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Wadę mydla i proszków do · prania stanowić będzie stwier
dzenie niźslej procentowo zawartości kwasów tłuszczowych 
w odniesieniu do ciężaru pierwotnego. 

§ 9. 1. Gdy odbiorca twi e rd zi, że pr7.edmiot dostawy 
posiada wady, a dostawca odrzu c i reklamację, uzna ją z za
st rzeźen ia mi a Ibo zastrzeże sobie te rm in do zlożenia oświad
cze n ia, odbiorca powinien zwrócić się do rzeczoznawcy do 
s praw j akości towarów, wybranego z li s ty rzeczoznawcó w 
okrę ~J o wej komisji arbitrażowej z żądaniem prze prowadze
nia ekspe rtyzy L wydania orzeczenia .. 

2. Slro na, która nie zgodzi się z orzecze niem rzecz 0-

zn aw( y . mOle wystąpić do oranżowej k om isji rzeczoznaw
c ów do spraw jakości towarów o uchylenie w trybie nadzoru 
o rzec lenli:l o jakości towaru wydanego przez rzeczoznawcę, 
je 7E' li: 

l) próna towaru zostala pobrana niezgodnie z obowiązu

ją ~ ylJli w tym 7.akresie przepisami, 
2) or ,~ eCL.enie zostalo wyclane z narusze niem przepisów do

t ycz ących określenia jakości towarów lub zasad sztuki 
i wied zy technicznej, jeżeli naruszenie to mialo istotny 
w iJlyw na wydane orzeczenie. 

Od OfleClenia branżowej komisji rzeczoznawców nie służy 

od w0łan ie. 

3. Jeżeli zarzuty odbiorcy okażą się uzasadnione, koszly 
zwią /a ne z ekspertyzą ponosi cl c)stawca. 

4. Niel. lożenie przez dostawcę w terminie 14 dni od 
o trl y lllahia zawiaclomienia o wadach żadnego oświadczenia 
oLn~c za uznanie reklamacji. 

§ 10. 1. Zakwestionowany przez oclhiorcę co do jakości 
rJr1.('cI:lliot dostawy powinien być przeklasyfikowany w po
Illieslcz.eniu odbiorcy przy udziale przedstawiciela dostaw- ' 
cy, chyba że odbiorca spneciwi się z u zasadnionych powo~ 

------------~----------------

dów prze kla .syfikowaniu przedmiolu d·ostawy w swoich po
mieszcze niach. W slczegó lności odbiorca może się sprzeci
wić przeklasyfikowaniu przedmiotu dostawy w razie braku 
pomies zczeń Illaga .~ynowych umożliwiających przeprowadze
nie tych c zynno ~ci lub w razie niemożno śc i uzgodnienia ter
minu ich przeprowadzenia. 

2. Jeżeli przedmiot dostawy zostaje zwrócony dostawcy 
(us t. 1), odbiorca obowiązany jest w po ro!.LImieniu z dostawcą 
i na jeg o kos zt oznaczyć trwale towar w sposób uniemożli
wiający skierowanie go do inn ego odbiorcy bez przero bu lub 
przek lasy fikowa nia. 

3. Dosla wca obowiązany jes t zaspokoić roszczenia od
biorcy z ty tulu rękojmi za wady w terminie określonym 

przez s t rony umową. Te rmin te n nie może być dluższy niż 

14 d n i od daty uwania reklamacji odbiorc y lub wydania 
orz.e c 7.enia o jakości towa ru, stanowiącego przedmiot sporu, 
pod rY90re m odstąpienia przez odbiorcę od umowy z winy 
dostawcy. ~ 

4. Przeklasy fikowanie towaru lub obniżenie ceny nie' 
może nastąpić nawet za zgodą slron w ra zie wydania przez ' 
rzeczoznawcę orzeczenia ustalając ego, że: 

l) towar nie nadaje się do obrotu, lecz tylko do przerobu, 
2) do prowad7.enie towaru do jakości przewi dzianej obowią

zującymi przepisami jest technicznie możiiwe i ze wzg1ę
dów gospodarczych pożądane. 

5. \t\fszelkie kos zty związane z pf7eklasyfikowaniem 
przedmiotu dostawy lub obniżeniem jego ceny ponosi do
slawca niezależnie od obowiązku zapłacenia odszkodowania 
umownego lub wynagrodzenia s Lkody f'lecqwistej. 

§ II. W sprawach nie m e gulowany ch w niniejszych 
branżowych warunka ch dosŁaw stosuje się ogólne warunki 
dostaw wolJrocie kI ajow ym. 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTW A 

z dnia 11 kwietnia 19G2 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu ' zakladania '-urzą dzeń ', odbiorczych ·w ·budynkach . objętych -powszechną.e!ek. .. 
lryiikacją wsi l osiedli. 

N a porlslawie art." 1 ust. 2 ustawy z dnia 28 czerwca - '-liczbą ,,18.391", liczby ' zaś ,,15.180" zastępuje się liqbarni 
19';(1 r. o po wslechnej elektryfikacji wsi i osiedli (Dz. U. ,,33.400". 
z 19:)4 r. Nr 32, poz. 135) zarlądza się, co naslępuje: 

§ 2. Zarząd7enie wchodzi w życie 7. dniem 1 styczn.ill 
§ . I.W § 2 ust. I zarządl.enia Ministra Rolnictwa z dnia : ' 1964 r. i dot ycz.y obie któw, w których elektryfikacja roz'Po~ 

fi m" ja ]9')9 r. w spraw ie zakr E' su zakładania urządzeń od- częta będzie począwszy od tego dnia. 
biorclydl w budynkach objętych powszechną elektryfikacją 
w5i i osiedli (Monitor Pol'iki Nr 72, poz. 3H2) liczbę ,,8 .360" 
zastępuje się liczbą "IB.390", licz oę ,,8 .361" zaslępuje się 

Minister Rolnictwa: w z. SI. Gt/ewa · 
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