
                                                                                  Ogólne Warunki Zakupu 

Solvera Gawel Technology S.A. z siedzibą w Łące 

 

1. Ogólne zasady.  

1.1. Nabywanie wszelkich dóbr, towarów, sprzętu, narzędzi oraz usług przez firmę Solvera Gawel Technology  S.A., 

zwaną dalej Nabywcą lub/i Solvera , odbywać się może wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami niniejszych 

Ogólnych Warunków Zakupu zwanych dalej „OWZ”.  

1.2. Ogólne Warunki Zakupu stanowią integralną część wszystkich umów kupna-sprzedaży lub świadczenia usług 

zawieranych z Solvera i mają do nich zastosowanie, chyba, że strony umowy wyraźnie postanowiły inaczej. Każde 

odstępstwo od stosowania niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

1.3. Jeśli ogólne warunki umów w tym ogólne warunki sprzedaży Dostawcy w części, bądź w całości stoją w sprzeczności 

z niniejszymi OWZ, obowiązują niniejsze OWZ.  

1.4. Niniejsze OWZ podane są do wiadomości Dostawcy najpóźniej przy składaniu przez Nabywcę zamówienia/zlecenia 

lub przed przyjęciem przez Nabywcę oferty Dostawcy. Jeżeli Dostawca pozostaje w stałych stosunkach handlowych 

z Solvera przyjęcie przezeń OWZ przy pierwszym zamówieniu/zleceniu lub złożonej Solvera ofercie uważa się za 

ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów kupna-sprzedaży lub świadczenia usług, aż do czasu 

zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.  

1.5. Dostawca potwierdzając zamówienie oświadcza, że przyjmuje OWZ i zobowiązuje się do ich przestrzegania.  

1.6. Jeżeli Dostawca nie zgadza się z warunkami OWZ zobowiązany jest niezwłocznie, przed wykonaniem zlecenia/ 

zamówienia pisemnie powiadomić o tym fakcie Nabywcę. Nabywca zastrzega sobie w tym wypadku prawo 

wycofania zlecenia/ zamówienia. W tym wypadku Dostawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Solvera.  

 

2. Warunki zawarcia umowy.  

2.1. Umowa jest uważana za zawartą z chwilą gdy: 

− Dostawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w terminie  i w sposób opisany w zamówieniu, z chwilą 

potwierdzenia przyjęcia zamówienia, 

− została pomiędzy stronami zawarta dwustronna umowa,  

− przyjęta została przez Solvera oferta Dostawcy. 

2.2. Jakakolwiek zmiana OWZ lub innych warunków szczególnych zawartych w zamówieniu/zleceniu Nabywcy lub 

oświadczeniu o przyjęciu oferty złożonej przez Dostawcę, dokonana przez Dostawcę bez porozumienia z Nabywcą 

nie wiąże Nabywcy i skutkować może odwołaniem przez niego złożonego zamówienia/zlecenia lub przyjęcia oferty 

Dostawcy bez prawa do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu przez Dostawcę. Jakiekolwiek zmiany w 

warunkach szczególnych zamówienia/zlecenia, przyjęcia oferty bądź dotyczące OWZ możliwe są tylko wówczas i 

wiążą strony jeżeli zgodzi się na nie Nabywca i fakt ten wyraźnie potwierdzi w formie pisemnego załącznika lub 

ankesu do zamówienia/zlecenia lub umowy.  

2.3. Zamówienie/zlecenie Nabywcy może być potwierdzone przez Dostawcę wyłącznie w formie pisemnej lub wysłane 

drogą elektroniczną ( e-mail).  

2.4. Brak potwierdzenia zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od daty wysłania zamówienia/zlecenia równoznaczny jest 

z akceptacją zamówienia/zlecenia na warunkach określonych przez Solvera z zamówieniu/zleceniu.  

2.5. Dostawca nie może scedować wykonania umowy na osoby trzecie bez zgody Nabywcy.  

2.6. Umowę uważa się za wykonaną gdy towar/usługa dostarczony/a do Nabywcy będzie zgodny/a z 

zamówieniem/zleceniem w szczególności pod względem: terminu dostawy, jakości, ilości i ceny.  

2.7. We wszelkiej korespondencji i dokumentach dostawy (specyfikacja wysyłkowa, dokumenty WZ, faktura) Dostawca 

ma obowiązek przywołać numer zamówienia/zlecenia.  

 

3. Cena i płatności.  

3.1. Dla wzajemnych rozliczeń pomiędzy stronami jako wiążące traktowane są ceny określone w zamówieniu/zleceniu 

Nabywcy potwierdzonym przez Dostawcę lub przyjęciu oferty Dostawcy.  

  



3.2. Ustalone ceny są cenami stałymi, niezmiennymi. Późniejsze podnoszenie cen bez zmiany umowy jest wykluczone. 

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, cena zawiera wszelkie należne podatki i opłaty lokalne inne niż podatek od 

sprzedaży, podatek VAT lub inne podobne podatki i opłaty od obrotu. Podatek VAT powinien być wyszczególniony 

na fakturze.  

3.3. Cena obejmuje również wynagrodzenie z tytułu przeniesienia przez Dostawcę autorskich praw majątkowych, 

udzielenie licencji, zgód oraz wszelkich upoważnień do korzystania i/lub rozporządzania towarami lub innymi 

wytworami Dostawcy dostarczanymi przez Dostawcę na rzecz Solvera w wykonaniu umowy.  

3.4. Ceny zawarte na fakturze muszą być tożsame z cenami uwidocznionymi na zamówieniu Nabywcy w przeciwnym 

wypadku faktura nie zostanie przyjęta przez Nabywcę.  

3.5. Wszystkie potencjalne zaliczki wypłacone Dostawcy przez Nabywcę zarachowane będą na poczet wartości netto 

faktury za towary lub wykonane usługi.  

3.6. W przypadku reklamacji jakościowej lub ilościowej Nabywca ma prawo zatrzymać częściowo lub całkowicie zapłatę 

ceny do czasu usunięcia przyczyny reklamacji, przy czym ustalone terminy skonta obowiązują od momentu 

usunięcia przyczyny reklamacji.  

3.7. Wszystkie faktury Dostawcy zawierać muszą dane niezbędne w świetle przepisów o podatku VAT. Ponadto faktury 

muszą być wystawione w 2 egzemplarzach, zawierać numer zamówienia Nabywcy oraz datę dostawy.  

3.8. Płatności z faktur następować będą zgodnie z warunkami płatności określonymi w warunkach szczególnych na 

zamówieniu/zleceniu Nabywcy. Jako termin początkowy dla biegu terminu płatności przyjmuje się datę 

dostarczenia Nabywcy prawidłowej faktury przez Dostawcę.  

 

4. Dostawy.  

4.1. Zamówione towary lub usługi dostarczone być muszą w sposób zgodny z postanowieniami warunków szczególnych 

określonych w zamówieniu/zleceniu Nabywcy lub przyjęciu oferty Dostawcy, mają być wolne od wad jawnych i 

ukrytych. Do każdej dostawy musi być dołączony dokument dostawy (WZ lub faktura) oraz certyfikat jakości - atest. 

Dokument dostawy zawierać powinien kompletny numer zamówienia/zlecenia Nabywcy, określenie asortymentu 

i ilości dostarczonych towarów. Kopia tego dokumentu powinna zostać przekazana Nabywcy za potwierdzeniem 

odbioru.  

4.2. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć towar/usługę na swój koszt bez doliczania jakichkolwiek dodatkowych 

opłat, chyba że umowa stanowi inaczej.  

4.3. Towar musi być należycie opakowany, oznakowany i etykietowany umożliwiając szybką identyfikację.  

4.4. Dostawca jest odpowiedzialny za szkody wynikające z uszkodzeń, utraty i zabrudzeń towaru spowodowanych 

niewłaściwym opakowaniem oraz brakiem należytego zabezpieczenia podczas transportu. Ryzyko za przypadkową 

utratę lub uszkodzenie towaru w trakcie transportu ponosi Dostawca. 

4.5. Jeżeli z zamówienia/zlecenia lub przyjęcia oferty Dostawcy nie wynika inaczej, dostawa realizowana jest na 

warunkach DDP Incoterms 2020 (zakład Solvera w Łące).  

4.6. Terminy dostaw towarów lub wykonania usług wynikające z zamówienia/zlecenia Nabywcy lub przyjęcia oferty 

Dostawcy są absolutnie wiążące.  

4.7. Terminy dostaw oznaczają: 

− w odniesieniu do towarów- datę ich otrzymania przez Nabywcę w miejscu wskazanym w zamówieniu lub 

przyjęciu oferty Dostawcy,  

− w odniesieniu do usług – datę w której usługa ma zostać wykonana zgodnie z zamówieniem/zleceniem lub 

przyjęciem oferty Dostawcy. 

4.8. Jeżeli Dostawca opóźnia się z dostawą produktów lub realizacją zamówionych usług, Nabywcy przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w terminie 3 miesięcy od upływu terminu dostawy. Dostawcy nie przysługuje w takim 

przypadku uprawnienie do żądania odszkodowania z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie 

przez Nabywcę do Dostawcy doręczone w formie pisemnej i wywoływać będzie skutek natychmiastowy.  

4.9. Ewentualna dostawa towarów lub usług przed ustalonym terminem może mieć miejsce tylko za zgodą Nabywcy 

z zastrzeżeniem, że zapłata za te dostawy będzie miała miejsce w terminie wymagalności wskazanym na 

zamówieniu.  

  



4.10. Niezależnie od innych uprawnień przysługujących Nabywcy, w przypadku gdy Dostawca opóźnia się z dostawą 

produktów lub realizacją zamówionych usług, Nabywca może żądać naprawienia wszelkich szkód jakie poniósł z 

tego tytułu oraz zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych w związku z opóźnieniem. Dotyczy to w szczególności 

kar umownych, opłat lub/i odszkodowań naliczonych przez klienta Nabywcy, kosztów zakupów interwencyjnych i 

zastępczych, wyższych kosztów transportu itd. Powyższe koszty Nabywca może potrącać z należności 

przysługujących Dostawcy na podstawie wystawionych przez niego faktur, po wcześniejszym powiadomieniu 

Dostawcy o zamiarze potrącenia. 

 

5. Cło i pochodzenie.  

5.1. Przy dostawach importowych ze względu na przepisy celne towarowi powinna towarzyszyć faktura w dwóch 

egzemplarzach. Uproszczenia są dopuszczalne w tym przypadku tylko po uprzednim, pisemnym potwierdzeniu 

przez Nabywcę. Przy przesyłkach wymagających oclenia faktura powinna zawierać wyodrębnione: zawarte w cenie 

montaż i koszty transportu oraz wartość usług naprawy wg materiału i kosztów płac. 

5.2. Jeśli do importu lub eksportu wymagane są dokumenty w celu określenia przeznaczenia przedmiotu wysyłki, 

Dostawca jest zobowiązany zorganizować i dostarczyć je Nabywcy na własny koszt. Dostawca jest zobowiązany do 

ustalenia i udokumentowania pochodzenia towaru. O zmianie pochodzenia Dostawca jest zobowiązany 

powiadomić Nabywcę pisemnie. Jeśli Dostawca dostarcza towar, który w kraju importu wymaga przeprowadzenia 

procedur celnych, to jest on zobowiązany do dostarczenia Nabywcy świadectwa pochodzenia. Świadectwo to jest 

wymagane dla każdej wysyłki.  

5.3. Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody poniesione przez Nabywcę, które wynikną z niespełnienia  

powyższych warunków określonych w pkt 5.  

5.4. Dostawca jest zobowiązany do wspierania Nabywcy, tak by ponosił jak najniższe koszty celne. Dostawca jest 

zobowiązany do wyjaśnienia odpowiednim urzędom wszystkich zapytań i wątpliwości dotyczących podchodzenia 

towaru.  

Jeśli nie ustalono inaczej odprawę przeprowadza Dostawca. Jeśli Dostawca przeprowadzi odprawę nie 

powiadamiając o tym pisemnie Nabywcy ponosi w pełni koszty odprawy.  

 

6. Siła wyższa. 

6.1.  Obie strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w takim 

zakresie w jakim nastąpiło to na skutek okoliczności siły wyższej.  

6.2. Siła wyższa stanowi zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia, którego nie udało się 

uniknąć nawet w wypadku maksymalnej staranności stron, przy czym wpływ pogody na wykonanie umowy, który 

należało wziąć pod uwagę podczas jej zawierania oraz strajk pracowników Dostawcy nie stanowią zdarzeń siły 

wyższej.  

6.3. Jeżeli zdarzenia siły wyższej trwać będą dłużej niż 7 dni z kolei, Solvera może odstąpić od Umowy składając 

Dostawcy oświadczenie w tym zakresie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

6.4. Strona powołująca się na okoliczności siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą stronę niezwłocznie e-

mailem, nie później niż w terminie 3 dni od ich zaistnienia, jak również od ich ustąpienia pod rygorem utraty 

możliwości powoływania się na okoliczność siły wyższej jako uzasadnienia niewykonania bądź nienależytego 

wykonania umowy. 

 Nabywca  może w czasie niewykonywania umowy przez Dostawcę z powodu siły wyższej pozyskać towary z innych 

źródeł i o te ilości zredukować ilości zawarte w umowie z Dostawcą, jeśli Dostawca nie był w stanie dostarczyć 

towarów w terminie z powodu siły wyżej. 

 

7. Odpowiedzialność. 

7.1. Dostawca będzie chronić i zabezpieczy Solvera przed wszelką odpowiedzialnością, roszczeniami, żądaniami, 

odszkodowaniami, kosztami i wydatkami (łącznie z uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej i innych usług 

profesjonalnych) wynikającymi z dostaw towarów, wykonywania usług lub prac przez Dostawcę lub jego 

pracowników, agentów, przedstawicieli oraz podwykonawców na terenie należącym do Solvera lub jego klientów, 

lub wynikającymi z korzystania z mienia Solvera, lub jakiegokolwiek jego klienta z wyjątkiem przypadków, w 

których odpowiedzialność taka wynika z niedołożenia należytej staranności lub winy umyślnej  Solvera lub jej 

klienta.   



7.2. Dostawca będzie chronić i zabezpieczy Solvera przed wszelką odpowiedzialnością i wydatkami (łącznie z 

uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej i innych usług profesjonalnych) powstałymi w związku z roszczeniami i 

żądaniami osoby trzeciej dotyczącymi odszkodowania za uszkodzenie ciała, zgon, szkody w mieniu lub straty 

ekonomiczne spowodowane przez towary lub usługi dostarczane przez Dostawcę (niezależnie od tego, czy takie 

roszczenie lub żądanie wynika z deliktu, niedołożenia należytej staranności, umowy, gwarancji, odpowiedzialności 

na zasadzie ryzyka lub powstało na innej podstawie prawnej), z wyjątkiem przypadków, kiedy uszkodzenia ciała, 

szkoda lub strata wynikają ze zmian, niewłaściwej naprawy, konserwacji lub instalacji dokonanych przez osobę 

inną niż Dostawca, za którą Dostawca nie ponosi odpowiedzialności. 

7.3. Dostawca zobowiązany jest do:  

− poinformowania Solvera przed przyjęciem zamówienia/ zawarciem umowy o wszelkich ograniczeniach w 

korzystaniu (w tym do celów związanych z tworzeniem, wprowadzaniem zmian i rozwojem produktów 

wytwarzanych przez Solvera oraz wszelkich ich elementów, a także ich rozpowszechnianiem) lub dalszym 

rozpowszechnianiu przez Solvera lub osoby upoważnione przez  Solvera towarów/dokumentacji i innych 

wytworów dostarczonych przez Dostawcę na rzecz osób trzecich, oraz  

− poinformowania Solvera o wszelkich osobach trzecich, którym przysługują prawa własności intelektualnej 

do dostarczanych towarów/dokumentacji  innych wytworów, oraz  

− poinformowania o osobach trzecich, w stosunku do których Solvera zobowiązana jest zawrzeć umowę 

licencyjną, uzyskać zezwolenie, zgodę lub wstąpić do odpowiedniej organizacji związanej z ochroną i/lub 

zarządzaniem prawami własności intelektualnej do ww. towarów/dokumentacji, w celu zapewnienia 

Solvera pełnego niezakłóconego i swobodnego korzystania/rozpowszechniania towarami/dokumentacją i 

innymi wytworami. 

7.4. Niezależnie od innych roszczeń przysługujących Solvera względem Dostawcy, w razie wystąpienia przez 

jakiekolwiek osoby trzecie z roszczeniami przeciwko Solvera w związku z:  

− korzystaniem z towarów, dokumentacji, innych wytworów, z ich elementów lub z ich opracowań; lub  

− rozpowszechnianiem towarów, dokumentacji, , innych wytworów, z ich elementów lub z ich opracowań; 

lub  

− rozporządzaniem prawami do towarów, dokumentacji, , innych wytworów z ich elementów lub z ich 

opracowań,  

− wadami dostarczonych przez Dostawcę towarów lub nienależytym wykonaniem usług, 

Dostawca zobowiązany jest podjąć wszelkie możliwe czynności faktyczne i prawne w celu obrony Solvera przed 

takimi roszczeniami, a w przypadku gdyby Solvera została zobowiązana do zaspokojenia roszczeń osób trzecich 

lub zaspokoiła takie roszczenia w związku z prawomocnym lub natychmiast wykonalnym orzeczeniem sądu 

powszechnego, sądu polubownego, decyzją organu administracji lub innego właściwego podmiotu, jak 

również w związku z zawartą z takim podmiotem uprawnionym umową (w tym umową licencyjną), ugodą 

sądową, pozasądową lub zawartą przed mediatorem, Dostawca zobowiązany jest naprawić wszelkie szkody 

poniesione przez Solvera w wyniku lub w związku z takimi roszczeniami osób trzecich, w tym w szczególności 

zwrócić Solvera wszelkie uzasadnione: (i) wydatki i koszty poniesione w związku z takimi roszczeniami, w tym 

kosztami sądowymi, kosztami zastępstwa prawnego, a także kosztami pomocy prawnej, bez względu na 

przepisy regulujące wysokość wynagrodzenia radców prawnych lub adwokatów, jak również odsetki oraz inne 

koszty wynikające zastosowania się do ewentualnych postanowień zabezpieczających, a także (ii) wydatki, 

koszty i nakłady, których poniesienie okazało się konieczne do usunięcia stanu niewykonania lub nienależytego 

wykonania któregokolwiek ze zobowiązań Dostawcy, a także do uchylenia stanu naruszania praw osób trzecich 

(w tym wynagrodzenia umownego ustalonego pomiędzy Solvera a podmiotem uprawnionym z tytułu 

korzystania z ww. praw). Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do roszczeń osób trzecich 

względem ewentualnych następców prawnych Solvera lub innych osób upoważnionych do korzystania z 

towarów/dokumentacji, innych wytworów. 

7.5.  Solvera uprawniona jest do potrącenia wszelkich roszczeń, o których mowa w niniejszym paragrafie z 

wierzytelnościami Dostawcy (w tym ceną za dostarczany towar/usługę). 

 

  



8. Reklamacje. 

8.1. Nabywca dokona kontroli jakościowej i ilościowej dostarczonych towarów i usług. W przypadku stwierdzenia 

wad Nabywca może odmówić ich przyjęcia. O fakcie nie przyjęcia towarów/usług z wskazaniem przyczyn, 

Nabywca powiadamia Dostawcę w możliwie najkrótszym czasie. W terminie do 3 dni od daty powiadomienia 

o odmowie przyjęcia towaru/usługi Dostawca ustosunkuje się do decyzji Nabywcy. Towary/usługi nie przyjęte 

przez Nabywcę, o ile strony nie postanowią inaczej zostaną w terminie 8 dni od daty odmowy ich przyjęcia 

przez Nabywcę odebrane przez Dostawcę, a w ich miejsce dostarczone towary/usługi wolne od jakichkolwiek 

wad. Wszelkie związane z tym koszty ponosi Dostawca.  

8.2. W przypadku wad towaru, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać wykryte przy odbiorze, 

Nabywca zgłosi wykrycie takich wad niezwłocznie po ich wykryciu nie później jednak niż 12 miesięcy od 

odebrania towaru/usługi. Nabywca zastrzega sobie prawo do reklamowania nie tylko całej partii towaru/usługi 

ale również ich części.  

8.3. W przypadku wystąpienia z reklamacją Nabywca ma prawo zastosować domagać się zaspokojenia swoich 

roszczeń według wyboru Nabywcy:  

− wymiany towaru/usługi na wolną od wad na koszt Dostawcy, 

− usunięcia wad, 

− obniżenia ceny na towar/usługę niepełnowartościowy/ą lecz możliwy/ą do wykorzystania  

8.4.  Nabywca ma prawo wstrzymać płatność za towar/usługę do czasu rozstrzygnięcia reklamacji.  

 

9. Anulowanie zamówienia, odstąpienie od umowy. 

9.1. Poza innymi przypadkami określonymi w OWZ, Nabywca ma prawo anulować złożone zamówienie/zlecenie 

albo odstąpić w całości lub w części od zawartej umowy bez dodatkowego wzywania Dostawcy do wykonania 

zobowiązania, bez dalszych zobowiązań lub odpowiedzialności i do odzyskania od Dostawcy wszelkich kwot 

wpłaconych przez Solvera i wszelkich dodatkowych kosztów poniesionych przez Solvera z tytułu wymiany 

towaru, zakupu towaru lub usługi u alternatywnego Dostawcy oraz za straty lub szkody poniesione w wyniku 

opóźnionej realizacji umowy, w następujących przypadkach:  

− zagrożenia niewypłacalnością Dostawcy, zgłoszenia przez Dostawcę upadłości, likwidacji jak też 

zaprzestania prowadzenia dalszej działalności, 

− dokonania przez Dostawcę podziału swego przedsiębiorstwa, połączenia z innym przedsiębiorstwem 

lub jego zbycia, 

− nie wykonania przez Dostawcę z któregokolwiek z zobowiązań wynikających ze szczególnych 

warunków określonych w zamówieniu/zleceniu, przyjęciu oferty bądź Ogólnych Warunków Zakupu.  

9.2. Solvera może zrealizować uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie do 12 miesięcy od dnia upływu 

terminu rękojmi/gwarancji towaru lub usługi. 

 

10. Ubezpieczenie . 

Dostawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia OC działalności oraz odpowiedzialności za 

produkt/usługę, na taką kwotę i na warunkach gwarantujących ubezpieczenie od wszelkich ryzyk i 

odpowiedzialności wynikających z umowy zawartej z Nabywcy.  

 

11. Postanowienia końcowe. 

11.1. Wszelkie powiadomienia wynikające z Ogólnych Warunków Zakupu dokonywane być mogą e-mailem lub 

listem poleconym i będą uważane za dokonane z datą doręczenia ich adresatowi. 

11.2. Niniejsze OWZ i umowa pomiędzy Dostawcą a Nabywcą w szczególności jej ważność, interpretacja i 

wykonanie podlega prawu polskiemu. Strony wyłączają zastosowanie do Umowy Konwencji Narodów 

Zjednoczonych z dnia 11. 04. 1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. 

11.3. Wszelkie spory powstałe w związku z umową strony poddadzą pod jurysdykcję sądów polskich, a właściwym 

dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Solvera.  

11.4. Dostawca nie jest uprawniony do przeniesienia ani całości, ani części praw lub obowiązków wynikających z 

Umowy na jakakolwiek osobę trzecią, bez uprzedniej zgody Solvera wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 



11.5. Zawierając umowę, Dostawca wyraża zgodę na przeniesienie całości lub części praw lub obowiązków Solvera 

wynikających z umowy na osoby trzecie. Dostawca zostanie powiadomiony na piśmie o zamiarze 

przeniesienia praw lub obowiązków na osobę trzecią wskazaną przez Solvera. 

11.6. Solvera zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszych OWZ. O wszelkich zmianach Dostawca 

zostanie niezwłocznie powiadomiony. 

11.7. Ewentualna nieważność lub bezskuteczność poszczególnych postanowień niniejszych OWZ nie powoduje 

nieważności / bezskuteczności pozostałych postanowień oraz Umów zawartych w oparciu o niniejsze OWZ. 

Postanowienia nieważne / bezskuteczne zastąpione zostaną innymi postanowieniami, które odpowiadać 

będą celowi gospodarczemu takich postanowień. 


