OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
obowiązujące od dnia 07.04.2020
AKROSTAL SP. Z O.O.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy dokument - Ogólne Warunki Sprzedaży , dalej zwany również „OWS”, stanowi
wzorzec umowny w rozumieniu przepisu art. 384 kodeksu cywilnego i określa zasady
zawierania oraz realizacji umów sprzedaży towarów oferowanych przez spółkę pod firma
Akrostal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą (adres: Garbatka 119, 64-610
Rogoźno) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000249764, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, posługującą się numerem identyfikacji podatkowej (NIP):7822213458 oraz
numerem statystycznym REGON:634212375, zwaną dalej „Sprzedawcą”.
1.2. Postanowienia objęte OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży
zawieranych ze Sprzedawcą przez kupującego, zwanego dalej „Kupującym” niebędącego
konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, określając prawa i obowiązki
Sprzedawcy i Kupującego, o ile z pisemnej, pod rygorem nieważności, umowy pomiędzy
Sprzedawcą a Kupującym nie wynika inaczej.
1.3. OWS przesyłane są w wiadomości e-mail do Kupującego oraz podane są do
wiadomości Kupującego na stronie internetowej Sprzedawcy: www.akrostal.pl w
formie elektronicznej, w taki sposób, że możliwe jest ich pobranie, przechowywanie i
odtwarzanie przez Kupującego.
1.4. Sprzedawca i Kupujący są w dalszej części OWS zwani łącznie „Stronami”.
1.5. Jeżeli Strony jednorazowo przyjęły ogólne warunki sprzedaży, to jeżeli strony inaczej nie
postanowią, a są w stałych kontaktach gospodarczych, to OWS dotyczy wszystkich
późniejszych umów kupna-sprzedaży do chwili zmiany treści lub wycofania postanowień
OWS.

2. Zawarcie umowy
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2.1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę złożonego
przez Kupującego prawidłowego zamówienia dostarczonego Sprzedawcy. Zamówienie
złożone zostać może za pomocą maila, faksu lub w formie pisemnej, jak również za
pośrednictwem innej formy komunikacji na odległość (np. telefonu), jak również
bezpośrednio u przedstawiciela Sprzedawcy.
2.2. Potwierdzenia zamówienia Sprzedawca może dokonać w formie pisemnej, mailowej lub
faksem, wskazując na istotne warunki umowy, tj. w szczególności: asortyment
towarów, ilość, cenę, termin płatności, sposób i miejsce dostawy/odbioru towarów,
oraz, jeżeli wynika to ze specyfiki towarów objętych zamówieniem, także tolerancje
błędu przy cięciu na wymiar. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2.4, Milczenie
Sprzedawcy w żadnym przypadku nie oznacza zawarcia umowy o treści określonej w
zamówieniu złożonym przez Kupującego.
2.3. W przypadku zamówień złożonych telefonicznie, dopuszcza się sytuację, w której do
zawarcia umowy dochodzi w chwili przystąpienia przez Sprzedawcę do realizacji
zamówienia złożonego telefonicznie. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest
przesłać e-mail potwierdzający zapoznanie się z OWS.
2.4. W przypadku braku potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez
Kupującego, do zawarcia umowy dochodzi także wtedy, gdy pomimo braku potwierdzenia
zamówienia, Sprzedawca przystąpił do realizacji zamówienia lub postawiał towar objęty
zamówieniem do odbioru przez Kupującego w terminie wskazanym w zamówieniu lub nie
później niż 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od dnia złożenia zamówienia.
Postanowienie pkt 2.3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

3. Ceny

3.1. Ceną sprzedaży towarów objętych zamówieniem jest cena określona w zamówieniu o ile
w potwierdzeniu zamówienia została ona potwierdzona przez Sprzedawcę. W
przypadkach wyjątkowych, gdy do zawarcia umowy dochodzi bez potwierdzenia
zamówienia przez Sprzedawcę, cena sprzedaży ustalana jest na podstawie aktualnego
cennika Sprzedawcy.
3.2. Wszelkie ceny podawane przez Strony we wzajemnych kontaktach, w tym w związku
ze składaniem i potwierdzaniem zamówień są cenami netto, chyba, że co innego
wyraźnie wynika z uzgodnień pomiędzy Stronami.
3.3. W przypadku gdy pomiędzy dniem złożenia zamówienia, a dniem jego
realizacji (postawienia towaru do odbioru przez Klienta) nastąpi:
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3.3.1. wzrostu cen surowców z których wykonane są towary objęte zamówieniem o ponad
5%, lub
3.3.2. wzrost kursu, według kursów walut ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski:
USD/PLN lub EUR/PLN o ponad 5%, Sprzedawca ma prawo domagać się zapłaty
odpowiednio wyższej ceny, proporcjonalnie do wzrostu cen surowców lub wzrostu
kursu walut.
3.4. W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, Kupujący zobowiązany jest
zwrócić Sprzedawcy, celem umożliwienia Sprzedawcy zastosowania 0% stawki podatku
VAT, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 (słownie: trzy) dni od dnia odbioru
towarów, dokumenty potwierdzające dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy
towarów. Niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu tego obowiązku, spowoduje
doliczenie przez Sprzedawcę do ceny dokonanej transakcji kwoty podatku VAT według
obowiązującej stawki, do której zapłaty na rzecz Sprzedawcy zobowiązany będzie
Kupujący.

4. Atesty handlowe

4.1. Atest handlowy, zwany dalej Atestem handlowym Sprzedawcy , jest to atest Sprzedawcy
wystawiony na podstawie danych objętych posiadanym przez Sprzedawcę atestem wytwórcy
i w pełni z nim zgodny. Atest handlowy Sprzedawcy nie zawiera danych wytwórcy
sprzedawanych towarów, które to dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedawcy.
4.2. Sprzedawca, na żądanie Kupującego może dodatkowo zaświadczyć na Ateście handlowym
Sprzedawcy o jego zgodności z atestem wytwórcy.
4.3. Sprzedawca wydaje wyłącznie Atesty handlowe Sprzedawcy. Kupujący nie może żądać od
Sprzedawcy wydania innego atestu niż Atest handlowy Sprzedawcy. Sprzedawca nie jest
związany określonym w zamówieniu przez Kupującego żądaniem dostarczenia innego atestu
niż Atest handlowy Sprzedawcy, nawet w przypadku potwierdzenia zamówienie przez
Sprzedawcę.

5.

Odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towarów oraz z tytuł u
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

5.1. Kupujący zobowiązany jest zbadać zakupiony towar w terminach i w sposób określonych w
punktach kolejnych.
55484434

5.2. Kupujący zobowiązany jest przy odbiorze towaru dokonać weryfikacji zgodności ilości
wydawanego towaru z zamówieniem oraz zbadać, czy towar nie jest uszkodzony w sposób
mechaniczny, w tym w szczególności czy nie pojawiają się na nim rysy, pęknięcia, ubytki.
Wszelkie wady polegające na niezgodności ilości towaru z zamówieniem oraz uszkodzenie
mechaniczne Kupujący zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie po dokonaniu wyładunku
towaru, tj. w chwili potwierdzenie odbioru towaru, w następujący sposób:
5.2.1. w przypadku, gdy miejsce odbioru towaru objętego zamówieniem położone jest w Polsce
-

w protokole wydanym osobie, która w imieniu Sprzedawcy towar dostarczyła lub na

liście przewozowym,
5.2.2. w przypadku, gdy miejsce odbioru towaru objętego zamówieniem położone jest poza
Polską - poprzez dokonanie stosownej adnotacji na liście CRM,
5.2.3. w przypadku odbioru własnego w magazynie Sprzedawcy - na dokumencie WZ.
5.3. Niedopełnienie lub nieterminowe dopełnienie przez Kupującego któregokolwiek z
obowiązków, o których mowa w pkt 5.2 powyżej, powoduje łącznie:

5.3.1. utratę przez Kupującego uprawnień z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady towaru
objętego zamówieniem w zakresie ilości towaru a także w zakresie uszkodzeń
mechanicznych towaru objętego zamówieniem,
5.3.2. zwolnienie Sprzedawcy z odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy w zakresie ilości towaru objętego zamówieniem oraz w
zakresie jego uszkodzeń mechanicznych, które można było stwierdzić w toku badania, o
jakim mowa w pkt. 5.2., za wyjątkiem odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
umyślnie.
5.4. Kupujący zobowiązany jest ponadto niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (słownie:
siedem) dni od dnia odbioru towaru objętego zamówieniem i w przypadku towarów mogących
podlegać dalszej obróbce w tym w szczególności obróbce termicznej lub mechanicznej, w tym
samym terminie jednak nie później niż przed przystąpieniem do obróbki towaru, dokonać
zbadania zgodności towaru objętego zamówieniem z umową w zakresie ewentualnych wad
nieobjętych postanowieniami pkt 5.2. Co do towarów będących metalami lub ich stopami
podlegającymi dalszej obróbce podlegają one obowiązkowym badaniom ze strony Kupującego
przed przystąpieniem do obróbki w szczególności: badaniu spektrometrem, badaniu składu
chemicznego, badaniu udarności, płaskości, prostości, owalności, tolerancji materiału,
twardości, struktury, badanie ultradźwiękami w celu wykrycia wad we wnętrzu towaru.
Jeżeli w wyniku badań lub użytkowania towary stwierdzono wady, o których mowa powyżej
(w szczególności w przypadku stali wady polegające na dostarczeniu stali w innym niż
zamówiony gatunku) należy je zgłosić Sprzedawcy na piśmie, pod rygorem nieważności w
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terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia., . Do pisemnego Zgłoszenia wad Kupujący
zobowiązany jest dołączyć wyniki badań wykonanych przed obróbką towaru, o których mowa
powyżej. .
Sprzedawca ma prawo zobowiązać Kupującego do przeprowadzenia na koszt Kupującego
badań wymienionych powyżej w stosunku do towarów niepodlegających obróbce i w tym celu
zastosować akapit poniżej tj. wezwać Kupującego do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 30
dni.
W wypadku złożenia przez Kupującego zawiadomienia o wadzie zakupionego towaru, które
zostanie uznane przez Sprzedawcę za niekompletne, Sprzedawca wezwie Kupującego do
przedłożenia brakujących dokumentów , wymaganych informacji lub wyników badań w
terminie 30 dni. W przypadku braku uzupełnienia przez Kupującego zgłoszenia wady, mimo
wezwania Sprzedawcy, zgłoszenie uznaję się za niedokonane.
Sprzedawca ma prawo na koszt i ryzyko Kupującego przeprowadzić badania w celu
weryfikacji zgłoszenia wady i przeprowadzonych przez Sprzedającego badań. W tym celu na
żądanie Sprzedawcy Kupujący ma obowiązek w terminie 14 dni od wystosowania żądania
dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy lub do innego wskazanego przez Sprzedawcę
miejsca.

5.5. Niedopełnienie lub nieterminowe dopełnienie przez Kupującego, któregokolwiek z
obowiązków, o których mowa w pkt 5.4 powyżej, powoduje łącznie:

5.5.1. utratę przez Kupującego uprawnień z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady towaru
objętego zamówieniem,
5.5.2. zwolnienie Sprzedawcy z odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy w odniesieniu do towaru objętego zamówieniem, za
wyjątkiem odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie.
5.6. Z chwilą rozpoczęcia obróbki towarów objętych zamówieniem, będących metalami lub ich
stopami (w szczególności stali), w tym w szczególności obróbki cieplnej palnikiem
gazowym lub w temperaturze powyżej 1540°C i niezależnie od postanowień punktów
poprzedzających, Kupujący :
5.6.1. traci wszelkie uprawnienia z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady towaru poddanego
obróbce,
5.6.2. zwalnia Sprzedawcę, w granicach prawa, z odpowiedzialności za niewykonanie lub
nienależyte umowy w odniesieniu do towarów poddanych obróbce, za wyjątkiem
odpowiedzialności z winy umyślnej.
55484434

5.7. Postanowienia pkt 5.6. powyżej dotyczą również towarów, co do których Kupujący zgłosił
Sprzedawcy ich wadliwość lub inną niezgodność z umową.
5.8. Zgłoszenie wad może nastąpić wyłącznie na piśmie, pod rygorem nieważności.
5.9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, zarówno z tytułu rękojmi, jak i
odpowiedzialności odszkodowawczej za wady towarów ujawnione w procesie ich obróbki,
w tym w szczególności w trakcie obróbki cieplnej palnikiem gazowym lub w temperaturze
powyżej 1540° C za wyjątkiem odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną z winy umyślnej
Sprzedawcy.
5.10. Sprzedawca, w przypadku zgłoszenia przez Kupującego wad towaru, uzgodni z Kupującym
termin i miejsce oględzin towaru, co do którego Kupujący zgłosił wady. W przypadku gdy
uzgodniony sposób dokonania oględzin wymaga transportu towaru, koszty transportu ponosi
Kupujący, zaś w przypadku, gdy uzgodniony sposób dokonania oględzin wymaga przyjazdu
upoważnionego przedstawiciela Sprzedawcy lub osoby trzeciej do miejsca, w którym znajduje
się towar, koszty przejazdu tam i z powrotem, według stawki 1 (słownie: jeden 0/100) złoty za
każdy kilometr po; w przypadku gdy miejsce, w którym znajduje się towar zlokalizowane jest
w odległości większej niż 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) km od siedziby Sprzedawcy, koszty
noclegu pokrywa Kupujący.
5.11. Sprzedawca, w przypadku niezasadnego zgłoszenia wad towarów, jest uprawniony do
żądania od Kupującego zapłaty wszelkich poniesionych przez Sprzedawcę kosztów
związanych z badaniem towaru celem weryfikacji istnienia wad.
5.12. W przypadku, gdy zgłoszenie wad towaru będzie zasadne, Sprzedawca może według
własnego uznania: wymienić towar na wolny od wad, towar w rozsądnym terminie, nie
dłuższym niż 45 dni, naprawić albo zwrócić Sprzedawcy zapłaconą cenę. Kupujący w
żadnym przypadku nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy ani do żądania
obniżenia ceny.
5.13. Sprzedawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikającej z niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy wyłącznie w sytuacji, gdy szkoda powstała z winy
umyślnej Sprzedawcy. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tego tytułu ogranicza się do strat
rzeczywistych poniesionych przez Kupującego, z wyłączeniem utraconych korzyści.
Jednakże w żadnym przypadku odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu strat rzeczywistych
poniesionych przez Kupującego nie może przekroczyć ceny sprzedaży netto wadliwego
towaru, uwidocznionej na fakturze VAT
5.14. Nie stanowi nienależytego wykonania umowy, a dostarczony towar nie będzie uznawany za
dostarczony jako wadliwy jeżeli:

55484434

5.14.1. ilość dostarczonego towaru mieści się w granicach +/ - 1 kg, jeżeli waga zamówionego
towaru wynosi poniżej 1 t, +/ - 5 kg, jeżeli waga zamówionego towaru wynosi od 1 do 5 t,
+/ -1 0,2 % jeżeli waga zamówionego towaru była większa niż 5 t,
5.14.2. w przypadku cięcia na wymiar zostaną zachowane następujące tolerancje: pręty okrągłe i
płaskie o przekroju do 300 mm - tolerancja cięcia - 0/+5mm, pręty okrągłe i płaskie
powyżej przekroju 300mm - tolerancja - 0/ +10mm, blachy docinane na wymiar - 0/ +15
mm, płyty docinane na wymiar - 0/ +15mm.
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5.14.3. Kupujący, w przypadku chęci zamówienia materiału o wymiarach "na gotowo",
zobowiązuje się zastrzec wyraźnie w zamówieniu, że podany przez niego wymiar materiału
jest wymiarem "na gotowo". W przypadku braku takiego zastrzeżenia, Kupujący przyjmuje
do wiadomości, iż Sprzedawca stosuje następujące naddatki na obróbkę: materiał
walcowany - min. 5mm, materiał kuty - min. 10mm. W przypadku zamówień z mniejszymi
naddatkami na obróbkę niż wskazane w pkt. powyżej, wyłączona zostaje odpowiedzialność
Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towaru objętego takim zamówieniem, jak również
odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej Sprzedawcy, z
uwzględnieniem zapisów pkt. 5.13.

5.14.4. w przypadku wypalania na wymiar zostaną zachowane geometrie wyrobu i tolerancje
jakości zgodne z normą PN - EN ISO 9013.
5.14.5. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie materiały znajdujące się w ofercie (oprócz
materiału S355) są cięte piłami taśmowymi na zimno. Jedynie na wyraźne życzenie
klienta, materiały mogą być cięte termicznie. Jednakże sprzedawca nie ponosi

jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia czy ubytki powstałe w
materiale ciętym termicznie.

6. Dostawa, termin i koszty dostawy

6.1. Dostawa towarów objętych zamówieniem realizowana jest wyłącznie na podstawie danych
objętych potwierdzeniem zamówienia. W wyjątkowych przypadkach, określonych w pkt.
2.3 i 2.4 powyżej, dostawa towaru objętego zamówieniem realizowana jest na podstawie
danych objętych zamówieniem. Początkiem terminu realizacji zamówienia, jest dzień
potwierdzenia zamówienia, zaś w przypadkach, o jakich mowa w pkt. 2.3 i 2.4. powyżej,
dzień w którym Sprzedawca rozpoczął realizację zamówienia.
6.2. Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru w ustalonym terminie, a w braku
uzgodnienia takiego terminu, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 (słownie:
jeden) dnia po powiadomieniu go przez Sprzedawcę o postawieniu towaru do odbioru.
6.3. Jeżeli Kupujący opóźnia się z odbiorem towaru z magazynu Sprzedawcy, o czas dłuższy niż 2
(słownie: dwa) dni albo nie dokonał w uzgodnionym terminie odbioru towaru w innym
uzgodnionym miejscu, Sprzedawca uprawniony jest, na koszt i ryzyko Kupującego, do
oddania towaru na przechowanie albo do przechowywania towaru we własnym magazynie.
Sprzedawca może również odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 180 (słownie: sto
osiemdziesiąt) dni od dnia, w którym Kupujący winien był odebrać towar. Sprzedawca może
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również dokonać sprzedaży towaru innemu klientowi. Koszty przechowania nieodebranego
towaru wynoszą za każdą tonę towaru, za każdy dzień przechowania - równowartość
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w złotych polskich kwoty 20,00 (słownie: dwadzieścia 00/100) euro, liczonej według
średniego kursu w okresie przechowania, według kursów walut ogłaszanych przez
Narodowy Bank Polski, przy czym opłata minimalna za jeden dzień przechowania towaru
wynosi równowartość kwoty 20 euro bez względu na jego wagę.
6.4. Koszty transportu towaru objętego zamówieniem do miejsca odbioru towaru i ryzyko
związane z transportem obciążają Kupującego. W przypadku braku odbioru towaru,
Sprzedawca obciąża Kupującego także kosztami transportu towaru do miejsca jego
składowania na koszt i ryzyko Kupującego.
6.5. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego w chwili
przekazania go osobie upoważnionej do odbioru towaru przez Kupującego, w tym
spedytorowi lub przewoźnikowi. Dokonanie czynności przeładunkowych obciąża
Kupującego. Za prawidłowe załadowanie towaru z magazynu Sprzedawcy, w przypadku
dostawy realizowanej środkami transportu Kupującego lub osób przez niego wskazanych,
ponosi odpowiedzialność Kupujący. W celu ochrony przed kradzieżą lub zachowaniami
noszącymi znamiona przestępstw Sprzedający ma prawo monitorowania procesu
przewozu towaru za pomocą urządzeń technicznych i uzyskiwania wszelkich informacji
o trasie przewozu towaru również po możliwym dostarczeniu towaru do kupującego.
6.6. Opóźnienie Sprzedawcy z dostawą towaru nieprzekraczające 14 (słownie: czternaście)
dni nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
6.7. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w realizacji dostaw jeżeli są one spowodowane
okolicznościami od niego niezależnymi, np. nieterminową dostawą przez dostawców
Sprzedawcy, zdarzeniami siły wyższej, nieprzewidywalnymi zakłóceniami w pracy
Sprzedawcy , wystąpieniem strajku, konfliktu pracowniczego. wypadku, pożaru,
powodzi, epidemii, niedoborów materiałów, zmianami przepisów prawa albo dowolnej
innej przyczyny będącej poza kontrolą Sprzedawcy. W tych przypadkach, Sprzedawca
jest uprawniony do dodatkowej ilości czasu która byłaby wystarczająca do realizacji
zlecenia.
6.8. Odstąpienie Kupującego od odbioru zamówionego towaru (odstąpienie od umowy), po
rozpoczęciu realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, nastąpić może jedynie pod
warunkiem pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Sprzedawcy w tym zakresie. W
przypadku odstąpienie przez Kupującego od odbioru zamówienia, za zgodą Sprzedawcy,
Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów Sprzedawcy związanych z podjętymi w
celu zrealizowania przedmiotu zamówienia działaniami.
6.9. Jeżeli Kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny za dostarczone mu towary,
Sprzedawca może powstrzymać się z realizacją kolejnych zamówień tegoż Kupującego do
czasu dokonania przez niego stosownych płatności.
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7. Warunki płatności

7.1. Cena sprzedaży staje się wymagalna z upływem terminu płatności określonego w fakturze
VAT wystawionej przez Sprzedawcę.
7.2. Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar
(zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej - art. 589 kodeksu cywilnego), chyba, że Strony
dokonają odmiennych ustaleń w tym przedmiocie. Odmienne ustalenia wymagają dla swej
ważności formy pisemnej.
7.3. Datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Sprzedawcy wskazanego na fakturze
VAT.
7.4. Potrącenie należności Kupującego z kwotami należnymi Sprzedawcy może dotyczyć
jedynie kwot bezspornych lub ustalonych prawomocnym wyrokiem sądowym.

8. Postanowienia końcowe

8.1. OWS wchodzą w życie z dniem 07.04.2020 roku i znajdują zastosowania do wszelkich
umów sprzedaży zawieranych przez Akrostal sp. z o.o. od tego dnia, jako Sprzedawcę w
rozumieniu postanowień OWS, chyba że co innego wynika z pisemnych, pod rygorem
nieważności, uzgodnień Stron lub przepisów prawa.
8.2. Wszelkie zmiany OWS wchodzą w życie z dniem zamieszczenia tekstu jednolitego OWS
(po zmianach) na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem www.akrostal.pl . Zmiany
OWS nie mają zastosowania do umów sprzedaży zawartych przed dniem wejściem w życie
zmian.

8.3. Strony oświadczają, iż będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych
w związku z wykonywaniem umów, do których zastosowanie znajdują OWS. W przypadku
niemożności polubownego załatwienia sprawy, wszelkie spory rozstrzygane będą przez sądy
powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
8.4. Prawem właściwym jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
8.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami OWS mają zastosowanie
w przypadku zarówno sprzedaży krajowej jak i zagranicznej odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych (Dz. U. 2013 r. poz. 403).
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