowania zawisłego przed sądem, co do któ-
rych ma wkrótce zapaść wyrok. 

 
§26 

PODWYKONAWCY 
 
Spółka ITW jest w sposób wyraźny uprawniona do angażowania podwykonawców 
celem wywiązania się ze spoczywających na niej zobowiązań z tytułu usług i dostaw. 
. 
 
 

§ 27 
CENNIK 

 
Poszczególne warunki cenowe wynikają z cennika ITW dotyczącego obszaru dostaw 
klienta w aktualnie obowiązującym brzmieniu, który to cennik jest klientowi znany 
przed zawarciem umowy i jest dostępny pod niżej wymienionymi adresami interne-
towymi: www.spit-com.pl/www.paslode.com.pl. 
 
 

§ 28 
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

 
(1) Miejscem wykonania umowy jest siedziba spółki ITW. 
 
(2) Sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby spółki ITW.  

 
(3) Stosowane jest wyłącznie niemieckie prawo procesowe oraz niemieckie prawo 

materialne z wyłączeniem tych przepisów prawa prywatnego międzynarodowe-
go, które skutkowałyby stosowaniem norm prawnych obowiązujących w innych 
państwach, oraz z wyłączeniem przepisów bilateralnych i multinarodowych 
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(Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży 
towarów, CISG). 
 

(4)  Nie zawarto żadnych porozumień dodatkowych uzupełniająco w stosunku do ni-
niejszych Warunków Handlowych; takie porozumienia mogą być zawierane jedy-
nie w formie pisemnej. Odstępstwo od wymogu zachowania formy pisemnej wy-
maga również uzgodnienia zawartego w formie pisemnej. W relacjach między 
stronami jednoznacznie wyklucza się odstępowanie od powyższego wymogu w 
sposób dorozumiany. 

 
(5) Ogólne warunki dostaw znajdują dopóty zastosowanie w odniesieniu do stosunku 

umownego między ITW i klientem, dopóki w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia 
spółka ITW w sposób wyraźny nie zamieści odmiennego postanowienia w formie 
pisemnej. 

  
 

§ 29 
KLAUZULA SALWATORYJNA 

 
Jeśli poszczególne postanowienia niniejszej umowy są bezskuteczne, częściowo 
bezskuteczne względnie niewykonalne, to pozostaje to bez wpływu na ważność po-
zostałych postanowień umowy. Strony ustalają, że postanowienie nieskuteczne, czę-
ściowo nieskuteczne względnie niewykonalne zastąpią takim postanowieniem, które 
pod względem sensu oraz celu będzie możliwie najbardziej zbliżone do postanowie-
nia bezskutecznego, częściowo bezskutecznego względnie niewykonalnego. Jeśli 
strony nie osiągną porozumienia co do treści takiego postanowienia, wówczas zgod-
nie z życzeniem stron postanowienie bezskuteczne, częściowo bezskuteczne 
względnie niewykonalne zostanie zastąpione takim przepisem ustawowym, który pod 
względem sensu oraz celu będzie możliwie najbardziej zbliżony do postanowienia 
bezskutecznego, częściowo bezskutecznego względnie niewykonalnego.  


