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                          Ogólne warunki zakupu  
  
§ 1  Zakres obowiązywania   

1. Zakres obowiązywania niniejszych warunków zakupu odnosi się do wszystkich spółek 
należących do ae group, czyli do:   

- ae group ag  
- ae druckguss gerstungen gmbh   
- ae group nentershausen gmbh  
- ae druckguss lübeck gmbh  -    ae group polska sp. z o.o.  

2. W ae group obowiązują wyłącznie niniejsze warunki zakupu. Warunki dostawców 
sprzeczne lub odbiegające od niniejszych warunków zakupu nie będą uznawane, chyba 
że ae group zaaprobuje je jednoznacznie w formie pisemnej. Warunki zakupu ae group 
obowiązują również wtedy, jeżeli ae group wiedząc, iż warunki dostawcy są  sprzeczne 
lub odbiegają od warunków ae group  przyjmie dostawę bez zastrzeżeń.   

3. Wszystkie porozumienia podjęte pomiędzy ae group i dostawcą należy odpowiednio 
udokumentować w formie pisemnej.   

4. Warunki ae group będą obowiązywały także dla wszystkich przyszłych transakcji z 
dostawcami.   

  
§ 2  Zamówienie  
  

1. Jeżeli dostawca nie przyjmie pisemnie zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od dnia 
wpłynięcia zamówienia, wtedy ae group ma prawo do cofnięcia zamówienia, a dostawca 
nie może z tego tytułu dochodzić swoich roszczeń wobec ae group. Zlecenia dostawy 
na żądanie (sukcesywnej) stają się wiążące wówczas, gdy dostawca nie odwoła zlecenia 
w ciągu 5 dni roboczych po jego otrzymaniu.   

2. W razie potrzeby ae group może wymagać zmian w strukturze i wykonaniu przedmiotu 
dostawy.  Skutki takich zamian, a w szczególności związane ze wzrostem lub 
zmniejszeniem się kosztów jak również ze zmianami  terminów dostaw należy 
stosownie  uzgodnić.   

3. Co do wzorów, rysunków, kalkulacji i innych dokumentów ae group zastrzega sobie 
prawa własności i autorskie; osoby trzecie, o ile nie wydano  wyraźnej  pisemnej zgody 
ze strony ae group nie mają prawa  dostępu do takich dokumentów.  Mogą one być  
stosowane jedynie przez produkcję na podstawie zamówień ae group; po realizacji 
zamówienia należy je zwrócić  bez wezwania ae group. Wobec osób trzecich są one 
tajne, a  uzupełniająco stosuje się §11 ust. 5.  

  
§ 3 Ceny – warunki płatności- Cesja/ Faktoring  

1. Cena wskazana w zamówieniu jest wiążąca. W przypadku braku innego pisemnego 
porozumienia cena obejmuje dostawę do siedziby odbiorcy  włącznie z opakowaniem 
(INCOTERMS aktualnie obowiazujący). Zwrot opakowań wymaga odrębnego  
porozumienia.   
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2. Podatek VAT nie jest zawarty w cenie. Pozostałe podatki, cła i inne opłaty ponosi 
wyłącznie dostawca.    

3. ae group może opracować (przyjąć)  rachunek  tylko wówczas, gdy   zawiera  on m.in. 
numer zamówienia odpowiedni do wytycznych wskazanych w zamówieniu; za 
wszystkie skutki powstałe w wyniku niedotrzymywania tego obowiązku 
odpowiedzialny jest dostawca, o ile nie dowiedzie, że ewentualne błędy w rachunku nie 
powstały z jego winy.     

4. ae group zapłaci kwotę zakupu, o ile nie podjęto innych ustaleń w formie pisemnej,  w 
ciągu 30 dni, licząc od dnia wejścia towaru i rachunku, z 3% skonto lub 90 dni po 
wejściu towaru i rachunku netto. ae group zastrzega sobie prawo do  zapłaty rachunku  
dostawcy wekslami dyskontowymi; przy czym wszystkie przypadające na to opłaty i 
koszty idą w ciężar ae group.    

5. W przypadku dostawy przedwczesnej termin płatności liczy się od dnia dostawy 
uzgodnionej w terminie dostaw.   

6. Przy dostawie wadliwej ae group ma prawo wstrzymać częściowo płatność  aż do 
właściwej realizacji zamówienia.   

7. ae group korzysta z prawa potrącania wzajemnych należności oraz z prawa  zastawu na 
rzeczy do czasu uregulowania należności zgodnie z obowiązującym prawem.  

8. Dostawca nie może bez pisemnej zgody ae group przenosić żadnych wymagań na osoby 
trzecie ( Cesje/ Faktoring).  

  
§ 4 Czas dostawy   

1. Uzgodnione terminy i okresy są wiążące. Wyznacznikiem  dotrzymania terminu lub 
okresu dostawy jest wejście towaru w zaopatrywanym zakładzie  ae group.   

2. Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego  poinformowania w formie pisemnej  ae 
group o  wystąpieniu lub możliwości wystąpienia  okoliczności, które mogą 
spowodować niedotrzymanie terminu dostawy.     

3. W przypadku opóźnienia dostawy ae group ma prawo zażądać ryczałtowego  
odszkodowania za opóźnienie w wysokości 1% wartości dostawy za każdy pełny 
tydzień, jednak nie więcej niż 10%; zastrzega się prawo do pozostałych  roszczeń 
(odstąpienie od umowy lub odszkodowanie).    

4. Dostawcy przysługuje prawo dowiedzenia ae group, że na skutek opóźnienia nie 
powstały żadne lub bardzo małe szkody.   

5. Przy niewielkich zaniedbaniach odszkodowanie ogranicza się do kosztów przewozu, 
kosztów dodatkowego zaopatrzenia  a w przypadku niepowodzenia przy ustalaniu 
dodatkowego  terminu dostawy lub braku zainteresowania dostawą  do zwiększonych 
nakładów na zabezpieczenie zakupów.  

6. Jeżeli ae group nie będzie mogła dotrzymać przejęcia/ odbioru dostawy/ usługi  zgodnie 
ze zleceniem z powodu nieprzewidywalnych  wydarzeń, siły wyższej, strajków, 
zakłóceń w zakładzie każdego rodzaju, zmniejszenia zapotrzebowania z powodu spadku 
po stronie odbiorców, który skutkuje spadkiem zapotrzebowania, wtedy ae group może   
zmniejszyć lub zmienić zlecenie w ramach możliwych do zaakceptowania. W takim 
przypadku dostawcy nie przysługują żadne roszczenia do odszkodowania lub 
rekompensaty nakładów, nie może on też zażądać wyższej ceny lub domagać się innych 
roszczeń.  

7. Własność towarów dostarczonych z zamówienia przechodzi przy dostawie i odbiorze 
na ae group. W niektórych przypadkach można nie uznać przedłużonego zastrzeżenia 



  
      
Stał: 2020  
  

prawa własności dostawcy  i  uznać je za  bezpodstawne,  o ile nie zostało to inaczej 
uregulowane pisemnie.     

  
§ 5 Przechodzenie ryzyka – dokumentacja   

1. Dostawa powinna być realizowana na adres, chyba że podjęto inne ustalenia w formie  
pisemnej (INCOTERMS w aktualnie obowiązującej wersji).    

2. Dostawca jest zobowiązany podać na wszystkich dokumentach przewozowych i 
dowodach dostaw dokładny numer zamówienia ae group; jeżeli tego zaniecha, wina za 
opóźnienia w produkcji nie będzie leżeć po stronie ae group.   

  
§ 6 Zgodność z zasadami  systemów zarządzania  

1. ae group oczekuje od swoich dostawców 100-procentowej niezawodności  dostaw.   
Dostawca stosuje dla swoich dostaw obecny  stan wiedzy i techniki, przestrzegania 
przepisów BHP oraz  dotrzymuje uzgodnionych danych. Dostawca jest zobowiązany do 
zachowania i utrzymania wszelkich wymagań prawnych oraz urzędowych.   

2. Dostawcy materiałów i surowców z bezpośrednim wpływem na jakość produktu ae 
zobowiązani są do posiadania i utrzymywania systemu zarządzania jakością ( IATF 
16949, lub minimum wg DIN EN ISO9001).Jeżeli  Dostawca nie jest certyfikowany wg 
wymaganego standardu, musza być zdefiniowane działania w celu zachowania 
wymaganego poziomu jakości.    ae group zastrzega sobie możliwość dokonania kontroli  
skuteczności działania systemu zarządzania jakością na miejscu.  Dostawca udziela 
takiego prawa  również   klientom ae group. Zmiany przedmiotu dostaw wymagają 
wcześniejszej pisemnej zgody. Do pierwszej kontroli wzorów służy pismo VDA-2 
„Zapewnienie jakości dostaw – dopuszczenie produkcji i produktu (PPF)”. Niezależnie 
od tego dostawca powinien stale kontrolować jakość przedmiotu dostawy. Strony 
umowy powinny się wzajemnie informować o możliwościach polepszenia jakości.   
Ae group preferuje zakupy z odnawialnych zasobów, jeżeli jest to możliwe. 
Oczekujemy odpowiedzialnego postępowania z zasobami. Redukcja oraz 
przeciwdziałanie emisji CO2 są w pierwszej kolejności preferowanym źródłem. Reguła 
ta dotyczy również logistyki i działań transportowych. Poprzez sortowanie i selekcję 
oraz ponowne wykorzystywanie surowców wtórnych   nasi dostawcy wspierają nas w 
ochronie środowiska. W procesie nominacji dostawców preferowani są dostawcy, 
którzy posiadają system zarzadzania środowiskiem lub energią zgodny z ISO 14001 
oraz /lub ISO5001.    

3. Ponadto dostawca musi ustalić w swoich rejestrach jakościowych dla wszystkich 
produktów, kiedy, w jaki sposób i przez  kogo zapewniona została niewadliwa 
produkcja. Do tego samego w takim samym zakresie dostawca musi  zobowiązać 
poddostawców w ramach możliwości dopuszczalnych prawem. Instrukcję w tym 
zakresie stanowi pismo VDA- 1 „Przewodnik po dokumentacji i archiwizacji wymagań 
i rejestrów jakościowych”. Wszystkie materiały zastosowane w produkcji muszą 
odpowiadać obowiązującym przepisom bezpieczeństwa i ochrony środowiska danego 
kraju wytwarzania / zbytu.    

4. Dla materiałów (substancje, dodatki) i przedmiotów (np. dobra, części, urządzenia 
techniczne, zabrudzone puste opakowania) ze strony których może zachodzić 
niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzi, środowiska i rzeczy, i które z tego powodu 
wymagają szczególnego obchodzenia się z nimi podczas pakowania, transportu, 
magazynowania, usuwania odpadów, dostawca przekazuje ae group razem z ofertą 
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kompletnie wypełniony formularz bezpieczeństwa wg § 14 o materiałach 
niebezpiecznych i odpowiednią kartę informacyjno – wypadkową. W przypadkach 
zmiany materiałów lub stanu prawnego dostawca przekazuje ae group zaktualizowane 
dane i karty informacyjne.    

5. Dla dostaw seryjnych, form odlewniczych, narzędzi skrawających oraz urządzeń 
obróbczych i kontrolnych dostawca zachowuje specjalne wytyczne jakościowe. Należy 
przestrzegać szczególnie punktów zawartych w tych wytycznych  należy przestrzegać.    

6. Dostawca gwarantuje, ze dostarczane przez niego produkty spełniają wymagania 
zawarte w Deklaracji EG Nr.1907/2006 dotyczące rejestracji, oceny, zatwierdzenia i 
ograniczeń substancji chemicznych („REACH-VO”). Składniki zawarte w substancjach 
dostarczanych przez dostawcę są , zgodnie z wymaganiami REACH-VO, rejestrowane 
lub po dacie upływu ważności rejestrowane, dopóki substancja nie jest usunięta z 
rejestru środków i substancji w obowiązującym rozporządzeniu.  

   
§ 7 Dalsze używanie wadliwych produktów  

Dostawca musi posiadać udokumentowany proces używania wadliwych produktów, 
również w przypadku , gdy nie są one kwalifikowane do naprawy lub poprawy. Dostawca musi 
zagwarantować, iż wadliwy produkt, przed procesem złomowania zostanie poddany procesowi 
uczynienia go nieużytecznym, jeżeli nie zostało to inaczej uzgodnione z ae group.   

Każdy wyrób wyprodukowany dla ae, który nie zostaje bezpośrednio dostarczony do ae 
lub upoważnionej organizacji, musi zostać poddany zniszczeniu przez firmę utylizacyjną w taki 
sposób aby nie mógł zostać użyty.  Dotyczy do odpadu z produkcji testowej, technicznych 
wzorców oraz pozostałych części z ustawień i kontroli. Bez zgodny ae dostawca nie może 
poddać wadliwego wyrobu poprawie lub użyciu. Dostawca musi zagwarantować taki sposób 
postępowania w swoim procesie oraz u swoich poddostawców. Dowód przekazania wymagań 
do poddostawców należy zachować oraz przedstawić w razie konieczności do ae.   
  
  
§ 8 Wykrywanie usterek – gwarancja   

1. ae group jest zobowiązana skontrolować towar w odpowiednim terminie pod kątem 
ewentualnych odchyleń od jakości i ilości; reklamacja jest terminowa,  jeśli dotrze do 
dostawcy w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia wejścia towaru lub przy wadach 
ukrytych od dnia jej ujawniania.  Stosownie do powyższego dostawca nie może 
powoływać się na spóźnienie w złożeniu reklamacji. Reklamacja złożona  podczas 
okresu obowiązywania gwarancji przerywa liczenie tego okresu. Dostawca zrezygnuje 
w związku z powyższym z możliwości powołania się na przedawnienie. Z dostawcą 
można zawrzeć porozumienia szczególne np. dotyczące zagwarantowania jakości, które 
stosowane będą priorytetowo przed zastosowaniem powyższych regulacji.   

2. W pilnych przypadkach ae group w porozumieniu z dostawcą może sama przeprowadzić 
dodatkowe naprawy lub zlecić je osobom trzecim. Powstałe w ten sposób koszty ponosi 
dostawca. Jeżeli ten sam towar dostarczony zostanie ponownie z wadami, wtedy ae 
group po pisemnym upomnieniu jest uprawniona do odstąpienia także od tej części 
dostawy, która nie została    jeszcze zrealizowana.   

3. Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy  zaczynając od przejścia ryzyka.   
4. O ile w powyższym nie zostało postanowione inaczej w odniesieniu do  gwarancji 

stosuje się przepisy prawa.  
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5. W przypadku naruszenia innych obowiązków poza  uszkodzeniem towaru  podczas 
dostawy  (np. obowiązek wyjaśnienia, konsultacji, dochodzenia), które mogą skutkować 
wystąpieniem wad w towarze,  ae group może żądać rekompensaty za wynikające z tego 
straty.   

6. W przypadku maszyn i urządzeń przeprowadza się  uzgodnione testy na stwierdzenie 
sprawności i zachowanie istotnych cech umownych. Jeżeli stan faktyczny odbiega od 
stanu wynikającego z umowy, dostawcy zostaje wyznaczony stosowny termin na 
naprawienie błędu. Jeżeli odpowiednie wytyczne nie zostają zrealizowane, ae group 
zastrzega sobie prawo do  dokonania  poprawek,  zmian lub pomniejszenia wady. W 
przypadku, gdy za nieosiągnięcie parametrów sprawnościowych została przewidziana 
kara umowna, należna jest ona też wtedy, gdy ae group nie zażąda jej bezpośrednio przy 
odbiorze wadliwego towaru.  

  
§ 9 Odpowiedzialność za produkt, zwolnienie od odpowiedzialności,     ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej  

1. Jeśli dostawca odpowiedzialny jest za szkody na produkcie, to jest on zobowiązany  
zwolnić ae group  już przy pierwszym wezwaniu od odpowiedzialności, kiedy 
przyczyna roszczenia leży po jego stronie  i jest  on sam za nią odpowiedzialny jako 
podmiot zewnętrzny.   

2. W ramach odpowiedzialności za  szkody w myśl ust. 1 dostawca jest zobowiązany, 
zgodnie z  §§ 683, 670 BGB jak również §§ 830, 840, 426 BGB zwrócić ewentualne 
nakłady, które wiążą się lub wynikają z przeprowadzonej przez nas procedury 
odwoławczej. O treści i zakresie przeprowadzonych środków odwoławczych przez ae 
group – o ile to możliwe i zasadne - informuje się dostawcę i prosi o zajęcia stanowiska 
w tej sprawie. Nie narusza to prawa do pozostałych roszczeń ustawowych.   

3. Dostawca zobowiązuje się do zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
za produkt   wys. 5 milionów euro na szkody osobowe / rzeczowe – ryczałtowo.  W 
przypadku, gdy ae group  przysługują inne roszczenia odszkodowawcze, to powyższe 
nie narusza tych praw.   

  
§ 10 Prawo ochrony   

1. Dostawca ponosi odpowiedzialność z tytułu roszczeń, które podczas zgodnego z umową 
zastosowania przedmiotu dostawy wynikają z naruszenia prawa ochrony i prawa do jego 
rejestrowania, z których przynajmniej jedno z zakresu praw ochronnych ogłoszone 
zostało albo w kraju dostawcy przez Europejski Urząd Patentowy albo w jednym z 
landów niemieckich, Francji, Wielkiej Brytanii, Austrii lub USA.   

2. Jeżeli osoby trzecie wysuną roszczenia wobec ae group, dostawca jest zobowiązany 
oddać się do dyspozycji po pierwszym pisemnym wezwaniu ae group dotyczącym tego 
roszczenia. ae group nie jest upoważniona do podejmowania z osobami trzecimi 
jakichkolwiek postanowień bez zgody dostawcy, a w szczególności do zawierania 
ugody.    

3. Obowiązek dostawcy do oddania  się do dyspozycji  odnosi się do wszystkich nakładów, 
które powstały wobec ae group  w związku z wykorzystywaniem przez osoby trzecie.  

  
§ 11 Wypowiedzenie  

1. ae group wolno jest wypowiedzieć umowę w każdej chwili. W takim przypadku ae group 
rekompensuje dostawcy powstałe koszty za gotowe  lub za częściowo gotowe usługi / 
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produkty. Dalsze roszczenia, a w szczególności niedoszły zysk – nie istnieją. Własność 
ae group powinna być jej niezwłocznie wydana. Dotyczy to również własności klientów 
ae group, o ile ci zgłaszają  takie roszczenia. Gotowe  produkty i usługi należy wydać 
na życzenie ae group .   

   
§ 12 Zastrzeżenie prawa własności  - przesunięcia – narzędzia - zachowanie tajemnicy  

1. Prawa zastrzeżenia własności dostawcy zostają uznane tylko po wyraźnym pisemnym 
potwierdzeniu ze strony ae group.  

2. Jeśli materiał ae group został przesunięty do dostawcy, ae group nadal zastrzega sobie 
prawo do jego własności. Przerabianie i przekształcanie przez dostawcę zostają 
podejmowane dla ae group. Jeżeli zastrzeżony towar ae group zostaje przetwarzany 
razem z innymi przedmiotami nienależącymi do ae group, wtedy ae group nabywa 
współwłasność nowych rzeczy w wartości proporcjonalnej do rzeczy ae group (cena 
zakupu z VAT) w stosunku do pozostałych przetwarzanych rzeczy w czasie ich 
przetwarzania.   

3. Jeżeli rzeczy przesunięte od ae group zostaną nieodwracalnie przemieszane z 
przedmiotami do niej nie należącymi, wtedy ae group nabywa współwłasność nowych 
rzeczy w wielkości proporcjonalnej wartości rzeczy zastrzeżonych (cena zakupu z VAT) 
do pozostałych rzeczy zmieszanych w momencie zmieszania. Jeżeli zmieszanie ma taki 
charakter, że rzecz dostawcy jest elementem głównym mieszanki, wówczas przyjmuje 
się uzgodnienie, że dostawca  adekwatnie do udziałów przenosi własność na ae group; 
dostawca zabezpiecza wyłączną własność lub współwłasność dla ae group.   

4. W sprawie narzędzi ae group zastrzega sobie prawo własności. Dostawca jest 
zobowiązany do używania narzędzi wyłącznie do produkcji towarów zamówionych 
przez ae group. Dostawca jest zobowiązany ubezpieczyć narzędzia należące do ae group 
od pożaru, powadzi i kradzieży w wartości nowego narzędzia. Jednocześnie dostawca 
odstępuje od teraz ae group wszystkie roszczenia odszkodowawcze z tytułu tego 
ubezpieczenia. Tym samym ae group przejmuje  cesję. Dostawca jest zobowiązany 
przeprowadzać na naszych narzędziach wymagane prace konserwacyjne i inspekcyjne 
jak również wszystkie czynności mające na celu utrzymanie w użyteczności i prace 
naprawcze na własny koszt i we właściwym czasie. Dostawca przekazuje niezwłocznie 
ae group informacje o wszystkich awariach. Jeżeli tego zaniecha z własnej winy, prawo 
do roszczenia odszkodowania pozostaje nie naruszone.    

5. Dostawca jest zobowiązany utrzymać ściśle w tajemnicy  wszystkie otrzymane niejawne 
dokumenty techniczne i handlowe, takie jak rysunki, ilustracje, obliczenia oraz inne 
dokumenty,  informacje i szczegóły. Osobom trzecim mogą one zostać ujawnione  
jedynie za wyraźną pisemną zgodą ae group. Obowiązek dotrzymania tajemnicy 
obowiązuje również po realizacji niniejszej umowy. Obowiązek ten wygasa, kiedy 
wiedza i informacje zawarte w przekazanych rysunkach, ilustracjach, obliczeniach i 
pozostałej dokumentacji staną się  ogólnie  znane. Odmienne uregulowania mogą być 
podjęte w specjalnym porozumieniu o zachowaniu tajemnicy.   

6. O ile przysługujące ae group, zgodnie z ust. 1 i / lub 2, prawa zabezpieczające 
przekroczą cenę zakupu wszystkich niezapłaconych jeszcze firmie ae group towarów 
zastrzeżonych o więcej niż 20%, ae group na żądanie dostawców jest zobowiązana do 
udzielenia praw zabezpieczających wg własnego wyboru.  

  
§ 13 Postanowienia ogólne  



  
      
Stał: 2020  
  

1. Jeżeli strona umowy wstrzymuje swoje płatności lub prowadzone jest postępowanie 
upadłościowe na jej majątku lub sądowe albo pozasądowe postępowanie ugodowe, 
wtedy druga strona ma prawo wycofać się z niezrealizowanej części umowy.   

2. Jeżeli niniejsze  warunki  i pozostałe ustalenia stałyby się nieskuteczne, ważność umowy 
pozostaje przez to nienaruszona. W takim przypadku strony umowy zobowiązują się 
podjąć nowe uzgodnienia możliwie odpowiadające  celowi gospodarczemu  i 
merytorycznemu.   

3. Obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec, o ile nie zostało 
postanowione inaczej, z wyłączeniem Haskiej Konwencji o międzynarodowej 
sprzedaży towarów i Konwencji  ONZ o umowach sprzedaży międzynarodowej.  
Wyjątkiem od tej reguły jest zakład ae group polska sp. z o.o.. Dla tego zakładu 
obowiązuje wyłącznie prawo Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli nie zostało to inaczej 
ustalone, z wyłączeniem Praw Nabywczych UN.  

4. Dane konieczne do realizacji zamówienia i kontroli rachunków mogą być gromadzone 
przez ae group elektronicznie.   

5. Dostawca jest zobowiązany wykazać  ae group w sposób odrębny dodatkowe koszty 
przewozu i dostarczać dowody naniesionych korekt.   

6. Dostawca zobowiązuje się do piętnowania w sposób aktywny lub pasywny, pośredni 
lub bezpośredni wszelkich objawów i symptomów przekupstwa, korupcji, złamania 
praw człowieka lub dyskryminacji swoich pracowników, pracy przymusowej oraz pracy 
osób nieletnich.   

  
§ 14 Miejscowa właściwość sądowa,  miejsce realizacji umowy.   

1. Obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec, o ile nie zostało 
postanowione inaczej, Wyjątkiem od tej reguły jest zakład ae group polska sp. z o.o.. 
Dla tego zakładu obowiązuje wyłącznie prawo Rzeczypospolitej  
Polskiej, jeśli nie zostało to inaczej ustalone,.   

2. O ile z zamówienia nie wynika inaczej, siedziba firmy zleceniodawcy  jest jednocześnie 
miejscem wykonania zobowiązania.  

  
  
  


