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OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU
APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie
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§ 1. Zakres zastosowania
Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu mają zastosowanie do wszelkich transakcji zakupu
dokonywanych przez APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie („APLISENS”) i stanowią
integralną część Zamówień, niezależnie od tego co będzie ich przedmiotem (narzędzia,
maszyny, sprzęt, inne materiały, czy usługi) (dalej „Dostawa” lub „Dostawy”).
Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu mają zastosowanie, o ile w Zamówieniu lub Umowie
nie postanowiono inaczej.
Postanowienia odmienne od Ogólnych Warunków Zakupu, w szczególności zawarte w
warunkach sprzedaży Dostawcy, lub potwierdzeniach Zamówienia są dla APLISENS
wiążące tylko wtedy, gdy zostaną przez niego pisemnie wprost potwierdzone. Wolne od
zastrzeżeń Zamówienia/Umowy nie oznaczają ze strony APLISENS uznania odmiennych
postanowień.
§ 2. Zamówienie
Dostawy muszą być zawsze przedmiotem zamówienia zakupu („Zamówienie”).
Zamówienia powinny być dokonywane mailem, faxem, drogą elektroniczną lub w inny
uzgodniony sposób.
Za przyjęcie Ogólnych Warunków Zakupów będzie uważane przystąpienie do realizacji
Zamówienia przez Dostawcę.
Dostawca, będąc podmiotem profesjonalnym w zakresie prowadzonej działalności, jest
całkowicie świadomy oczekiwań i wymagań ze strony APLISENS, w szczególności w
zakresie jakości, kosztów oraz terminów realizacji zobowiązań. Dostawca zobowiązany
jest dostarczać Dostawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przyjętymi
standardami w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz prawa pracy.
Przedmiot Umowy/Zamówienia będzie wykonany z wykorzystaniem sił, środków w tym
narzędzi których pozyskanie i zabezpieczenie jest wyłącznym obowiązkiem Dostawcy i
zostało w całości uwzględnione w wynagrodzeniu, w szczególności przedmiot
Umowy/Zamówienia będzie wykonany bez zaangażowania sił, środków i narzędzi
APLISENS, o ile strony pisemnie nie ustalą inaczej, albo inna okoliczność nie będzie
wynikać z pisemnego, pod rygorem nieważności, oświadczenia Odbiorcy.
Jeżeli termin dostawy nie został sprecyzowany w Umowie/Zamówieniu, Dostawca
zobowiązuje się zrealizować wysyłkę niezwłocznie na pisemne wezwanie APLISENS.
Dostawca zobowiązuje się dostarczać Dostawy zgodnie z dokumentacją, regulującą
stosunki między nim a APLISENS, w szczególności z rysunkami, specyfikacjami,
wykazem wymogów itp. („Dokumentacja”). W przypadku dostarczenia Dostawy,
realizacja Zamówienia oznacza dostarczenie APLISENS produktów wolnych od wad wraz
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z wymaganymi dokumentami oraz dokumentami przewozowymi, w godzinach pracy i pod
adres wskazany w Zamówieniu. Jeżeli Zamówienie dotyczy dostawy towaru włączającej
montaż lub inną usługę, przez dostarczenie produktu wolnego od wad rozumie się należyte
wykonanie montażu lub innej usługi zgodnie z postanowieniami zawartymi w
Zamówieniu.
Na pierwsze żądanie APLISENS, Dostawca zobowiązuje się dokonać zmian w Dostawie,
dostarczyć wszelkie informacje o Dostawach lub o Zamówieniu oraz udokumentować
państwo pochodzenia Dostaw oraz skład tego, co zastosowano w Dostawach.
Każdą zmianę lub uzupełnienie Zamówienia poczytuje się za nową ofertę. Strony
wyłączają stosowanie modyfikującego przyjęcia oferty/zamówienia, tj. zastosowania art.
68¹ i art. 68² kodeksu cywilnego.
Dostawca nie będzie, bez uprzedniej akceptacji APLISENS zmieniał Dostawy w żaden
sposób, w szczególności poprzez zmianę komponentów, materiałów, zastosowanych
procesów czy też miejsca wytworzenia.
§ 3. Prawa Własności Intelektualnej i Przemysłowej
Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za ważność praw własności intelektualnej (w
tym przemysłowej) związanych z Dostawami oraz, w przypadku istnienia praw własności
intelektualnej (w tym przemysłowej) osób trzecich, za możliwość swobodnego korzystania
z tych praw w odniesieniu do Dostaw. Dostawca zobowiązuje się nie dopuścić do
powstania odpowiedzialności APLISENS z tytułu naruszenia wyżej wspomnianych praw
przybierającej postać w szczególności dochodzenia roszczeń lub składania skarg przez
podmioty trzecie przeciwko APLISENS oraz zwolni APLISENS z odpowiedzialności
wobec takich podmiotów. W przypadku gdy strona trzecia wszczęłaby postępowanie,
dochodząc zakazania, ograniczenia lub zmiany używania, marketingu lub sprzedaży
przedmiotu Dostaw, Dostawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje
takiego postępowania mogącego skutkować zapłatą odszkodowania. Dostawca
zobowiązuje się również naprawić wszystkie szkody i zwrócić koszty poniesione przez
APLISENS w wyniku częściowego lub całkowitego niewykonania umów wiążących
APLISENS z innymi podmiotami w odniesieniu do przedmiotu Dostaw, w tym
odszkodowania, które APLISENS może być zobowiązany wypłacić innym podmiotom z
tytułu niewykonania swoich zobowiązań oraz koszty dodatkowe wywołane koniecznością
dokonania zmian w Dostawach lub narzędziach, które będą do tego użyte.
Dostawca udziela APLISENS na czas nieoznaczony niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na
korzystanie z praw własności intelektualnej do przedmiotu Dostaw lub związanych z
przedmiotem Dostaw, w tym w szczególności do narzędzi, sprzętu i części oraz
dotyczących ich rysunków, dokumentacji technicznej i know-how. W zakresie, w jakim
nie dojdzie do skutecznego udzielenia licencji na korzystanie z praw własności
intelektualnej na podstawie zdania poprzedniego, Dostawca zobowiązuje się udzielić na
czas nieoznaczony niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z praw własności
intelektualnej do przedmiotu Dostawy lub związanych z przedmiotem Dostawy, w tym w
szczególności do narzędzi, sprzętu i części oraz dotyczących ich rysunków, dokumentacji
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technicznej i know-how. W takim przypadku i w takim zakresie dojdzie do udzielenia
nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z praw własności intelektualnej do
przedmiotu Dostawy lub związanych z przedmiotem Dostawy, w tym w szczególności do
narzędzi, sprzętu i części oraz dotyczących ich rysunków, dokumentacji technicznej i
know-how poprzez transakcję zakupu lub jej wykonanie. Wszelkie licencje udzielone
przez Dostawcę obejmują prawo do udzielania licencji dalszych (sublicencji).
§ 4. Ceny, Fakturowanie i Warunki Płatności
1. Stosowane ceny są cenami wskazanymi w Zamówieniu. Ceny te są stałe, nie podlegają
zmianom, oraz są rozumiane jako Ex WORKS lub EXW (jak przyjęto w definicji
Incoterms 2020 lub w kolejnych wersjach Incoterms, które mogą zastąpić Incoterms 2020).
Ceny nie mogą być zmieniane w żaden sposób bez wyraźnego porozumienia obu stron.
Dostawca nie może nagle zaprzestać realizacji Zamówienia.
2. Wszystkie szczegóły wskazane w Zamówieniu, które pozwalają na identyfikację i kontrolę
Dostaw, powinny być jasno uwidocznione na fakturze.
3. Dostawca przedłoży faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz określonymi
wymaganiami APLISENS.
4. Faktury będą przesyłane do APLISENS po wysyłce Dostawy/wykonaniu usługi, o ile
uwzględniając obowiązujące przepisy strony nie uzgodnią inaczej.
5. Faktura poza innymi elementami wymaganymi przez prawo powinna zawierać co najmniej
następujące informacje:
a) numer Zamówienia APLISENS;
b) ilość, specyfikację dostarczonych produktów lub usług;
c) numer identyfikacji celnej, jeśli ma zastosowanie;
d) informację dotyczącą pochodzenia produktów, jeśli ma zastosowanie;
e) symbol PKWiU;
f) uzgodnione warunki płatności.
6. Faktura musi być obowiązkowo wysłana na adres pocztowy APLISENS: Aplisens S.A.
Warszawa ulica Morelowa 7, 03 -192 Warszawa, a w przypadku gdy strony podpiszą
porozumienie o akceptacji przesyłania faktur elektronicznych, Dostawca może przesyłać
faktury na adres e-mail: faktury@aplisens.pl .W przypadku, gdy na zamówieniu podany
jest inny adres, na który ma być wysłana faktura Dostawca ma obowiązek wysłać ją na
wskazany adres.
7. W przypadku przedstawienia wadliwej lub niezupełnej faktury przez Dostawcę
APLISENS może wstrzymać zapłatę faktury, bez prawa Dostawcy do naliczenia odsetek,
do czasu wyjaśnienia i przedstawienia poprawionej faktury (faktury lub noty korygującej).
8. Należności za Dostawy będą płatne w drodze przelewu międzybankowego po upływie
trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania przez APLISENS prawidłowo wystawionej
faktury.
9. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego APLISENS.
10. Wszelkie koszty bankowe powstające poza bankiem APLISENS ponosi Dostawca.
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11. APLISENS zastrzega sobie prawo dokonywania potrąceń lub wstrzymywania płatności za
produkty lub usługi, które nie zostały dostarczone zgodnie z Zamówieniem. W
szczególności w przypadku zgłoszenia reklamacji zapłata zostanie wstrzymana do czasu
ostatecznego rozstrzygnięcia reklamacji.
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§ 5. Opakowanie oraz Dokumenty Przewozowe
Dostawca zobowiązuje się do dostarczania Dostaw w opakowaniu, które jest dostosowane
do rodzaju przedmiotu Dostaw, sposobu, w jakim są one wysyłane oraz sposobu, w jakim
będą składowane, tak aby dostarczyć je w nienaruszonym stanie.
Każda jednostka opakowaniowa powinna zawierać po stronie zewnętrznej czytelną
informację zgodnie z wymogami przepisów przewozowych, jak również wszystkie
instrukcje dotyczące szczególnych warunków składowania. Powyższa informacja powinna
zawierać numer Zamówienia imię i nazwisko osoby zamawiającej, numer partii, dokładną
nazwę Dostaw, dokładne nazwy oraz adresy nadawcy i odbiorcy, dostarczoną ilość, wagę
brutto i netto.
Do każdej dostarczonej Dostawy powinny być dołączone dwie (2) dokładne kopie
dokumentów przewozowych, które powinny umożliwić identyfikację Dostaw, ich kontrolę
co do ilości, oraz, jeżeli zajdzie taka konieczność, także wpisy danych o bezpieczeństwie
materiałów.
Dostawca powinien dołączyć do każdej Dostawy, jeżeli nie jest to szczegółowo określone
w Zamówieniu – kopię faktury, certyfikat jakości, specyfikację wagi oraz dokument
potwierdzający dostarczenie produktu (specyfikacja/list przewozowy (CMR, CIM) /inny
dokument dostawy). W przypadku importu Dostawca zobowiązany jest dostarczyć
APLISENS:
- oryginalne dokumenty niezbędne do zastosowania preferencyjnych/obniżonych
stawek celnych,
- wszelkie dokumenty wymagane w związku z importem. W przypadku takiej
konieczności Dostawca na wezwanie APLISENS jest zobowiązany do dostarczenia
oryginału Certyfikatu Rezydencji.
Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w Dostawach (zniszczenia,
brakujące elementy, szkody częściowe itp.) wynikające z niewłaściwego lub
nieodpowiedniego ich opakowania.
§ 6. Dostarczenie
Dostawy będą dostarczane do miejsca określonego w Zamówieniu. Za datę wykonania
Zamówienia/Umowy uznaje się dzień, w którym Dostawa zostanie dostarczona
APLISENS zgodnie z warunkami podanymi w Zamówieniu/Umowie i będzie zgodna pod
względem rodzaju, ilości i jakości, potwierdzonych protokołem odbioru lub dokumentem
PZ.W żadnym wypadku, kontrola, akceptacja lub przyjęcie Dostawy nie zwalnia Dostawcy
od odpowiedzialności za wady Dostawy lub inne uchybienia w spełnieniu wymagań
Zamówienia/Umowy.
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Dostawca jest zobowiązany do dotrzymania umówionego terminu dostarczenia
Zamówienia bądź terminowego wykonania usługi. Wcześniejsza Dostawa, wcześniejsze
wykonanie usługi bądź częściowa Dostawa, częściowe wykonanie usługi wymaga
wcześniejszej zgody APLISENS wyrażonej na piśmie.
W przypadku, kiedy Dostawca stwierdzi, że nie będzie w stanie wywiązać się – w części
lub w całości z zobowiązań wynikających z Zamówienia/Umowy, lub nie będzie mógł
dotrzymać terminu Dostawy, zobowiązany jest niezwłocznie na piśmie powiadomić o tym
fakcie APLISENS, przy czym informacja ta musi zawierać powód/powody opóźnienia i
przewidywany czas jego trwania. Przyjęcie przez APLISENS opóźnionej lub częściowej
Dostawy lub wykonania usługi nie oznacza, że APLISENS zrzeka się jakichkolwiek praw
(roszczeń), związanych z opóźnioną/częściową Dostawą lub wykonaniem usługi.
W przypadku nieprzestrzegania terminu dostarczenia Dostawy lub w przypadku, gdy
Dostawa jest niekompletna lub zawiera większą ilość niż zamówiona, lub gdy nie jest
zgodna z Zamówieniem lub z Dokumentacją, APLISENS zastrzega sobie prawo do
odmowy jej przyjęcia.
Każda Dostawa, której przyjęcia odmówiono, zostanie zwrócona Dostawcy na jego własny
koszt i ryzyko w ciągu 8 dni od daty złożenia przez APLISENS oświadczenia, w dowolnej
formie, o odmowie jej przyjęcia.
Dostawca naprawi szkodę i pokryje APLISENS dodatkowe koszty związane z
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swojego zobowiązania do dostarczenia
Dostawy lub realizacji usługi zgodnie z Zamówieniem.
§ 7. Gwarancje
Dostawca zapewnia, że Dostawy będą zgodne z Zamówieniem oraz Dokumentacją
obowiązującą w chwili dostarczenia przedmiotu Dostaw, będą wolne od jakichkolwiek
wad, które zmniejszyłyby ich wartość lub użyteczność ze względu na cel wynikający z
Zamówienia/Umowy lub przeznaczenia produktu. Dostawca udziela gwarancji na okres 3
(trzech) lat od dnia dostarczenia produktów do APLISENS, chyba że w Zamówieniu lub
Umowie określony jest okres gwarancji.
Jeżeli w wyniku przeprowadzonych kontroli/analiz zostanie wykazana niezgodność cech
Dostawy z Zamówieniem/Umową lub uzgodnioną specyfikacją jakościową, APLISENS
zgłosi Dostawcy reklamację w ciągu 14 dni od daty jej wykrycia. Dostawca obowiązany
jest ustosunkować się do treści reklamacji w terminie 5 dni roboczych od daty jej
otrzymania. Brak odpowiedzi będzie jednoznaczny z uznaniem reklamacji.
Przy braku porozumienia stron, co do zasadności reklamacji jakościowej, będzie ona
rozstrzygana przez niezależną jednostkę weryfikacyjną. Koszty wynagrodzenia jednostki
weryfikacyjnej ponosi APLISENS tylko w przypadku, gdy reklamacja będzie
nieuzasadniona, zaś we wszystkich innych przypadkach koszty wynagrodzenia jednostki
weryfikacyjnej reklamację ponosi Dostawca. W przypadku odstępstwa od uzgodnionych
parametrów jakościowych APLISENS może według swojego wyboru zażądać wymiany
produktu na wolny od wad albo zażądać obniżenia ceny zakupu, przy czym koszty
wymiany produktu pokrywa Dostawca.
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Postanowienia § 7 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio w razie stwierdzenia przez APLISENS
braków ilościowych otrzymanej Dostawy.
Dostawca zobowiązuje się nie dopuścić do powstania po stronie APLISENS jakiejkolwiek
straty, szkody na osobie, bezpośrednich, następczych lub przypadkowych szkód, a także
naprawić szkody oraz zwrócić APLISENS bezpośrednie i pośrednie koszty wynikające z
naruszenia przez Dostawcę jego zobowiązania do dostarczenia Dostawy wolnej od wad,
oraz jeżeli zajdzie taka sytuacja, wynikające ze związanego z powyższym naruszenia przez
APLISENS jego zobowiązania wobec klientów. Wszystkie postanowienia, które mogą
skutkować ograniczeniem lub zmniejszeniem tej odpowiedzialności są nieważne.
§ 8. Podwykonawstwo
Dostawca nie ma prawa przenieść praw do całego ani do części Zamówienia, bez
uprzedniej, wyraźnej i pisemnej zgody ze strony APLISENS.
W przypadku zmiany bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad Dostawcą lub w przypadku
sprzedaży lub przeniesienia w innej formie praw do jego przedsiębiorstwa, APLISENS
będzie miał możliwość anulowania Zamówień w drodze jednostronnego pisemnego
oświadczenia.
Zamówienie nie może być ani w całości ani w części, pośrednio ani bezpośrednio,
przekazane przez Dostawcę innym wykonawcom, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej
zgody ze strony APLISENS.
W przypadku uzyskania przez Dostawcę powyższej zgody na przekazanie całości lub
części Zamówienia do wykonania trzeciej stronie, Dostawca pozostanie wyłącznie i
całkowicie odpowiedzialny wobec APLISENS za realizację Zamówienia i przestrzeganie
niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu. Dostawca zobowiązuje się naprawić szkodę
oraz zwolnić APLISENS z odpowiedzialności wobec jakichkolwiek roszczeń ze strony
podwykonawców.
§ 9. Poufność
Wszelkie informacje ujawnione Dostawcy przez APLISENS lub jedną z jego spółek
powiązanych lub jego przedstawicieli, w tym informacje techniczne, przemysłowe,
handlowe, finansowe, niezależnie od sposobu ich dostarczenia (drogą ustną, pisemną czy
inną), łącznie z rysunkami, opisami, specyfikacjami, raportami, mikrofilmami, dyskami
komputerowymi, oprogramowaniem i dokumentacją z nim związaną, próbkami,
prototypami itp. są poufne („Informacje”).
Do Informacji należą również informacje ujawnione w trakcie realizacji Zamówienia
pracownikom i pośrednikom Dostawcy, dostawcom, podwykonawcom, przedstawicielom
lub stałym bądź czasowym współpracownikom.
Informacje mogą być wykorzystane jedynie w związku z Zamówieniem. Dostawca dołoży
najwyższej staranności w celu zapewnienia, by Informacje nie zostały ujawnione żadnym
osobom trzecim.
Niniejsze zobowiązanie poufności pozostanie w mocy w ciągu pięciu (5) lat od chwili
realizacji Zamówienia.
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Z chwilą zakończenia realizacji Zamówienia Dostawca na pierwsze żądanie zwróci
APLISENS wszystkie dokumenty dotyczące Zamówienia, niezależnie od tego, czy są
poufne czy nie, nie zachowując ich kopii, chyba że APLISENS udzieli na to uprzedniej,
pisemnej, wyraźnej zgody.

§ 10. Odstąpienie/Rozwiązanie
APLISENS jest uprawniony do rozwiązania Zamówienia/Umowy ze skutkiem
natychmiastowym z ważnych powodów. Za ważny powód uważa się w szczególności:
a) naruszenie obowiązków przez Dostawcę, które nie zostało naprawione w
określonym przez APLISENS czasie;
b) sytuację, w której nabycie lub użytkowanie produktów jest lub będzie całkowicie
lub częściowo niedozwolone w świetle obowiązujących przepisów prawnych;
c) istotne pogorszenie się sytuacji finansowej Dostawcy lub zagrożenie pogorszenia
się sytuacji finansowej Dostawcy, przez co zostanie zagrożone spełnienie
zobowiązań Dostawy względem APLISENS;
d) jeśli Dostawca stanie się niewypłacalny;
e) jeśli wobec Dostawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub
restrukturyzacyjne.
Jeżeli APLISENS rozwiązuje umowę z ważnego powodu, Dostawca nie ma prawa do
żadnych dalszych roszczeń z tytułu szkody, zwrotu kosztów lub zapłaty wynagrodzeń.
W przypadku, gdy Dostawca nie przestrzega jakichkolwiek zasad lub warunków
Zamówienia/Umowy, APLISENS ma prawo do odstąpienia od Zamówienia/Umowy w
całości lub w części bez dalszych zobowiązań lub odpowiedzialności i do odzyskania od
Dostawcy wszelkich kwot wpłaconych przez APLISENS i wszelkich dodatkowych
kosztów poniesionych przez APLISENS z tytułu wymiany produktu, zakupu produktu u
alternatywnego dostawcy oraz za straty lub szkody poniesione w wyniku opóźnionej
realizacji Zamówienia/Umowy.
W przypadku zaistnienia „siły wyższej” APLISENS zastrzega sobie prawo dokonania
zmiany ustalonych wcześniej terminów realizacji Zamówienia/Umowy. Zarówno
APLISENS jak i Dostawca nie będą ponosili skutków częściowego lub całkowitego
niewykonania swoich zobowiązań wynikających z Zamówienia/Umowy, spowodowanego
działaniem „siły wyższej”. Za siłę wyższą uważane będą wszystkie zdarzenia, jakich nie
da się przewidzieć w chwili złożenia Zamówienia/zawarcia Umowy ani im zapobiec i na
które żadna ze stron nie będzie miała wpływu, w szczególności: wojna, zamieszki
wewnętrzne, powódź, pożar, trzęsienie ziemi, epidemia lub pandemia i inne klęski
żywiołowe, ograniczenia lub zarządzenia rządowe albo inne akty władzy i administracji
państwowej, strajki powszechne i branżowe oficjalnie uznane przez ogólnopolskie związki
zawodowe. W przypadku, kiedy APLISENS lub Dostawca nie jest w stanie wywiązać się
ze swoich zobowiązań z powodu działania „siły wyższej”, jest on zobowiązany
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni od daty jej wystąpienia, powiadomić o tym
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fakcie drugą stronę. Podobnie w przypadku, gdy działanie „siły wyższej” ustanie. Jeżeli
wymienione okoliczności trwają dłużej niż 1 miesiąc, Strony powinny zdecydować o
dalszym wykonywaniu Zamówienia/Umowy. APLISENS może dokonać zmiany
potwierdzonych wcześniej warunków Zamówienia (terminów dostaw, ilości) również z
innych przyczyn niż „siła wyższa”, w szczególności w przypadku przeszkód natury
logistycznej lub wynikających z ograniczenia zdolności produkcyjnych.

1.
2.

3.
4.
5.

§ 11. Postanowienia końcowe
W przypadku nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z postanowień niniejszych
Ogólnych Warunków Zakupu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
Niewykonanie przez APLISENS w dowolnym czasie któregokolwiek z uprawnień
przewidzianych postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu, Zamówienia
lub Dokumentacji nie będzie uważane za zrzeczenie się takich uprawnień, ani nie będzie
w żaden sposób uniemożliwiać APLISENS powoływania się lub wykonywania takich
praw w późniejszym czasie.
Dostawca nie będzie powoływał się na stosunki handlowe z APLISENS bez uprzedniej i
wyraźnej zgody APLISENS.
W razie sporu, prawem obowiązującym będzie prawo polskie, sądem właściwym – sąd
powszechny właściwy ze względu na siedzibę APLISENS.
Wyłącza się stosowanie przez Strony Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach
Międzynarodowej Sprzedaży Towarów z 1980 roku.
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