WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW
(Niniejsze Warunki nie stosują się do konsumentów w rozumieniu
kodeksu cywilnego.)
Brüel & Kjær Polska Sp. z o.o
1. Definicje
W niniejszych Warunkach Sprzedaży i Dostaw („Warunki”) przez:
„Kupującego” należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub
spółkę, składającą zamówienie na zakup Produktów i/lub Usług
określonych, w zależności od okoliczności, w zamówieniu lub
Propozycji.
Przez „Umowę” należy rozumieć umowę pomiędzy Dostawcą a
Kupującym, zawieraną w związku złożeniem przez Kupującego
zamówienia na Produkty Dostawcy i przyjęciem tego zamówienia
Dostawcę w formie pisemnej i/lub w przypadku Usług, umowę
pomiędzy takimi stronami na świadczenie Usług przez Dostawcę, jak
przewiduje Propozycja.
Przez „Produkty” należy rozumieć towary dostarczane na podstawie
jakiejkolwiek Umowy w tym, o ile ma zastosowanie, Oprogramowanie.
Przez „Propozycję” należy rozumieć dokument zawierający propozycję,
podpisany przez Dostawcę i Kupującego, opisujący Usługi, jakie będą
świadczone na rzecz lub dla Kupującego, z zastrzeżeniem niniejszych
Warunków.
Przez „Usługi” należy rozumieć usługi, na których świadczenie na rzecz lub
dla Kupującego na podstawie jakiejkolwiek Umowy Dostawca wyraził
zgodę, szczegółowo opisane w odnośnej Propozycji.
Przez „Dostawcę” należy rozumieć spółkę Brüel & Kjær Polska Sp. z o.o. , jak
określa oferta lub Propozycja.

4. Zamówienia
Złożenie przez Kupującego zamówienia u Dostawcy jest równoznaczne
z przyjęciem niniejszych Warunków w całości, vide art. 2. Wszystkie
zamówienia muszą być zobowiązaniami w dobrej wierze,
zawierającymi dokładne ceny i ilości oraz wzajemnie uzgodnione
terminy wysyłki. Zamówienie, niezależnie od tego, czy zostało złożone w
odpowiedzi na ofertę Dostawcy czy bez niej, nie będzie dla Dostawcy
wiążące do czasu jego przyjęcia przez Dostawcę.
5. Ceny, Podatki i VAT
Ceny Produktów będą cenami oferowanymi przez Dostawcę Kupującemu, a
opłaty za Usługi będą opłatami uzgodnionymi w Propozycji lub, w obu
przypadkach, zostaną w innym trybie uzgodnione przez strony na
piśmie. Ceny nie obejmują podatków, opłat za transport, ubezpieczenia,
opłat eksportowych i/lub importowych oraz VAT, w tym cła i innych danin,
które wedle uznania Dostawcy mogą zostać przez niego dodane do ceny
sprzedaży lub odrębnie rozliczone i które to podatki pokryje Kupujący.
Podatek VAT zostanie przedstawiony osobno, o ile będzie miał
zastosowanie.
6. Wysyłka i dostawa
6.1 Dostawca będzie dostarczał Produkty na zasadzie FRANCO
PRZEWOŹNIK (FCA INCOTERMS 2000) u Dostawcy. WSZELKIE
TERMINY DOSTAW PODAWANE PRZEZ DOSTAWCĘ MAJĄ JEDYNIE
ORIENTACYJNY CHARAKTER, DLATEGO TEŻ DOSTAWCA NIE PONOSI
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OPÓŹNIENIA DOSTAWY PRODUKTÓW,
NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY.
6.2 Dostawca zastrzega sobie prawo zrealizowania dostawy w partiach i
dla każdej takiej partii przedkładania odrębnej faktury. Jeżeli dostawa ma
się odbyć w partiach lub Dostawca wykonuje przysługujące mu prawo
zrealizowania dostawy w partiach, opóźnienie jakiejkolwiek lub
jakichkolwiek partii dostawy lub dostawa pod jakimkolwiek względem
niezgodna z zamówieniem nie będzie podstawą do dochodzenia przez
Kupującego odszkodowania ani traktowania całości albo jakiejkolwiek
części Umowy za objętą wypowiedzeniem.

2. Podstawa sprzedaży
NINIEJSZE WARUNKI MAJĄ PIERWSZEŃSTWO PRZED
JAKIMIKOLWIEK WARUNKAMI FIGURUJĄCYMI W ZAMÓWIENIU
KUPUJĄCEGO LUB W JAKICHKOLWIEK DOKUMENTACH WŁĄCZONYCH DO
ZAMÓWIENIA PRZEZ ODNIESIENIE. Warunki ani postanowienia zawarte w
zamówieniu Kupującego, które nie znajdują się w niniejszych Warunkach
lub które od nich odbiegają, nie staną się częścią jakiejkolwiek Umowy,
chyba że Dostawca wyrazi na warunek/postanowienie wyraźną zgodę na
piśmie. Za przyjęcie niniejszych Warunków uznawać się będzie ponad
wszelką wątpliwość odbiór przez Kupującego produktów dostarczonych
przez Dostawcę, odbiór przez Kupującego usług wykonanych przez
Dostawcę lub dokonanie przez Kupującego płatności na podstawie faktury
wystawionej zgodnie z niniejszymi Warunkami. Niezgłoszenie przez
Dostawcę zastrzeżenia co do jakiegokolwiek postanowienia zawartego w
korespondencji od Kupującego nie będzie uznawane za odstąpienie od
niniejszych Warunków ani za przyjęcie takiego postanowienia.

7. Ryzyko i przejście tytułu
7.1 Ryzyko utraty i uszkodzenia Produktów przechodzi na Kupującego
z chwilą, gdy Produkty zostaną dostarczone zgodnie z art. 6.
Ewentualne roszczenia z tytułu utraty, uszkodzenia lub nieprawidłowej
dostawy należy kierować do przewoźnika/ spedytora, powiadamiając
o nich Dostawcę. Wszystkie produkty uznaje się za poddane
ostatecznej kontroli i odebrane w terminie dziesięciu dni od dostawy,
chyba że przed upływem tego terminu Dostawca otrzyma pisemne
zawiadomienie od odmowie odbioru.
7.2 DOSTAWCA ZASTRZEGA SOBIE TYTUŁ WŁASNOŚCI DO
PRZEDMIOTU DOSTAWY DO CZASU CAŁKOWIETEGO
UREGULOWANIA CENY KUPNA.

3. Oferty
Ceny, specyfikacje i daty dostaw powoływane w ofertach Dostawcy
mają jedynie informacyjny charakter i nie są dla Dostawcy wiążące do
czasu uzgodnienia wszystkich wymogów technicznych i przyjęcia przez
Dostawcę zamówienia Kupującego. Oferta, o ile nie zostanie przez
Kupującego przyjęta, wygasa w terminie 90 dni kalendarzowych od jej
otrzymania przez Kupującego.
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8. Usługi
8.1 Dostawca będzie świadczył Usługi zgodnie z niniejszymi
Warunkami i warunkami odnośnej Propozycji.
8.2 Kupujący na prośbę Dostawcy oraz w innych okolicznościach, gdy
będzie do tego zobowiązany, przedstawi Dostawcy wszystkie informacje i
materiały potrzebne mu do świadczenia Usług i będzie odpowiadał za
kompletność i prawidłowość takich informacji i materiałów.

12. Oprogramowanie
Dostawca w każdym czasie będzie posiadał i zachowa tytuł własności
oprogramowania, procedur programów firmware wraz z
dokumentacją dostarczoną przez Dostawcę do używania ze sprzętem,
a także do wszystkich kopii sporządzonych przez Kupującego (łącznie jako
„Oprogramowanie”). Dostawca udziela Kupującemu niewyłącznej i
niezbywalnej licencji na korzystanie z takiego oprogramowania wyłącznie do
używania ze sprzętem.

9. Warunki płatności
9.1 Każda wysyłka będzie stanowić odrębną transakcję, a faktura
zostanie wystawiona Kupującemu w chwili dostawy. Za Usługi
Dostawca będzie mógł wystawić Kupującemu fakturę z
wyprzedzeniem. O ile z faktury nie będzie wynikać inaczej, płatność
powinna zostać dokonana w całości w terminie 30 (trzydziestu) dni od
daty faktury.
9.2 Wszystkie należności z tytułu Umowy będą regulowane przez
Kupującego w całości bez potrąceń, odliczeń, rozliczeń wzajemnych i
kompensaty wzajemnych roszczeń z jakiegokolwiek tytułu.
9.3 Dostawca może wedle własnego uznania w dowolnym czasie
stwierdzić, że w związku z sytuacją finansową Kupującego konieczne jest
uregulowanie całości lub części kwoty z góry lub inna forma
zabezpieczenia płatności zadowalająca Dostawcę, a jeżeli wymóg taki nie
zostanie spełniony, Dostawca może anulować zamówienie lub
jakąkolwiek jego część i obciążyć Kupującego odpowiednią opłatą
anulacyjną.
9.4 Jeżeli Kupujący nie ureguluje w terminie jakiejkolwiek płatności
przypadającej do zapłaty na podstawie niniejszych Warunków, Dostawca
będzie mógł (wedle uznania): (i) odstąpić od Umowy lub (ii) utrzymać
Umowę w mocy. Ponadto Dostawca może zawiesić lub anulować
dalsze dostawy Produktów i/lub świadczenie Usług lub jakiejkolwiek
ich części na podstawie takiej Umowy lub jakiejkolwiek innej Umowy i
dochodzić odszkodowania i/lub obciążyć Kupującego odpowiednią
opłatą anulacyjna oraz naliczać, dodatkowo w stosunku do płatności,
odsetki w wysokości półtora procent (1.5%) w skali miesiąca.

13. Prawa własności intelektualnej
13.1 Niezależnie od zrealizowania dostawy jakichkolwiek Produktów i
od przejścia tytułu do nich oraz z zastrzeżeniem art. 12 i art. 13.3,
żaden z zapisów niniejszych Warunków lub jakiejkolwiek Umowy nie
skutkuje udzieleniem Kupującemu jakichkolwiek praw własności
intelektualnej do Produktów i/lub Usług, przeniesieniem takich praw
na Kupującego ani nabyciem ich przez niego.
13.2 Kupujący przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że prawa
majątkowe, autorskie i inne prawa własności intelektualnej do
jakiegokolwiek utworu lub konkretnego przedmiotu dostawy
powstałego lub stworzonego, wyprodukowanego lub opracowanego
przez Dostawcę w ramach lub w trakcie świadczenia Usług („Utwory”),
podlegające egzekucji w jakimkolwiek miejscu na świecie, w tym bez
ograniczeń wszelkie prawa do Usług i wszelkich dokumentów, danych,
rysunków, specyfikacji, przedmiotów, szkiców, rysunków, raportów,
projektów wynalazczych, projektów racjonalizatorskich, poprawek,
odkryć, narzędzi, skryptów i innych elementów z nimi związanych,
tytuły do nich oraz udziały w nich będą stanowić i pozostawać
własnością Dostawcy, który prawa takie nabędzie z chwilą, gdy
zostaną stworzone lub wykonane, natomiast Kupujący nie nabędzie
jakiegokolwiek prawa lub tytułu do nich ani udziału w nich, chyba że
niniejsze Warunki w sposób wyraźny stanowią inaczej.
13.3 Dostawca udziela Kupującemu niewyłącznej, niezbywalnej licencji
na korzystanie z Utworów, z których Kupujący musi korzystać, w
zakresie, w jakim jest to konieczne w celu uzyskania Usług przez
Kupującego i korzystania z nich zgodnie z zamiarem.
13.4 Jeżeli Kupującemu zostanie postawiony zarzut, że Produkty lub
Usługi naruszają jakikolwiek patent, prawa autorskie lub jakiekolwiek
inne prawa osoby trzeciej istniejące w Polsce, Dostawca zwolni
Kupującego z odpowiedzialności odszkodowawczej za straty, szkody,
koszty i wydatki zasądzone od Kupującego lub przez niego poniesione
w związku z postawionym zarzutem lub zapłacone, lub podlegające
zgodnie z umową zapłacie, przez Kupującego jako uregulowanie
roszczenia, o ile: (i) Dostawca uzyska pełną kontrolę nad
postępowaniami lub negocjacjami związanymi z takim roszczeniem;
(ii) Kupujący udzieli Dostawcy wszelkiej właściwej pomocy dla potrzeb
takich postępowań i negocjacji; (iii) o ile wyrok w sprawie zasądzonych
kwot nie jest prawomocny, Kupujący nie zapłaci ani nie uzna takiego
roszczenia, ani nie zawrze ugody w takim postępowaniu bez zgody
Dostawcy; (iv) Kupujący nie podejmie jakichkolwiek działań, które
skutkowałyby lub mogłyby skutkować nieważnością jakiejkolwiek
polisy lub ubezpieczenia, które może chronić Kupującego na wypadek
takiego naruszenia i dołoży najlepszych starań, aby odzyskać wszelkie
kwoty należne z tytułu takiej polisy lub ubezpieczenia, a niniejsze
zwolnienie z odpowiedzialności odszkodowawczej nie będzie się
stosować, w zakresie w jakim Kupujący odzyska jakiekolwiek kwoty z
polisy lub ubezpieczenia; (v) Dostawca ma prawo do udziału w
ewentualnych odszkodowaniach i kosztach przyznanych Kupującemu
(a Kupujący odpowiednio rozliczy się z nich z Dostawcą), płatnych
przez inną osobę lub których zapłata przez inną osobę została
uzgodniona za zgodą Kupującego (który bezzasadnie nie odmówi jej
udzielenia) z tytułu takiego roszczenia; i (vi) Dostawca ma prawo
zażądać, aby Kupujący podjął działania zasadnie wymagane przez
Dostawcę w celu ograniczenia lub zmniejszenia strat, odszkodowań,
kosztów lub wydatków, które Dostawca jest zobowiązany pokryć lub

10. Siła Wyższa
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak dostawy, w
całości lub części, z powodu wystąpienia zdarzenia, na które Dostawca
nie ma wpływu, w tym m.in. wojny, sabotażu, powstania, zamieszek
lub innego aktu nieposłuszeństwa cywilnego, aktu terrorystycznego,
przerwy lub opóźnienia w transporcie, działań rządu lub agencji
państwowej, w tym jakiegokolwiek jej wydziału, postępowania sądowego,
sporu pracowniczego, wypadku, pożaru, wybuchu, powodzi, burzy/
sztormu, niedoborów zatrudnienia, niedoborów paliwa, surowców lub
urządzeń względnie awarii technicznej, o ile Dostawca dołożył zwykłej
staranności w celu zapobieżenia takiej sytuacji. Jeżeli wystąpi którekolwiek
z takich nieprzewidzianych zdarzeń, Dostawca będzie mógł dokonać
podziału produkcji i dostaw wśród swoich klientów.
11. Produkty
Dostawca może modyfikować specyfikacje, o ile modyfikacje takie nie
wpłyną w istotnie niekorzystny sposób na działanie Produktów, jakie
mają być przedmiotem dostawy na podstawie Umowy. Ponadto
Dostawca może zapewnić odpowiednie substytuty materiałów,
których nie można uzyskać ze względu na priorytety i regulacje
ustalone przez organy władzy rządowej lub ze względu na
niedostępność materiałów u dostawców. Wszystkie opisy, ilustracje i
inne informacje o Produktach zawarte w katalogach, broszurach,
cennikach, materiałach reklamowych Dostawcy oraz innych szczegółowych
materiałach promocyjnych i materiałach sprzedaży stanowią ogólny opis,
mają orientacyjny charakter i służą jedynie jako ogólne wskazówki i
informacje dla Kupującego. Nie stanowią zapewnień ani oświadczeń
Dostawcy, nie są również częścią jakiejkolwiek Umowy.
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wiadomości o tej niezgodności, a w żadnym razie nie później niż w
terminie 3 miesięcy od dnia wykonania Usług, zostaną – jeżeli
Dostawca uzna je za niezgodne – wykonane ponownie tak szybko, jak
to możliwe po otrzymaniu przez Dostawcę zawiadomienia o
niegodności Usług z Propozycją. W przypadku nieusunięcia przez
Dostawcę wad Usług, jedynym środkiem wyrównania szkody
przysługującym Kupującemu będzie zwrot tej części opłat, która
dotyczy przedmiotowych Usług.
14.6 W przypadku niezapłacenia przez Kupującego w terminie
jakiejkolwiek części ceny kupna lub innej opłaty, która powinna zostać
przez niego zapłacona na rzecz Dostawcy na podstawie niniejszej
Umowy lub na innej podstawie, wszystkie gwarancje i środki
wyrównania szkody przyznane na podstawie niniejszego art. 14 mogą
zostać anulowane, jeżeli Dostawca tak postanowi.
14.7 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mienia
powstałe w wyniku istnienia wady Produktu, w tym uszkodzenia
produktów wytworzonych przez Kupującego lub produktów, których
część stanowi Produkt, ani za uszkodzenia mienia spowodowane przez
produkty Kupującego w wyniku istnienia wady Produktu. Jeżeli
Dostawca poniesie odpowiedzialność wobec osoby trzeciej, Kupujący
przejmie jego odpowiedzialność w zakresie, w jakim odpowiedzialność
Dostawcy jest ograniczona na podstawie niniejszego art. 14. W
przypadku uszkodzenia ciała spowodowanego przez Produkt oraz w
przypadku uszkodzenia mienia, które to mienie zazwyczaj
przeznaczone jest do użytku niekomercyjnego, stosuje się przepisy
dotyczące odpowiedzialności za produkt.
14.8 O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią
inaczej wszelkie roszczenia wynikające z Umowy lub z nią związane
muszą zostać zgłoszone wobec Dostawcy w terminie 1 (jednego) roku
od dnia - odpowiednio - (i) dostawy Produktów lub (ii) wykonania
Usług, które są powodem powstania roszczenia, a Dostawca nie
ponosi wobec Kupującego żadnej odpowiedzialności z tytułu roszczeń
zgłoszonych po upływie tego terminu ani w związku z nimi.
14.9 O ILE BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA NIE
STANOWIĄ INACZEJ, MAKSYMALNA ŁĄCZNA KWOTA
ODPOWIEDZIALNOŚCI DOSTAWCY WŁĄCZNIE ZE ŚRODKAMI
WYRÓWNANIA SZKÓD PRZYZNANYMI W ART. 14.4 NA PODSTAWIE
UMOWY LUB W ZWIĄZKU Z UMOWĄ W ŻADNYM PRZYPADKU NIE
PRZEKROCZY CENY KUPNA DANEGO PRODUKTU, A W PRZYPADKU
USŁUG – KWOTY PŁATNEJ PRZEZ KUPUJĄCEGO NA PODSTAWIE
DANEJ UMOWY, NATOMIAST W PRZYPADKU USŁUG
ŚWIADCZONYCH PRZEZ OKRES DŁUŻSZY NIŻ JEDEN ROK W ŻADNYM
PRZYPADKU NIE PRZEKROCZY ŁĄCZNEJ KWOTY PŁATNEJ W DANYM
ROKU PRZEZ KUPUJĄCEGO Z TYTUŁU USŁUG. DOSTAWCA W
ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU
STRAT POŚREDNICH, UBOCZNYCH LUB NASTĘPCZYCH, W TYM
ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z DZIAŁAŃ OSÓB TRZECICH, NIEZALEŻNIE
OD TEGO, CZY DZIAŁANIA TE LUB INNE ROSZCZENIA, STRATY LUB
SZKODY BYŁY REALNIE MOŻLIWE DO PRZEWIDZENIA PRZEZ
KUPUJĄCEGO LUB DOSTAWCĘ.

zrekompensować Kupującemu na podstawie niniejszego artykułu, a
Dostawca może – na własny koszt i wedle własnego wyboru – (a)
zapewnić Kupującemu prawo dalszego używania danego Produktu, (b)
zastąpić dany Produkt odpowiednim produktem nienaruszającym, (c)
odpowiednio zmodyfikować dany Produkt, albo (d) zwrócić cenę
kupna danego Produktu pomniejszoną o wartość amortyzacji w
wysokości 20% (dwudziestu procent) rocznie.
13.5 Na podstawie art. 13.4 w stosunku do Dostawcy nie powstają
żadne obowiązki ani odpowiedzialność, o ile naruszenie wynika z: (i)
uzupełnień lub modyfikacji przedmiotowych Produktów i/lub Usług,
dokonanych nie przez Dostawcę lub bez jego uprzedniej pisemnej
zgody; (ii) informacji przekazanych Dostawcy przez Kupującego, w tym
między innymi specyfikacji; (iii) wykonania przez Dostawcę prac
koniecznych w związku z Produktami lub wykonania Usług zgodnie z
wymogami lub specyfikacją Kupującego; (iv) połączenia ze sprzętem
lub dodania do sprzętu, który nie został wyprodukowany ani
opracowany przez Dostawcę; lub (v) używania Produktów w sposób
niezgodny z ich przeznaczeniem określonym przez Dostawcę lub
zaakceptowanym przez niego na piśmie.
13.6 O ILE BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA NIE
STANOWIĄ INACZEJ, NINIEJSZY ART. 13 PRZEDSTAWIA CAŁOŚĆ
ODPOWIEDZIALNOŚCI DOSTAWCY ORAZ WYŁĄCZNY ŚRODEK
WYNAGRODZENIA SZKÓD PRZYSŁUGUJĄCY KUPUJĄCEMU Z TYTUŁU
DOMNIEMANEGO NARUSZENIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
OSOBY TRZECIEJ, WYNIKAJĄCEGO Z WYKONYWANIA UMOWY LUB Z
TYM ZWIĄZANEGO. Do niniejszego art. 13 stosuje się ograniczenia
odpowiedzialności określone w art. 14.
14. Odpowiedzialność
14.1 Dostawca gwarantuje, że wszystkie Produkty są wolne od wad
materiałowych i wad wykonania przy założeniu ich normalnego użycia
przed okres jednego roku od dnia dostarczenia Kupującemu, przy
czym działanie Oprogramowania może nie być całkowicie
nieprzerwane lub bezbłędne. Kupujący jest odpowiedzialny za
ustalenie, czy Produkt nadaje się do wykorzystania przez niego oraz
czy sposób jego wykorzystania jest zgodny z właściwymi przepisami
prawa.
14.2 Kupujący zawiadomi Dostawcę na piśmie o wszelkich wadach
Produktu niezwłocznie po ich wykryciu, a dany Produkt zostanie
zwrócony Dostawcy na ryzyko Kupującego, z uiszczonymi z góry
opłatami przewozowymi, nie później niż w terminie jednego roku od
dnia dostawy.
14.3 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu żadnych
naruszeń związanych z dostarczonymi Produktami, jeżeli: (i) po
wystosowaniu zawiadomienia, o którym mowa w art. 14 (1) Kupujący
będzie nadal używał Produktów; (ii) wada lub usterka powstała z winy
Kupującego; (iii) wada wynika z rysunku, projektu lub specyfikacji
dostarczonych przez Kupującego, bądź z innych materiałów lub rzeczy
dostarczonych przez Kupującego, bądź z nieprzekazania takich
informacji lub rzeczy, bądź z części lub elementów, które nie zostały
wyprodukowane w pełni przez Dostawcę; i (iv) wada powstała w
wyniku używania Produktów w połączeniu z produktami lub
materiałami, których Dostawca nie brał pod uwagę.
14.4 Jeżeli Produkt zostanie uznany za wadliwy, Dostawca wedle
własnego wyboru (i) dokona naprawy lub wymiany wadliwego
Produktu, przy czym będzie miał na to odpowiedni czas, albo (ii)
udzieli Kupującemu proporcjonalnego rabatu z tytułu danej dostawy w
uczciwej wysokości. Naprawa lub wymiana Produktów może zostać
dokonana wyłącznie w rocznym okresie, w którym możliwe jest
zgłaszanie wad.
14.5 Dostawca jest zobowiązany wykonać Usługi w sposób zasadniczo
zgodny z Propozycją oraz odpowiednio umiejętnie i starannie. Usługi
zasadniczo niezgodne z Propozycją, o których Dostawca zostanie
zawiadomiony w terminie 10 dni od powzięcia przez Kupującego

15. Informacje poufne
Każda ze stron zobowiązuje się zachować poufność, nie
wykorzystywać do własnych celów oraz bez uprzedniej pisemnej
zgody drugiej ze stron nie ujawniać osobom trzecim informacji o
charakterze poufnym należących do drugiej strony lub jej dotyczących,
które strona ta może poznać chyba, że informacje te zostały lub zostaną
podane do wiadomości publicznej (bez naruszania postanowień
niniejszego artykułu) lub muszą zostać ujawnione na żądanie właściwych
władz.
16. Zmiana harmonogramu i anulowanie
16.1 Kupujący może anulować lub zmienić harmonogram Zamówień
przyjętych przez Dostawcę wyłącznie za pisemną zgodą Dostawcy oraz po
uiszczeniu na rzecz Dostawcy opłat z tytułu anulowania lub zmiany
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postanowienia o zabezpieczeniu roszczeń lub innego tymczasowego
sądowego zabezpieczenia.

harmonogramu. Dostawcy przysługuje prawo anulowania przyjętych
zamówień – bez ponoszenia kar lub opłat – w przypadku (i)
niedokonania przez Kupującego terminowej płatności na rzecz Dostawcy
wynikającej z Umowy lub innej umowy z Dostawcą, (ii) wystąpienia
opóźnienia po stronie Dostawcy w wyniku działania lub zaniechania
Kupującego, (iii) naruszenia przez Kupującego któregokolwiek z
niniejszych Warunków lub (iv) ograniczenia kredytu Kupującego; w
przypadku takiego anulowania Dostawca ma prawo do otrzymania zwrotu
zasadnych i właściwych opłat z tytułu anulowania zamówienia.
16.2 Nie uchybiając postanowieniom art. 16.3, każda ze stron może
rozwiązać Umowę o świadczenie Usług za pisemnym 90-dniowym
(dziewięćdziesięciodniowym) wypowiedzeniem złożonym drugiej ze stron
przed końcem okresu obowiązywania Umowy.
16.3 Każda ze stron może w każdym czasie rozwiązać Umowę o
świadczenie Usług w trybie natychmiastowym poprzez przekazanie
drugiej ze stron pisemnego zawiadomienia w przypadku istotnego
naruszenia przez drugą ze stron Umowy o świadczenie Usług, o ile
usunięcie skutków takiego naruszenia jest niemożliwe lub dana strona
nie usunęła ich w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania
pisemnego wezwania do usunięcia skutków naruszenia.
16.4 Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy o świadczenie Usług każda ze
stron zwróci drugiej ze stron wszystkie rzeczy stanowiące własność tej
strony, a będące wówczas w jej posiadaniu, przechowywane przez nią
lub będące pod jej kontrolą oraz nie zachowa żadnych ich kopii,
zatrzymując jedynie te rzeczy, których zachowanie będzie dozwolone
lub konieczne w celu wykonywania pozostających w mocy praw lub
obowiązków wynikających z Umowy.

20. Zawiadomienia
Wszystkie zawiadomienia przekazywane na podstawie umowy
powinny mieć formę pisemną.

17. Niewypłacalność Kupującego
W przypadku, gdy: (i) Kupujący wstrzyma dokonywanie płatności,
zawrze układ lub porozumienie z wierzycielami, rozpocznie
postępowanie upadłościowe lub zostanie poddany analogicznej
czynności lub postępowaniu zgodnie z przepisami właściwego prawa
obcego, wówczas – nie uchybiając innym prawom lub środkom
wyrównania szkód przysługującym Dostawcy – Dostawca może uznać,
że Kupujący odstąpił od wszelkich Umów i/lub wstrzymać dalsze
dostawy Produktów i/lub Usług bez ponoszenia odpowiedzialności
wobec Kupującego, a jeżeli jakiekolwiek Produkty i/lub Usługi zostały
dostarczone, lecz nie została za nie uiszczona zapłata, cena lub opłaty staną
się natychmiastowo wymagalne i płatne niezależnie od wcześniejszych
uzgodnień lub ustaleń o treści przeciwnej.
18. Brak odstąpienia od wykonania
Odstąpienie od wykonania praw przysługujących w przypadku
naruszenia niniejszych Warunków nie stanowi odstąpienia od
wykonania praw przysługujących w przypadku wcześniejszego lub
późniejszego naruszenia podobnych lub odmiennych postanowień,
bądź zmiany umowy.
19. Prawo właściwe oraz czynności podejmowane w celu uzyskania
odszkodowania
Umowa podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będzie
interpretowana (w sposób wyraźny wyłącza się postanowienia
Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej
sprzedaży towarów), a wszelkie spory powstałe w związku z umową będą
poddawane jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Dostawcy. Jeżeli
którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za
niewykonalne, pozostanie to bez wpływu na wykonalność pozostałych
postanowień. Przed wszczęciem postępowania sądowego odbędzie się
spotkanie przedstawicieli kierownictwa wyższego szczebla Kupującego i
Dostawcy w celu podjęcia próby osiągnięcia porozumienia. Żadne z
postanowień niniejszego art. 19 nie uniemożliwia żadnej ze stron
zwrócenia się do właściwego sądu w wyłącznym celu uzyskania
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