SPIRAX SARCO SP. Z O.O. (KRS nr 0000015748) — WARUNKI ZAKUPU
1. AKCEPTACJA. Zlecenie Zakupu musi zostać zaakceptowane przez Sprzedawcę na
piśmie lub w formie dokumentowej (takiej jak e-mail, sms, fax itp.) i niezwłoczne
przekazane w podpisanej kopii do Nabywcy; jeżeli jednak z jakiegokolwiek powodu
Sprzedawca nie podpisze go i nie zwróci podpisanej kopii do Nabywcy, rozpoczęcie
jakichkolwiek prac lub świadczenie jakichkolwiek usług na podstawie Zlecenia Zakupu
przez Sprzedawcę będzie stanowić akceptację Zlecenia Zakupu przez Sprzedawcę
wraz ze wszystkimi jego postanowieniami. Akceptacja Zlecenia Zakupu może nastąpić
wyłącznie bez modyfikacji. Wszelkie istotne zmiany dokonane przez Sprzedawcę nie
będą mieć zastosowania. Jeżeli warunki przekazane przez Sprzedawcę okażą się pod
istotnymi względami niespójne z warunkami zawartymi w niniejszym dokumencie,
warunki te będą stanowić kontrofertę, przy czym uznaje się, że Sprzedawca
zaakceptował pierwotne warunki Nabywcy jeżeli nie przekazał Nabywcy przeciwnej
wiadomości w terminie pięciu (5) dni od otrzymania niniejszego dokumentu. Nabywca
zastrzega sobie prawo do modyfikacji projektu i struktury swoich produktów.
2. CENA. Ceny podane w Zleceniu Zakupu mają zastosowanie do wszystkich dostaw lub
usług zrealizowanych na podstawie tego dokumentu. Nabywca nie jest zobowiązany do
uiszczenia faktur wystawionych na towary lub usługi po wyższych cenach do czasu
zaakceptowania takiego wzrostu cen na piśmie lub w formie dokumentowej (takiej jak email, sms, fax itp.) przez Nabywcę. O ile nie określono inaczej, cena będzie obejmować
wagę netto materiałów zamówionych na podstawie niniejszego dokumentu i nie
dopuszcza się jakichkolwiek opłat z tytułu opakowania w kartony, skrzynie, przewozu,
przechowywania itp.
3. DOSTAWA. Obowiązek Sprzedawcy do przestrzegania terminów dostaw, specyfikacji,
wymogów w zakresie opakowań oraz ilości zgodnie ze Zleceniem Zakupu ma kluczowe
znaczenie dla zamówienia. Dostawy mają być realizowane zarówno w ilościach, jak i
terminach określonych w Zamówieniu Zakupu, a jeżeli nie określono takich ilości lub
terminów — zgodnie instrukcjami Nabywcy udzielonymi na piśmie lub w formie
dokumentowej (takiej jak e-mail, sms, fax itp.). Jeżeli dostawy nie zostaną zrealizowane
przez Sprzedawcę w terminie, Nabywca, bez ograniczeń dla pozostałych
przysługujących mu praw i środków prawnych, może wyznaczyć przyspieszony sposób
dostawy, a wszelkie dodatkowe koszty poniesione z tego tytułu zostaną poniesione
przez Sprzedawcę. Nabywca może, zgodnie z ust. 11 niniejszego dokumentu,
anulować całość lub część zamówienia, jeżeli Sprzedawca nie dostarczy towarów
zgodnie z harmonogramem podanym w Zleceniu Zakupu. Nabywca nie ponosi
odpowiedzialności za zobowiązania Sprzedawcy lub ustalenia dotyczące produkcji
wykraczające poza kwotę lub poczynione z wyprzedzeniem wobec terminu
wymaganego do zapewnienia zgodności z harmonogramem dostaw Nabywcy.
Sprzedawca nie jest uprawniony do dostarczenia towarów z wyprzedzeniem. Dostawa
towarów przed terminem ma miejsce na ryzyko Sprzedawcy i towary te mogą, wedle
uznania Nabywcy, (a) zostać zwrócone na koszt Sprzedawcy w celu realizacji należytej
dostawy, (b) podlegać wstrzymaniu płatności przez Nabywcę do zgodnego z
harmonogramem terminu dostawy towarów; lub (c) zostać umieszczone w magazynie
na koszt i ryzyko Sprzedawcy do terminu dostawy określonego w niniejszym
dokumencie.
O ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, tytuł własności oraz ryzyko utraty
wszelkich towarów dostarczonych do Nabywcy na podstawie niniejszego dokumentu
przejdą na Nabywcę w momencie dostawy do Nabywcy w miejscu dostawy określonym
z Zleceniu Zakupu lub w lokalizacji uzgodnionej przez strony w inny sposób.
4. OGÓLNE ZLECENIA ZAKUPU. Jeżeli umowa dotyczy zakupu i sprzedaży określonej
ilości, Nabywca nie będzie zobowiązany do zakupu jakiejkolwiek dodatkowej ilości. W
przypadku Zamówień Ogólnych (a) Sprzedawca zobowiązuje się spełnić wymagania
Nabywcy w zakresie towarów lub usług objętych Zleceniem Zakupu w zakresie
określonego w nim harmonogramu dostaw oraz zgodnie z tym harmonogramem, a w
przypadku braku takiego harmonogramu — zgodnie z instrukcjami Nabywcy
udzielonymi na piśmie lub w formie dokumentowej (takiej jak e-mail, sms, fax itp.); (b)
Nabywca nie jest zobowiązany do uiszczenia faktur wystawionych na wytworzone,
świadczone lub dostarczone towary lub usługi inne niż te przewidziane w
harmonogramie dostaw lub instrukcjach Nabywcy przekazanych na piśmie lub w formie
dokumentowej (takiej jak e-mail, sms, fax itp.) zgodnie z lit. (a) powyżej; oraz (c)
Nabywcy przysługuje prawo do dokonania innych zakupów, wedle uznania, w celu
zapewnienia jego działalności wytwórczej oraz utrzymania zasadnych alternatywnych
źródeł dostaw.
5. CENY I PODATKI. O ile nie uzgodniono inaczej, wszelkie podane ceny będą
utrzymywane na stałym poziomie w okresie obowiązywania zamówienia. O ile nie
wskazano inaczej, ceny określone w Zleceniu Zakupu nie uwzględniają podatku od
towarów i usług. Wszelkie takie podatki zostaną wyszczególnione oddzielnie na
fakturze Sprzedawcy. Ceny podane w niniejszym dokumencie nie zawierają, a wszelkie
faktury Sprzedawcy nie będą zawierać, podatków, w odniesieniu do których dostępne
jest zwolnienie lub Nabywca wskazał takie zwolnienie w niniejszym dokumencie lub
innym miejscu, ani jakichkolwiek innych podatków, w odniesieniu do których Nabywca
przedstawił Sprzedawcy zaświadczenie o zwolnieniu (w szczególności podatku u
źródła). Sprzedawca zobowiązuje się pokryć wszelkie podatki ad valorem lub od
wartości dodanej, oszacowane lub nałożone w inny sposób na jakiekolwiek mienie
przekazane Sprzedawcy przez Nabywcę w celu realizacji Zlecenia Zakupu. Jeżeli
kiedykolwiek zostanie ustalone, że Sprzedawca nie był zobowiązany do opłacenia
jakiegokolwiek podatku uwzględnionego w cenach podanych w Zleceniu Zakupu lub
fakturze, Sprzedawca zobowiązuje się powiadomić o tym Nabywcę oraz niezwłocznie
złożyć wniosek o zwrot tego podatku, a także podjąć wszelkie kroki, aby uzyskać zwrot,
a po otrzymaniu takiego zwrotu — zwrócić go Sprzedawcy wraz z ewentualnymi
odsetkami.
6. OGLĘDZINY. Towary oraz wszelkie części, materiały i robocizna związane z realizacją
Zlecenia Zakupu podlegają oględzinom, testom i przeliczeniu przez Nabywcę w
dowolnym momencie lub miejscu, wedle uznania Nabywcy, w trakcie produkcji lub po
jej zakończeniu, jednakże nie później iż w terminie 30 dni od daty ich dostarczenia
Nabywcy. Jeżeli jakiekolwiek towary posiadają wady materiałowe lub produkcyjne lub z
innych względów nie spełniają wymogów Zlecenia Zakupu, Nabywca, oprócz innych
przysługujących mu uprawnień, Nabywca może odrzucić towary żądając zwrotu ceny w
całości lub przerobić towary na koszt Sprzedawcy lub zażądać niezwłocznego
skorygowania lub wymiany towarów na koszt Sprzedawcy, włączając w to koszty
transportu. Żadne z postanowień niniejszego dokumentu nie zwalnia Sprzedawcy z
obowiązku przeprowadzenia kompletnych i odpowiednich testów oraz oględzin towarów
sprzedawanych na podstawie Zlecenia Zakupu. Jeżeli Nabywca powiadomi
Sprzedawcę o jakimkolwiek rodzaju wady towarów, Sprzedawca przeprowadzi analizę
przyczyn źródłowych (RCA) w odniesieniu do kwestii jakościowych oraz przedstawi
wynik takiej analizy RCA w ciągu czterech tygodni od powiadomienia o wadzie.
Ponadto, po otrzymaniu powiadomienia o wadzie, Sprzedawca niezwłocznie podejmie
działania w celu zapewnienia, że kwestie jakościowe znajdują się pod kontrolą, a do
Nabywcy nie zostaną wysłane żadne dodatkowe wadliwe towary, oraz potwierdzi
wykonanie tych czynności Nabywcy w ciągu 24 godzin od powiadomienia o wadzie.
Jeżeli Zlecenie Zakupu obejmuje nabycie majątku produkcyjnego lub związanych z nimi
towarów i usług, Nabywca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ostatecznych
oględzin i odbioru takich dóbr lub związanych z nimi towarów i usług w punkcie
ostatecznego montażu określonym w tym zamówieniu. Ostateczna płatność za takie
dobra lub związane z nimi towary i usługi, w całości lub części, jeżeli wyraźnie

określono to w Zleceniu Zakupu, zostanie dokonana dopiero po ostatecznych
oględzinach i odbiorze przez Nabywcę.
7. GWARANCJA. Sprzedawca gwarantuje, że wszystkie towary lub usługi zamówione lub
dostarczane na podstawie niniejszego dokumentu będą wolne od wszelkich praw lub
roszczeń, zastawów lub innych obciążeń oraz będą zgodne pod wszelkimi względami
ze specyfikacjami, rysunkami, próbkami lub procedurą kontroli jakości lub inną, lub też
opisem, przedstawionymi przez Sprzedawcę lub Nabywcę, a także będą zdatne do
sprzedaży i wolne od wszelkich wad materiałowych, projektowych lub produkcyjnych;
ponadto Sprzedawca gwarantuje, że jeżeli Sprzedawca podał specyfikacje, wszystkie
materiały nabyte na podstawie niniejszego dokumentu zostaną wytworzone zgodnie ze
specyfikacjami Sprzedawcy. Sprzedawca gwarantuje, że jeżeli Sprzedawca
zaprojektował towary, towary będą zdatne oraz wystarczające do celów, do których są
przeznaczone. Sprzedawca zobowiązuje się, że powyższa gwarancja zachowa
ważność po akceptacji i uiszczeniu płatności za materiały oraz że Sprzedawca ochroni
Nabywcę przed wszelkimi stratami, szkodami lub wydatkami, w tym kosztami pomocy
prawnej i sądowymi, jakie Nabywca może ponieść w wyniku jakiegokolwiek naruszenia
takich gwarancji. Gwarancje te zachowają ważność po dostawie i oględzinach całości
lub części towarów lub usług. Wszelkie gwarancje udzielone na podstawie Zlecenia
Zakupu będą ważne przez okres 24 miesięcy od daty dostawy. Jeżeli Sprzedawca
dokona napraw lub wymiany towarów, gwarancje zawarte w Zleceniu Zakupu będą: (i)
w przypadku naprawy przedłużone o czas, w którym Nabywca nie mógł korzystać z
towarów lub ich części, (ii) w przypadku wymiany obowiązywać przez okres 24 miesięcy
od daty dokonania dostarczenia towarów zamiennych.
8. PŁATNOŚĆ.
(a) Wszelkie płatności uzależnione są od inspekcji i akceptacji przez Nabywcę towarów, o
których mowa w Zleceniu Zakupu.
(b) [Postanowienie usunięte]
(c) Faktury na narzędzia i przyrządy, jeżeli Zlecenie Zakupu wyraźnie obejmuje
oprzyrządowanie, nie zostaną uiszczone do czasu zatwierdzenia wytwarzanych części
przez dział kontroli Nabywcy.
(d) Ewentualny okres bonifikaty rozpocznie się w dniu otrzymania faktury lub materiałów
przez Nabywcę, w zależności od tego, który z tych terminów przypada później.
9. ZLECENIA ZMIANY. Nabywca może, w dowolnym momencie, wydając zlecenie na
piśmie lub w formie dokumentowej (takiej jak e-mail, sms, fax itp.), dokonać zmian
ogólnego zakresu tego zamówienia pod względem jednego lub większej liczby
następujących elementów (przy czym bez pisemnego zlecenia Nabywcy nie mogą
zostać dokonane żadne inne zmiany):
(a) obowiązujących rysunków, projektów lub specyfikacji;
(b) metody wysyłki lub opakowania;
(c) miejsca dostawy;
(d) materiałów, metod lub sposobu produkcji lub produktu końcowego.
W przypadku wydania zleceń zmian, jeżeli którakolwiek z tych zmian spowoduje wzrost
lub spadek kosztów, wydłużenie lub skrócenie lub czasu wymaganego do realizacji tego
zamówienia, cena zamówienia lub harmonogram zostaną stosownie skorygowane, a
zamówienie zostanie odpowiednio zmienione na piśmie lub w formie dokumentowej
(takiej jak e-mail, sms, fax itp.). Wszelkie roszczenia Sprzedawcy dotyczące zmian
wprowadzonych na podstawie niniejszego postanowienia muszą zostać zgłoszone w
ciągu 20 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę powiadomienia o zmianie, przy
czym okres ten może zostać wydłużony za pisemną zgodą Nabywcy. Żadne z
postanowień niniejszej klauzuli nie zwalnia jednak Sprzedawcy z realizacji zmienionego
lub zmodyfikowanego zamówienia.
10. ZASTĄPIENIA; DODATKI. Materiały ani akcesoria nie mogą zostać w żaden sposób
zastąpione ani zmodyfikowane bez pisemnej zgody Nabywcy. Nie zezwala się na
jakiekolwiek opłaty z tytułu dodatków, chyba że zostały one zamówione przez Nabywcę
na piśmie.
11. WYPOWIEDZENIE.
(a) Nabywca może w każdym czasie wypowiedzieć całość lub część zamówienia, bez
ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Sprzedawcy, poprzez pisemne
wypowiedzenie wobec niewykonania zobowiązań Sprzedawcy, jeżeli Sprzedawca nie
wykona swoich obowiązków wynikających z zamówienia zgodnie ze specyfikacją lub
nie udzieli stosownego zapewnienia co do ich wykonania.
(b) W przypadku niewykonania zobowiązań przez Sprzedawcę lub widocznej niemożności
realizacji tego zamówienia, Sprzedawca zobowiązuje się, na żądanie Nabywcy,
dostarczyć Nabywcy surowce oraz niezakończone produkty pozyskane w celu realizacji
zobowiązań wynikających z zamówienia, zaś Nabywca może następnie ukończyć
prace, odliczając koszt ich ukończenia od ceny lub, alternatywnie, opłacić na rzecz
Sprzedawcy zasadne koszty takich surowców i niezakończonej produkcji.
12. DOPUSZCZALNE OPÓŹNIENIA. Niewykonanie zobowiązań na podstawie niniejszego
dokumentu z powodu przyczyn lub zdarzeń znajdujących się poza racjonalną kontrolą
Nabywcy lub Sprzedawcy oraz bez ich winy (umyślnej ani nieumyślnej) nie zostanie
uznane za niewywiązanie się ze zobowiązań na podstawie niniejszego dokumentu i ani
Nabywca, ani Sprzedawca nie poniesie odpowiedzialności z tego tytułu. Sprzedawca
wyraża zgodę na to, aby w takich okolicznościach, jeżeli mogą one skutkować
opóźnieniami w realizacji Zlecenia Zakupu, Nabywca miał możliwość, na pisemne
żądanie, przenieść na siebie tytuł własności do narzędzi, ukończonych części,
surowców lub niezakończonej produkcji, zaś Sprzedawca na żądanie Nabywcy
dostarczy wszelkie oprzyrządowanie, zdefiniowane w ust. 22 niniejszego dokumentu,
ukończone części, surowce lub niezakończone produkty związane ze Zleceniem
Zakupu do Nabywcy we wskazane przez Nabywcę miejsce poza zakładem
Sprzedawcy, zaś Nabywca dokona z tego tytułu stosownych opłat na rzecz
Sprzedawcy.
13. PODWYKONAWSTWO. Sprzedawca nie zawrze umowy podwykonawstwa z
jakąkolwiek inną stroną w zakresie zapewnienia jakichkolwiek ukończonych lub
zasadniczo ukończonych artykułów, części zamiennych lub robót zamówionych
niniejszym dokumentem bez uprzedniej pisemnej zgody Nabywcy.
14. PATENTY, TANTIEMY I ZASTAWY. Wszelkie dostarczane towary i usługi muszą być
wolne od zobowiązań do uiszczania tantiem, naruszeń praw własności intelektualnej lub
praw autorskich oraz zastawów na zabezpieczenie lub innych obciążeń, a Sprzedawca
niniejszym zrzeka się jakichkolwiek roszczeń, które mogą przysługiwać jemu lub jego
podwykonawcy obecnie lub przyszłości do wszelkich zastawów lub innych obciążeń w
odniesieniu do towarów i usług dostarczonych na podstawie niniejszego dokumentu.
Sprzedawca gwarantuje, że towary określone w Zleceniu Zakupu oraz ich sprzedaż lub
wykorzystanie, pojedynczo lub łącznie, zgodnie z ewentualnymi specyfikacjami lub
zaleceniami Sprzedawcy, nie naruszą żadnych krajowych lub zagranicznych patentów,
praw autorskich lub znaków. Sprzedawca zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić z
odpowiedzialności Nabywcę oraz wszelkie osoby sprzedające lub korzystające z
produktów Nabywcy przed wszelkimi orzeczeniami, decyzjami, kosztami i wydatkami
wynikającymi z jakiegokolwiek rzekomego naruszenia zgodnie z powyższym; ponadto
Sprzedawca zobowiązuje się, na żądanie Nabywcy i na własny koszt, podjąć obronę
lub pomóc w obronie jakichkolwiek produktów Nabywcy z powodu wszelkich takich
rzekomych naruszeń lub uzyskać licencję na użytkowanie na warunkach
akceptowalnych dla Nabywcy.
15. LICENCJA. W ramach wynagrodzenia za Zlecenie Zakupu i bez ponoszenia przez
Nabywcę jakichkolwiek dalszych kosztów Sprzedawca niniejszym zobowiązuje się

udzielić Nabywcy nieodwołanych, niewyłącznych, wolnych od obciążeń lub tantiem
licencji do korzystania, sprzedaży, produkcji oraz zlecania produkcji wyrobów
zawierających wszelkie wynalazki i odkrycia dokonane, stworzone lub wprowadzone w
praktyce w związku z realizacją Zlecenia Zakupu, przy czym Sprzedawca niniejszym
udziela Nabywcy licencji na naprawę, odbudowę lub przeniesienie oraz zlecenie
naprawy, odbudowy lub przeniesienia wszelkich towarów nabytych przez Nabywcę na
podstawie Zlecenia Zakupu. Na każde żądanie Nabywcy, licencja zostanie udzielona w
odrębnym dokumencie, a Sprzedawcy w żadnych okolicznościach nie wolno odmówić
udzielenia takiej licencji.
16. OCHRONA NABYWCY W ZWIĄZKU Z PRACAMI WYKONYWANYMI W ZAKŁADZIE
NABYWCY LUB KLIENTA. Jeżeli Zlecenie Zakupu przewiduje świadczenie usług
przez Sprzedawcę, w tym w szczególności usług dostawczych, pracy tymczasowej lub
robót podwykonawczych, wykonywanych w zakładzie Nabywcy lub zakładzie klienta
Nabywcy lub w innej lokalizacji, Sprzedawca zobowiązuje się wykonać te usługi w
ramach niezależnej umowy; ponadto Sprzedawca zabezpieczy i zwolni z
odpowiedzialności Nabywcę lub klienta, w zależności od przypadku, jego kierowników,
dyrektorów, akcjonariuszy, pracowników i
przedstawicieli przed
wszelką
odpowiedzialnością lub kosztami (w tym kosztami pomocy prawnej oraz pozostałymi
kosztami postępowania sądowego lub ugody) w odniesieniu do wszelkich roszczeń
dotyczących obrażeń ciała lub śmierci lub utraty lub uszkodzenia mienia w wyniku
wadliwego wykonania Zlecenia Zakupu przez Sprzedawcę, jego pracowników,
przedstawicieli lub wykonawców. Jeżeli Sprzedawca, realizując prace przewidziane
Zleceniem Zakupu, wykorzysta maszyny lub sprzęt Nabywcy lub maszyny lub sprzęt
klienta Nabywcy, Sprzedający będzie wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie szkody
wyrządzone w takich maszynach lub sprzęcie oraz za wszelkie szkody wyrządzone w
mieniu lub na osobach, bez względu na to czy maszyny lub sprzęt są obsługiwane
przez pracowników lub wykonawców Nabywcy lub pracowników lub wykonawców
klienta Nabywcy lub pracowników lub wykonawców Sprzedawcy lub osoby trzecie. Na
żądanie Nabywcy lub klienta Nabywcy, Sprzedawca przedstawi Nabywcy lub klientowi
gwarancje rzetelności i należytego wykonania, których Nabywca lub klient może
zasadnie zażądać, dowody na to, że Sprzedawca jest objęty odpowiednim
ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej i szkód majątkowych, wykupionym na
kwoty oraz od ubezpieczycieli akceptowalnych dla Nabywcy lub klienta, a także dowody
na to, że Sprzedawca odpowiednio zapewnił spełnienie wymogów obowiązujących
przepisów dotyczących zatrudnienia, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie
z wymogami prawa właściwej jurysdykcji.
17. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI. Sprzedawca gwarantuje, że żadna ustawa, przepis,
rozporządzenie lub zarządzenie obowiązujące w jakimkolwiek kraju, w którym
Sprzedawca prowadzi działalność lub udostępnia swoje towary lub usługi do sprzedaży,
lub przyjęte przez jakąkolwiek inną agencję rządową nie zostały naruszone przy
wytwarzaniu lub sprzedaży towarów lub realizacji usług objętych zamówieniem oraz że
zabezpieczy i zwolni z odpowiedzialności Nabywcę przed wszelkimi stratami, kosztami
lub szkodami wynikającymi z wszelkich takich naruszeń.
18. PRZEPISY W ZAKRESIE BHP. Sprzedawca oświadcza i potwierdza Nabywcy, że
wszelkie usługi wykonywane oraz wszelkie towary dostarczane na postawie Zlecenia
Zakupu będą zgodne z wszelkimi wymogami obowiązujących przepisów w zakresie
BHP wszelkich organów rządowych lub regulacyjnych sprawujących jurysdykcję w
lokalizacji, z której lub do której takie artykuły mają zostać wysłane lub w której taka
praca ma zostać wykonana zgodnie ze Zleceniem Zakupu. Sprzedawca zobowiązuje
się zabezpieczyć i zwolnić Nabywcę z odpowiedzialności odnośnie do wszelkich
roszczeń, strat, szkód, grzywien, kar, kosztów i wydatków orzeczonymi przeciwko
Nabywcy lub poniesionymi przez Nabywcę w wyniku niespełnienia przez Sprzedawcę
wymogów w zakresie BHP oraz wszelkich przepisów, norm lub zarządzeń wydanych na
ich podstawie, a także w wyniku ich niespełnienia przez towary lub usługi dostarczone
na podstawie Zlecenia Zakupu.
19. ETYKA. Sprzedawca gwarantuje, że wszyscy jego dyrektorzy, pracownicy, agenci i inni
przedstawiciele nie zaoferowali, nie obiecali, nie przekazali, nie przyjęli ani nie zgodzili
się przyjąć, ani też nie zaoferują, nie obiecają, nie przekażą, nie przyjmą ani nie zgodzą
się przyjąć, bezpośrednio ani pośrednio, łapówki, nielegalnej opłaty lub jakiegokolwiek
przedmiotu o wartości finansowej, na korzyść jakiegokolwiek urzędnika państwowego,
Nabywcy, jego pracowników i przedstawicieli lub jakiejkolwiek innej osoby. Sprzedawca
niezwłocznie zgłosi Nabywcy wszelkie naruszenia lub próby naruszeń niniejszej klauzuli
przez pracownika lub przedstawiciela Nabywcy, a wszelkie tego typu działania
polegające na akceptacji takich propozycji stanowić będą istotne naruszenie każdej
umowy pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą. Sprzedawca będzie postępować zgodnie z
wymogami brytyjskiej Ustawy o Współczesnym Niewolnictwie (UK Modern Slavery Act),
zapewniając, że i) wszystkie formy nielegalnej, przymusowej lub obowiązkowej pracy,
niewolnictwa i poddaństwa zostaną wyeliminowane; ii) żadna osoba nie zostanie
nakłoniona przez użycie siły, gróźb bądź oszustwa do świadczenia usług lub korzyści
jakiegokolwiek rodzaju ani do umożliwienia innej osobie pozyskania korzyści
jakiegokolwiek rodzaju; oraz iii) żadne osoby ani grupy nie są zaangażowane w handel
ludźmi. „Handel ludźmi” oznacza werbowanie, transport, przekazywanie, udzielanie
schronienia, odbiór, przeniesienie lub wymianę kontroli lub organizację bądź
umożliwianie podróży w inny sposób jakiejkolwiek osoby podróżującej w celu jej
wykorzystania w ramach jakiejkolwiek pracy przymusowej lub obowiązkowej,
niewolnictwa lub służebności.
20. ZAKAZ UJAWNIANIA KWESTII POUFNYCH. Rzeczy nabyte na podstawie niniejszej
umowy zgodnie ze specyfikacjami lub rysunkami Nabywcy nie będą oferowane na
sprzedaż innym podmiotom bez uprzedniej pisemnej zgody Nabywcy. Takie
specyfikacje, rysunki, próby lub wszelkie inne dane przedstawione przez Nabywcę lub
wszelkie inne informacje uzyskane przez Sprzedawcę w związku ze Zleceniem Zakupu
będą traktowane przez Sprzedawcę jako informacje poufne, pozostaną własnością
Nabywcy oraz zostaną mu zwrócone na jego żądanie.
21. CESJA. Sprzedawca nie dokona cesji żadnych praw lub obowiązków wynikających ze
Zlecenia Zakupu, w tym prawa do otrzymywania środków pieniężnych należnych na
jego podstawie, jeżeli skutkiem takiej cesji byłaby zmiana lub naruszenie prawa
Nabywcy do dochodzenia roszczeń wzajemnych od cesjonariusza, bez uprzedniej
pisemnej zgody Nabywcy, zaś wszelkie cesje dokonane bez takiej zgody będą
bezskuteczne wobec Nabywcy.
22. OPRZYRZĄDOWANIE. O ile strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, wszelkie materiały,
rysunki, narzędzia, matryce, szablony, urządzenia pomiarowe, elementy wyposażenia,
wzory, formy, aparatura testowa, maszyny lub sprzęt, wraz z wszelkimi innymi
pomocami wytwórczymi (zwane dalej łącznie oprzyrządowaniem) wykorzystywane do
wytwarzania artykułów, materiałów, zasobów, udogodnień lub usług zamówionych
zgodnie z niniejszym dokumentem zostaną zapewnione przez Sprzedawcę oraz na
jego koszt. W przypadku zapewnienia jakiegokolwiek oprzyrządowania (w tym
ewentualnego oprzyrządowania nabytego na podstawie niniejszego dokumentu) przez
Nabywcę na jego koszt lub przez Sprzedawcę na koszt Nabywcy, oprzyrządowanie to
jest i pozostanie wyłączną własnością Nabywcy, przeznaczoną do wyłącznego
wykorzystania przez Nabywcę, oraz może zostać usunięte w dowolnym momencie
wedle uznania Nabywcy. Sprzedawca zobowiązuje się przechowywać na własny koszt,
w kondycji zdatnej do wykorzystania komercyjnego oraz w dobrym porządku i stanie,
w razie potrzeby należycie oznakować, przeprowadzać inwentaryzacje, chronić, nie
obciążać ani nie zastawiać oraz przechowywać wszelkie elementy oprzyrządowania

należące do Nabywcy, o których mowa w niniejszym ust. 22, przez okres następujący
po wykonaniu lub wypowiedzeniu Zlecenia Zakupu uzgodniony wspólnie przez
Nabywcę i Sprzedawcę. Wszelkie elementy oprzyrządowania stanowiące wyłączną
własność Nabywcy będą w rozsądnym terminie podlegać inspekcjom i oględzinom
przeprowadzanym przez Nabywcę. Sprzedawca nie zastąpi mienia Nabywcy
jakimkolwiek innym mieniem i nie będzie z niego korzystał w celach innych niż
realizacja zamówień Nabywcy. Podczas gdy takie mienie znajdować się będzie pod
pieczą i kontrolą Sprzedawcy, będzie ono przechowywane na ryzyko Sprzedawcy, a
Sprzedawca ubezpieczy je na własny koszt na kwotę równą kosztom jego zastąpienia
w przypadku utraty, płatną na rzecz Nabywcy, oraz będzie ono mogło zostać usunięte
na pisemne żądanie Nabywcy, w którym to przypadku Sprzedawca odpowiednio
przygotuje to mienie do wysyłki i dostarczy je Nabywcy zgodnie z instrukcjami wysyłki
zawartymi w Zleceniu Zakupu lub uzgodnionymi w inny sposób przez strony, w takim
samym stanie, w jakim zostało pierwotnie otrzymane przez Sprzedawcę, z
uwzględnieniem zwykłego zużycia.
23. POWIADOMIENIA O SPORACH PRACOWNICZYCH. Jeżeli rzeczywisty lub
potencjalny spór pracowniczy opóźnia lub grozi opóźnieniem terminowej realizacji tego
zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Nabywcę o takim sporze i jego
przewidywanym wpływie na wykonanie zamówienia. Sprzedawca włączy postanowienie
identyczne z powyższym do każdej umowy podwykonawstwa zawartej na podstawie
niniejszego dokumentu, a w przypadku otrzymania takiego powiadomienia niezwłocznie
przekaże je Nabywcy.
24. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA. Interpretacja, ważność i realizacja Zlecenia
Zakupu podlega przepisom prawa polskiego, a wszelkie roszczenia lub spory
wynikające ze Zlecenia Zakupu, bez uszczerbku dla prawa Nabywcy do wytoczenia
pozwu przeciwko Sprzedawcy w jakimkolwiek innym sądzie właściwej jurysdykcji,
podlegają wyłącznej jurysdykcji polskich sądów i będą przez nie rozstrzygane.

