Conditions of Sale (Poland - Polish)
SABIC INNOVATIVE PLASTICS
Polska
Ogólne Warunki Sprzedaży

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów („OWS”) mają zastosowanie do każdej Umowy, o ile dana
Umowa w wyraźny sposób nie stanowi inaczej. W przypadku rozbieżnych postanowień, treść Umowy ma
moc rozstrzygającą. Wszelkie ogólne i szczegółowe warunki zakupu Kupującego są niniejszym wyraźnie i
w całości wyłączone i nie mają zastosowania do żadnej Umowy, nawet jeśli będą do nich odnośniki w lub
będą one wydrukowane na Zamówieniu lub innym dokumencie bądź powiadomieniu Kupującego.

2. DEFINICJE
Następujące pojęcia mają określone poniżej znaczenia:
2.1 „Podmiot powiązany” oznacza, w odniesieniu do Strony, każdy podmiot, który w danym czasie
bezpośrednio lub pośrednio kontroluje lub jest kontrolowany przez Stronę lub podlega kontroli tej
samej jednostki dominującej co Strona. „Kontrola” oznacza posiadanie większości praw do głosowania
na zgromadzeniach akcjonariuszy/wspólników danego podmiotu.
2.2 „Dzień roboczy” oznacza każdy dzień oprócz soboty, niedzieli lub dnia ustawowo wolnego od pracy w
kraju którejkolwiek ze Stron lub dzień, w którym duże banki prowadzą normalną działalność.
2.3 „Kupujący” oznacza osobę prawną określoną w odpowiedniej Umowie jako Strona nabywająca.
2.4 „Umowa” oznacza każdą umowę sprzedaży i kupna Produktów (a) wynikającą ze złożenia Zamówienia
przez Kupującego i Potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego lub (b) zawartą przez
Sprzedającego i Kupującego lub zaproponowaną przez jedną ze Stron i zaakceptowaną przez drugą
Stronę w formie pisemnej, uwzględniając wymianę korespondencji lub wiadomości e-mail lub inne
formy korespondencji pisemnej.
2.5 „Siła wyższa” oznacza każdą nieprzewidzianą okoliczność będącą poza zasadną kontrolą
poszkodowanej Strony, w tym między innymi: klęski żywiołowe, pożar, powódź, wojnę, terroryzm,
piractwo, wypadek, wybuch, strajki, embarga lub inne ograniczenia importu lub eksportu, niedobór lub
niemożność uzyskania energii, sprzętu, środków transportu, surowców lub Produktu, awarię lub
nieprawidłowe funkcjonowanie zakładu produkcyjnego lub przestrzeganie w dobrej wierze
jakichkolwiek przepisów, dyrektyw lub wniosków, ważnych bądź nieważnych, wystosowanych przez
jakikolwiek organ rządowy lub inne władze. Trudności w dokonaniu płatności nie stanowią zdarzenia
Siły wyższej.
2.6 „Incoterms” odnosi się do wersji z 2010 roku wydanej przez Międzynarodową Izbę Handlową, o ile
Umowa wyraźnie nie odnosi się do wersji z 2000 roku.

2.7 „Produkty poza specyfikacją” oznaczają produkty niezgodne ze Specyfikacjami.
2.8 „Zamówienie” oznacza dokument złożony przez Kupującego w celu nabycia Produktów dostępnych
do sprzedaży przez Sprzedającego (włączając każde zamówienie stałe na podstawie Umowy na czas
określony).
2.9 „Potwierdzenie zamówienia” oznacza dokument lub inne pisemne powiadomienie o przyjęciu
Zamówienia przesłane przez Sprzedającego do Kupującego.
2.10 „Strona” oznacza osobno Sprzedającego lub Kupującego, a „Strony” oznaczają łącznie
Sprzedającego i Kupującego.
2.11 „Produkty” oznaczają produkty i/lub usługi określone w Umowie.
2.12 „Sprzedający” oznacza osobę prawną określoną w odpowiedniej Umowie jako Strona sprzedająca.
2.13 „Specyfikacje” oznaczają specyfikacje produkcyjne Sprzedającego dla danego Produktu ważne w
momencie produkcji lub inne podobne specyfikacje wyraźnie uzgodnione na piśmie przez Kupującego
i Sprzedającego w Umowie lub w inny sposób.

3. ZAMÓWIENIA
3.1 Zamówienia złożone przez Kupującego stają się wiążące dla Sprzedającego wyłącznie w momencie
wydania Potwierdzenia zamówienia lub w momencie dostawy Produktów, w zależności od tego, który
z tych terminów wypada wcześniej. Brak zmian w Zamówieniu złożonym przez Kupującego jest
wiążący, o ile Sprzedający nie wystawił nowego Potwierdzenia zamówienia lub w momencie dostawy
Produktów zgodnie z takimi zmianami, w zależności od tego, który z tych terminów wypada wcześniej.
Anulowanie przez Kupującego Zamówienia już potwierdzonego przez Sprzedającego zawsze musi
być pisemnie przyjęte przez Sprzedającego i może skutkować możliwością dochodzenia
odszkodowania.
3.2 Każde Zamówienie złożone przez i dostarczone do Kupującego podlega, między innymi, ogólnej
pozytywnej decyzji kredytowej i określonym limitom kredytowym przyznanym Kupującemu przez
Sprzedającego wedle jego zasadnego uznania. W przypadku złożenia w dowolnym czasie
Zamówienia przez Kupującego u Sprzedającego, które to pojedyncze Zamówienie lub to Zamówienie
w połączeniu z poprzednimi Zamówieniami, za które płatność jeszcze nie została w całości
przekazana Sprzedającemu, przekracza limit(y) kredytowe przyznane przez Sprzedającego, wówczas
Sprzedający niezwłocznie powiadomi o tym Kupującego i ma prawo według swojego wyłącznego
uznania, w każdym czasie, powiadomić Kupującego o wstrzymaniu lub anulowaniu tego Zamówienia
lub całej bądź częściowej dostawy w ramach takiego Zamówienia, włączając każde Zamówienie, dla
którego zostało już wysłane do Kupującego Potwierdzenie zamówienia i bez ponoszenia z tego tytułu
żadnej odpowiedzialności, jeśli tylko limit kredytowy został przekroczony lub do momentu zapewnienia
przez Kupującego zabezpieczenia finansowego akceptowalnego dla Sprzedającego w odniesieniu do
każdej kwoty przekraczającej limit kredytowy.
3.3 W przypadku, gdy Kupujący regularnie nabywa od Sprzedającego Produkty „wykonane na
zamówienie”, Kupujący wysyła uprzednie pisemne powiadomienie do Sprzedającego, jeśli Kupujący
rezygnuje z dalszego zamawiania lub stopniowo wycofuje się z zamawiania takich specjalnych
Produktów wytwarzanych przez Sprzedającego, w przeciwnym razie Kupujący ma obowiązek zakupu

wszelkich ilości takiego Produktu zgodnie z prognozowaną wielkością Zamówień. Dla uniknięcia
wątpliwości, ta klauzula nie stwarza zobowiązania po stronie Sprzedającego do dostarczenia
Kupującemu tych Produktów a takie zobowiązanie wynika wyłącznie z Potwierdzenia zamówienia.

4. DOSTAWA
4.1 Sprzedający dostarcza a Kupujący odbiera Produkty w punkcie dostawy i zgodnie z terminem dostawy
określonym w Umowie. Dostawa może być dokonywana w kilku etapach. Jeśli terminy dostawy nie są
określone w Umowie, stosuje się termin FCA (Incoterms).
4.2 Różnicę nieprzekraczającą 10% stosunku ilości dostarczonego Produktu do ilości określonej w Umowie
uważa się za zaakceptowaną przez Kupującego. Ilość wskazana przez oficjalnie skalibrowane
urządzenie ważące Sprzedającego w punkcie załadunku będzie zaakceptowana przez Strony jako
prawidłowa. W każdym przypadku Kupujący otrzymuje fakturę i płaci za ilość Produktu rzeczywiście
dostarczoną.
4.3 Daty dostawy określone w Potwierdzeniu zamówienia są szacunkowe. Jednak Sprzedający dołoży
wszelkich starań, by przestrzegać szacunkowego terminu i czasu lub ram czasowych dostawy,
potwierdzonych przez Sprzedającego w Potwierdzeniu zamówienia. Sprzedający w żadnym
przypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez
Kupującego w związku z opóźnieniem w dostawie lub brakiem dostawy. Jeśli Kupujący odmówi
przyjęcia dostawy Produktu lub jeśli dostawa jest niemożliwa z powodu okoliczności, za które
odpowiedzialny jest Kupujący lub które stanowią ryzyko Kupującego, Sprzedający może, bez
uszczerbku dla jego innych praw i środków prawnych, zorganizować przechowanie Produktu na koszt
i ryzyko Kupującego.
5. CENY, FAKTURY I PŁATNOŚCI
5.1 Cena Produktu i waluta płatności zostaną określone w Potwierdzeniu zamówienia, w przeciwnym razie
stosuje się cennik Sprzedającego obowiązujący w momencie wysyłki.
5.2 Wszystkie ceny dotyczą dostaw zgodnie z terminem dostawy określonym w Umowie lub niniejszych
OWS i zawierają standardowe koszty pakowania. Ceny nie zawierają podatków, cła i innych opłat, o
ogólnym lub szczegółowym charakterze, i obciąża się nimi Kupującego, który jest zobowiązany do ich
zapłaty. Kupujący dostarczy Sprzedającemu wszelkie informacje i dokumentację niezbędne do
ustalenia wysokości podatku VAT mającego zastosowanie do sprzedaży i dostawy Produktów
Kupującemu (w przeciwnym razie Kupujący zwolni Sprzedającego z odpowiedzialności z tytułu
kosztów i szkód, które ten może ponieść z tego tytułu).
5.3 Sprzedający jest uprawniony, do czasu wysyłki i z co najmniej 15-dniowym uprzedzeniem w formie
pisemnej, do podniesienia ceny zakupu płatnej przez Kupującego za Produkty (w tym bez ograniczeń
w przypadku ewentualnego wzrostu kosztów pozyskiwania surowców, płacowych i pozapłacowych
kosztów pracy, kosztów energii, kosztów importu i eksportu, podatków, ceł lub innych opłat i kosztów
określonych na podstawie przepisów dotyczących ochrony środowiska lub zmiany kursów wymiany
walut), jak również w odniesieniu do indywidualnych Zamówień, które wcześniej zostały przyjęte przez
Potwierdzenie zamówienia, a Kupujący niniejszym (nunc pro tunc) przyjmuje takie podwyżki.

5.4 Sprzedający ma prawo według własnego uznania do wystawiania faktur Kupującemu w formie cyfrowej
za pośrednictwem poczty elektronicznej. Takie e-faktury uznaje się za oryginały. Na żądanie
Sprzedającego, Kupujący będzie odpowiedzialny za podanie dedykowanego i bezpiecznego adresu
e-mail i z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej poinformuje Sprzedającego o
zmianie takiego adresu e-mail.
5.5 Płatności powinny zostać przelane na wskazany rachunek bankowy Sprzedającego najpóźniej w ciągu
trzydziestu (30) dni od daty wystawienia faktury. Sprzedający ma prawo do wystawienia faktury
Kupującemu w dniu załadunku Produktu. Płatności z terminem na dzień, który nie jest Dniem
roboczym, powinny wpłynąć w ostatni Dzień roboczy poprzedzający termin płatności. Sprzedający
może w każdej chwili dokonać przelewu wierzytelności ze swojej faktury donna rzecz firmy
faktoringowej i wówczas płatności dokonuje się na rachunek wskazany na fakturze.
5.6 Bez wymagu uprzedniego wezwania do zapłaty, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty odsetek od
każdej kwoty nieotrzymanej przez Sprzedającego w terminie płatności, naliczanych od terminu
płatności do dnia otrzymania płatności włącznie, w wysokości ustawowej dla transakcji handlowych
mającej zastosowanie w kraju Sprzedającego. Odsetki te mogą być odrębnie fakturowane przez
Sprzedającego. Kupujący zwróci Sprzedającemu pełne koszty windykacji oraz odnośne koszty
sądowe.
5.7 Jeśli Kupujący nie zapłaci jakiejś kwoty i Sprzedający nie otrzyma takiej kwoty w terminie płatności,
wówczas za pisemnym wezwaniem Sprzedającego wszystkie inne kwoty należne, ale jeszcze nie
płatne przez Kupującego, stają się niezwłocznie należne i płatne w terminie określonym przez
Sprzedającego w jego wezwaniu.
5.8 Płatności będą uiszczane bez jakichkolwiek odliczeń, wstrzymywania, potrąceń wzajemnych należności
i bez względu na jakąkolwiek sporną kwotę.
6. WŁASNOŚĆ
6.1 Niezależnie od dostawy i bez uszczerbku dla przeniesienia na Kupującego ryzyka utraty lub
uszkodzenia Produktów zgodnie z odpowiednią formułą Incoterms, prawo własności Produktów
pozostaje wyłącznie w rękach Sprzedającego do momentu zapłacenia przez Kupującego pełnej kwoty
należnej za te Produkty.
6.2 W okresie, w którym prawo własności Produktów pozostaje w rękach Sprzedającego, Kupujący
przechowuje Produkty jako depozytariusz Sprzedającego oraz oznacza i, w zakresie, w jakim
charakter Produktów na to pozwala, przechowuje Produkty oddzielnie lub w sposób, który uniemożliwi
pomylenie ich z innymi towarami, lub, jeśli to niemożliwe, szczegółowo rejestruje ilość Produktów
należących do Sprzedającego, przechowywanych w jakimkolwiek wspólnym magazynie. Kupujący
jest zobowiązany do ubezpieczenia Produktów od wszelkich ryzyk na ich pełną wartość
odtworzeniową. Kupujący może wykorzystać lub sprzedać takie Produkty w toku normalnej
działalności z zastrzeżeniem art. 6.3 i 6.4 oraz ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów od
chwili dostawy tych produktów do Kupującego zgodnie z terminem dostawy (Incoterms) określonym
w Umowie.
6.3 Jeżeli Kupujący sprzedaje Produkty, o których mowa w art. 6.2, wszelkie roszczenia Kupującego wobec
osób trzecich, które nabywają te Produkty, oraz wszelkie wpływy ze sprzedaży tych Produktów zostają
niniejszym przeniesione na Sprzedającego, który akceptuje to przeniesienie. W takim wypadku

Kupujący zobowiązany jest poinformować osobę trzecią o takim przelewie. Sprzedający może
odebrać Kupującemu prawa do posiadania i przechowywania Produktów w formie pisemnej w
przypadku opóźnienia płatności jakiejkolwiek faktury wystawionej za Produkty dostarczone
Kupującemu. Prawa te wygasają automatycznie w przypadku zawieszenia płatności, wyznaczenia
syndyka masy upadłościowej, niewypłacalności, upadłości, likwidacji (lub ich odpowiednika w
dowolnej jurysdykcji) odnoszących się do Kupującego lub gdy Kupujący zawiera porozumienie ze
swoimi wierzycielami. Po odebraniu tych praw: (a) wszelkie kwoty zaległe płatne przez Kupującego
stają się natychmiast wymagalne; (b) Sprzedający może przejąć Produkty i będzie miał w tym celu
zapewniony wszelki dostęp do pomieszczeń Kupującego.
6.4 W przypadku gdy Kupujący korzysta z Produktów, o których mowa w art. 6.2, i Produkty te są
przetworzone lub w inny sposób połączone z innymi towarami, tworząc nowy produkt, wówczas przy
produkcji takiego nowego produktu Sprzedającemu przysługuje odpowiedni proporcjonalny udział w
prawie własności rzeczonego produktu, określany na podstawie wartości Produktów i wartości takich
nowych produktów, przy czym w odniesieniu do każdego nowego produktu stosuje się odpowiednio
postanowienia niniejszego art. 6. Jeśli powyższe postanowienie nie jest w pełni ważne i wykonalne na
mocy obowiązującego prawa, wówczas prawa Sprzedającego są ważne i wykonalne w maksymalnym
możliwym zakresie.
7. ZAPEWNIENIA I ZOBOWIĄZANIA
7.1 a) Sprzedający zapewnia, że w momencie dostawy, zgodnie z obowiązującymi Incoterms, posiada
ważne prawo własności Produktów i Produkty są wolne od obciążeń i zastawów.
b) Sprzedający dodatkowo zapewnia, że w momencie dostawy zgodnie z obowiązującymi Incoterms
Produkty odpowiadają Specyfikacjom. Dla uniknięcia wątpliwości, właściwości dotyczące Produktów
zawarte w dowolnej dokumentacji nie stanowią Specyfikacji. Niniejsze ograniczone zapewnienie
otrzymuje wyłącznie Kupujący i nie obejmuje ono kolejnych nabywców lub przejmujących Produkty.
7.2 Wszelkie oświadczenia i zapewnienia w odniesieniu do Produktów dostarczanych przez Sprzedającego
inne niż określone w art. 7.1 (w tym między innymi wszelkie oświadczenia i zapewnienia w odniesieniu
do składu, właściwości, jakości, wydajności i braku jakichkolwiek wad, znanych i nieznanych
Sprzedającemu), ustawowe lub inne, są niniejszym wyłączone, o ile takie wyłączenie jest zgodne z
prawem i nie jest sprzeczne z pisemnymi ograniczonymi gwarancjami dla konkretnych produktów w
arkuszach lub taśmach. Gwarancje dotyczące sprzedaży i przydatności dla określonego celu są
niniejszym wyraźnie wyłączone. Gwarancje nie mogą być dorozumiane z nazwy lub opisu, pod jakimi
Produkty są sprzedawane, lub z faktu, że ich przeznaczenie jest znane lub z jakiejkolwiek porady
udzielonej przez Sprzedającego, jego pracowników lub przedstawicieli lub Podmioty powiązane.
7.3 Wszelkie roszczenia Kupujący powinien zgłosić do Sprzedającego w formie pisemnej w ciągu 48
(czterdziestu ośmiu) godzin, po tym jak Kupujący stanie się świadomy lub powinien zdać sobie sprawę
z powodów takich roszczeń, w przeciwnym razie Kupujący nie jest uprawniony do podnoszenia i
egzekwowania takich roszczeń. W odniesieniu do wszelkich roszczeń z tytułu naruszenia przez
Sprzedającego gwarancji określonej w art. 7.1, Kupujący nie będzie podnosił roszczeń wobec
Sprzedającego ani wszczynać postępowania prawnego po przetworzeniu Produktów, odsprzedaniu
lub rozdysponowaniu ich w inny sposób lub po upływie 180 (stu osiemdziesięciu) dni od daty wysyłki,
w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

7.4 Jeśli Sprzedający ponosi odpowiedzialność z powodu naruszenia warunków gwarancji określonych w
art. 7.1, to całkowita odpowiedzialność Sprzedającego jest ograniczona do wymiany Produktu poza
specyfikacją na Produkt zgodny z zapewnieniem lub, jeśli zostanie to uzgodnione przez Strony, zwrotu
ceny zakupu Produktów w stosunku do których zapewnienie zostało naruszone. Ten środek prawny
jest wyłącznym środkiem prawnym przysługującym Kupującemu w związku z naruszeniem gwarancji
i wadami Produktów. W zakresie dozwolonym przez prawo, całkowita odpowiedzialność
Sprzedającego wobec Kupującego, wynikająca z lub mająca związek z Umową o charakterze
kontraktowym, deliktowym (w tym niedbalstwo) lub innym, za jakąkolwiek stratę lub szkodę poniesioną
przez Kupującego w wyniku naruszenia Umowy przez Sprzedającego jest ograniczona do kwoty
równej cenie sprzedaży Produktów w związku z którymi wniesiono roszczenie.
7.5 W żadnym wypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (włącznie z
damnum emergens i lucrum cessans, pośrednimi, wynikowymi lub szczególnymi) (które zostały
uzgodnione jako obejmujące m.in. utraty korzyści lub dochodu, koszty wynikające z opóźnienia,
uszkodzeń jakichkolwiek produktów, urządzeń i mienia).
7.6 Kupujący zobowiązuje się i wyraża zgodę na zwolnienie Sprzedającego z odpowiedzialności przed
wszelkimi stratami, szkodami i kosztami (w tym uzasadnionymi kosztami prawnymi) poniesionymi w
związku z wszelkimi roszczeniami osób trzecich, w tym roszczeniami o naruszenie własności
intelektualnej, wynikającymi ze sprzedaży Produktów Kupującemu, przetwarzania lub sprzedaży przez
Kupującego Produktów lub innych towarów wytwarzanych za pomocą Produktów i za które
Sprzedający nie odpowiada na podstawie niniejszych OWS.
8. DORADZTWO TECHNICZNE I INNE USŁUGI
Kupujący jest odpowiedzialny za projektowanie, przetwarzanie, testowanie i etykietowanie każdego
produktu wytwarzanego przy użyciu Produktów Sprzedającego. Sprzedający nie kontroluje ani nie wpływa
na stosowanie, modyfikowanie i przetwarzanie Produktów przez Kupującego i jego produkcję. Kupujący
nie może polegać na jakimkolwiek zapewnieniu lub oświadczeniu wydanym przez lub w imieniu
Sprzedającego w odniesieniu do przydatności jakiegokolwiek Produktu do jakiegokolwiek celu, lub na
jakiejkolwiek poradzie, rekomendacji lub informacji uzyskanej poprzez dokumentację produktu
Sprzedającego lub stronę internetową, w tym każdego pomocniczego narzędzia projektowego lub innej
usługi udostępnionej przez Sprzedającego. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za przetestowanie i
zbadanie Produktów w stopniu wystarczającym do utworzenia niezależnej opinii o ich przydatności do
użycia, przetwarzania lub obróbki zamierzonej przez Kupującego. Sprzedający nie ponosi
odpowiedzialności za doradztwo, oświadczenia, informacje, usługi lub zalecenia przedstawione
Kupującemu.
9. SIŁA WYŻSZA
9.1 Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia, brak realizacji lub opóźnienie
w realizacji Umowy spowodowane Siłą wyższą.
9.2 W przypadku jakiegokolwiek działania Siły wyższej, Sprzedający nie będzie zobowiązany do
pozyskania Produktów od osób trzecich w celu dopełnienia wszelkich zobowiązań wynikających z
Umowy, ani nie będzie zobowiązany do uzupełnienia jakichkolwiek ilości Produktów niedostarczonych
w okresie działania Siły wyższej lub przedłużenia okresu obowiązywania jakiejkolwiek Umowy w tym
celu.

10. ZAWIESZENIE I WYPOWIEDZENIE
10.1 Jeżeli w dowolnym momencie (a) Kupujący istotnie narusza postanowienia Umowy i jeżeli takie
naruszenia są możliwe do naprawienia, a Kupujący nie naprawi ich w ciągu 30 (trzydziestu) dni od ich
wystąpienia, (b) Kupujący nie ureguluje w terminie płatności za fakturę, (c) pozycja kredytowa
Kupującego znacznie się pogorszy, (d) zdolność kredytowa Kupującego lub jakiegokolwiek jego
podmiotu dominującego zostanie obniżona lub anulowana przez którąkolwiek agencję kredytową, (e)
zajęcie, zastaw lub inne podobne postępowanie będzie egzekwowane na majątku Kupującego i nie
zostanie ono zakończone w ciągu 14 (czternastu) dni, (f) Kupujący przyjmie uchwałę o likwidacji lub
gdy sąd wyda postanowienie w tej sprawie, (g) pojawi się wniosek o lub wszczęte zostanie
postępowanie dotyczące upadłości, niewypłacalności, likwidacji, powołania syndyka, likwidacji lub
innych podobnych postępowań dotyczących Kupującego i nie będzie to postępowanie kwestionowane
w dobrej wierze i z zachowaniem wszelkiej staranności oraz nie będzie zakończone w ciągu czternastu
(14) dni od rozpoczęcia takiego postępowania, (h) likwidator, syndyk, zarządca lub inna podobna
osoba powołana zostanie w odniesieniu do Kupującego lub do całości bądź części jego majątku, (i)
Kupujący zawrze jakikolwiek układ z ogółem wierzycieli lub (j) jakakolwiek osoba przejmie kontrolę
nad Kupującym; to w każdym takim przypadku Sprzedający będzie uprawniony do (1) zawieszenia
swoich obowiązków wynikających z Umowy (-ów), w tym między innymi dostawy Produktów do
Kupującego, w tym w ramach przyjętych Zamówień i/lub jakichkolwiek Produktów w trakcie dostawy
lub zawieszenia przyjmowania wszelkich dalszych Zamówień od Kupującego, wedle własnego
uznania Sprzedającego; i/lub (2) żądania od Kupującego odpowiedniego zabezpieczenia finansowego
lub zapłaty z góry i w gotówce za wszelkie dostawy i/lub (3) rozwiązania każdej Umowy w trybie
natychmiastowym w drodze pisemnego wypowiedzenia bez ponoszenia jakiejkolwiek
odpowiedzialności przez Sprzedającego za takie rozwiązanie.
10.2 Rozwiązanie jakiejkolwiek Umowy nie ogranicza żadnych praw lub zobowiązań, które zostały nadane
przed tymże rozwiązaniem i nie wpływa na brzmienie art. 6 (Własność), 7 (Zapewnienia i
zobowiązania), 11 (Poufność) i 15 (Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów), które nie wygasają
po żadnym takim rozwiązaniu.
11. POUFNOŚĆ
Kupujący zobowiązuje się zachować poufność wszelkich informacji zawartych w jakiejkolwiek Umowie i /
lub informacji otrzymanych od Sprzedającego w związku z jakąkolwiek Umową oraz Kupujący nie ujawni
ani nie udostępni tych informacji osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego, pod
warunkiem że Kupujący może bez zgody Sprzedającego ujawnić takie informacje: (a) swoim pracownikom
lub pracownikom Podmiotów powiązanych w stopniu zasadnie koniecznym do wykonania danej Umowy,
o ile ci pracownicy są zobowiązani do zachowania poufności nie mniej rygorystycznej niż poufność
określona w niniejszych OWS; lub (b) w zakresie wymaganym przez jakiekolwiek obowiązujące prawo,
wszelkie organy rządowe lub nakazy sądowe. Zobowiązanie Kupującego, o którym mowa w niniejszym
artykule, nie ma zastosowania do żadnych informacji, które zgodnie z pisemnym dowodem
przedstawionym przez Kupującego: (a) są, lub bez naruszania niniejszych OWS przez Kupującego staną
się, powszechnie znane i dostępne publicznie; (b) są znane Kupującemu w czasie ich ujawnienia; (c) po
ujawnieniu przez Sprzedającego zostaną w dobrej wierze ujawnione Kupującemu przez osobę trzecią bez
naruszenia zobowiązania do zachowania poufności wobec Sprzedającego; lub (d) zostaną opracowane
przez lub w imieniu Kupującego niezależnie od informacji uzyskanych od Sprzedającego.

12. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Żadna sprzedaż Produktów lub sugestie Sprzedającego odnośnie do możliwych zastosowań, projektów
lub wykorzystania Produktów Sprzedającego nie będzie stanowić, w dorozumiany lub inny sposób,
udzielenia jakiejkolwiek licencji lub przeniesienia jakichkolwiek praw własności intelektualnej związanych z
Produktami i będących jego własnością lub przedmiotem licencji na rzecz Sprzedającego i/lub jego
Podmiotów powiązanych, ani nie będzie stanowić zalecenia stosowania takich Produktów, zastosowań lub
projektów, które mogą naruszać prawa własności intelektualnej. Kupujący ponosi wszelkie ryzyko
związane z roszczeniami odnośnie do naruszenia prawa własności intelektualnej wynikającego z
użytkowania, (ponownej) sprzedaży lub przetwarzania Produktów pojedynczo lub w połączeniu z innymi
materiałami. W przypadku, gdy w stosunku do Kupującego zostanie skierowane jakiekolwiek roszczenie
od osoby trzeciej, uznające Produkty, które zostały dostarczone do Kupującego, za naruszające prawa
własności intelektualnej takiej osoby trzeciej, Kupujący zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić o tym
Sprzedającego i ściśle przestrzegać instrukcji Sprzedającego, co do udzielenia jakiejkolwiek odpowiedzi
na takie roszczenie. W takim przypadku Sprzedający ma prawo do obrony Kupującego, a jeśli to konieczne
do wymiany tych Produktów na Produkty, które nie naruszają praw, lub zwrot kosztów zakupu Produktów
wedle uznania Sprzedającego. Powyższe zdanie określa całość zobowiązania Sprzedającego odnośnie
do naruszenia praw własności intelektualnej przez jakikolwiek Produkt sprzedawany w ramach Umowy.
13. KONTROLA HANDLOWA I ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA
13.1 Kupujący przyjmuje do wiadomości informację, że Produkty i materiały dostarczone w ramach
jakiejkolwiek Umowy mogą podlegać sankcjom gospodarczym oraz przepisom ograniczającym ich
eksport i import, a użycie i przekazanie kontrolowanej informacji, Produktów i materiałów i/lub ich
bezpośrednich produktów, musi być dopuszczone na mocy rozporządzeń rządowych kraju lub
terytorium, do lub z którego te informacje i materiały są importowane, eksportowane lub
reeksportowane. Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących sankcji
gospodarczych, przepisów eksportu i importu wydanych przez rząd kraju lub terytorium, do lub z
którego informacje i Produkty są importowane, eksportowane lub reeksportowane
13.2 Kupujący zapewnia, że w każdej chwili (w tym bez ograniczeń w czasie dostawy lub odbioru,
przewozu, przechowywania, przetwarzania, transportu, stosowania i wprowadzania do obrotu
Produktów) on sam, jego kontrahenci lub inne firmy działające w jego imieniu, będą stosować się do
wszystkich obowiązujących praw i regulacji dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony
środowiska, zaleceń znajdujących się w kartach charakterystyki produktów, wszystkich zasad
bezpieczeństwa i innych procedur obowiązujących w danym punkcie dostawy i w każdym przypadku
w sposób zgodny ze standardami rozsądnego i ostrożnego działania. Kupujący podejmie wszelkie
środki ostrożności właściwe dla zagrożeń określonych w karcie charakterystyki produktu i odpowiednio
będzie zarządzać i pozbywać się wszelkich odpadów i pozostałości po wykorzystaniu Produktów, w
tym także wszelkich opakowań jednorazowych, zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami.
13.3 W przypadku naruszenia postanowień niniejszego art. 13, Kupujący zobowiązuje się w pełni zwolnić
z odpowiedzialności Sprzedającego i jego Podmioty powiązane, członków zarządu, dyrektorów,
przedstawicieli i pracowników w związku wszelkimi roszczeniami, stratami i zobowiązaniami
spowodowanymi jakimkolwiek takim naruszeniem. Bez uszczerbku dla wszelkich innych wyraźnie
określonych środków odwoławczych, o których mowa w innych częściach Umowy, lub jakichkolwiek
praw lub środków odwoławczych gwarantowanych prawnie, w przypadku naruszenia przez

Kupującego art. 13 Sprzedający ma prawo podjąć wszelkie działania, jakie uzna za stosowne, w tym
ma prawo do wypowiedzenia i zawieszenia wykonywania jakiejkolwiek Umowy ze skutkiem
natychmiastowym i bez żadnych zobowiązań Sprzedającego względem straty lub szkody powstałej w
wyniku takiego wypowiedzenia lub zawieszenia.

14. POSTANOWIENIA RÓŻNE
14.1 Żadna Umowa nie może być przedmiotem cesji przez którąkolwiek ze Stron na inną stronę bez
uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, przy czym taka pisemna zgoda nie jest wymagana w
przypadku cesji na dowolny z Podmiotów powiązanych Sprzedającego.
14.2 Jakiekolwiek opóźnienie w wykonaniu lub niewykonanie praw wynikających z Umowy i/lub niniejszych
OWS nie oznacza zrzeczenia się lub zaniechania takiego prawa i nie ma wpływu na przyszłe
wykonanie takiego prawa.
14.3 Jeśli kiedykolwiek dowolne postanowienie niniejszych OWS będzie lub stanie się niezgodne z
prawem, nieważne lub niewykonalne w myśl odpowiednich przepisów prawa danej jurysdykcji, nie ma
to wpływu na pozostałe postanowienia i nie skutkuje ich naruszeniem.
14.4 Żadna modyfikacja lub odstąpienie od niniejszych OWS i/lub Umowy nie obowiązuje między
Kupującym a Sprzedającym, o ile nie została sporządzona na piśmie i wyraźnie określona zmiana
podpisana przez przedstawicieli Sprzedającego i Kupującego.
15. PRAWO WŁAŚCIWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW
15.1 Niniejsze OWS oraz każda Umowa i wszystkie stosunki wynikające z nich lub z nimi związane będą
podlegać wyłącznie prawu w jurysdykcji Sprzedającego, z wyjątkiem art. 6 (Własność) niniejszych
OWS, który jest regulowany i egzekwowany zgodnie z prawem kraju, w którym odnośne Produkty lub
inne towary się znajdują w momencie, o którym mowa.
15.2 Wszelkie spory wynikające z lub pozostające w związku z niniejszymi OWS lub jakąkolwiek Umową
będą poddane wyłącznej jurysdykcji sądów właściwych dla Sprzedającego. Sprzedający będzie
jednak mieć prawo do skierowania roszczeń do właściwego sądu w jakiejkolwiek jurysdykcji w
przypadku naruszenia przez Kupującego jakichkolwiek zobowiązań płatniczych lub egzekwowania
jakichkolwiek praw własności określonych w art. 6 (Własność).
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