WARUNKI ZAMÓWIEŃ SPÓŁKI OMYA GROUP
1.
Strony. Termin „Sprzedający” oznacza adresata podanego na pierwszej stronie
zamówienia złożonego przez Kupującego, a termin „Kupujący” odnosi się do spółki
Omya Group, podanej jako nadawca na pierwszej stronie zamówienia.
2.
Warunki. Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich zamówień
Kupującego wraz z ewentualnymi warunkami określonymi na pierwszej stronie
indywidualnego zamówienia lub w jakichkolwiek innych planach, specyfikacjach bądź
innych dokumentach włączonych poprzez odniesienie (zwanych zbiorczo
„Zamówieniem”). Akceptacja jest ograniczona warunkami niniejszego Zamówienia, przy
czym żadne zamierzone zmiany, uzupełnienia bądź skreślenia w Zamówieniu, czy to
zawarte w propozycji, fakturze, potwierdzeniu bądź ofercie Sprzedającego czy też
zakomunikowane w inny sposób nie są skuteczne, oraz żadne lokalne, ogólne lub
handlowe zwyczaje bądź praktyki nie mają żadnej mocy ani skutku, a także nie
przyjmuje się, że skutkują jakimikolwiek zmianami, o ile upoważniony przedstawiciel
Kupującego nie wyrazi na to zgody na piśmie. Dostawa jakichkolwiek towarów bądź
świadczenie jakichkolwiek usług, o których mowa w niniejszym Zamówieniu stanowi
akceptację niniejszego Zamówienia przez Sprzedającego w ścisłej zgodności z
wszystkimi warunkami Zamówienia.
3.
Zmiany. Kupujący może w każdej chwili wprowadzić zmiany w Zamówieniu, a
Sprzedający akceptuje takie zmiany. Jeśli zmiana wprowadzona przez Kupującego
spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztu bądź skrócenie lub wydłużenie czasu
realizacji Zamówienia, w najwcześniejszym praktycznym terminie strony uzgadniają
zgodną z zasadami prawa słuszności korektę ceny zakupu i/lub terminu dostawy,
stosownie do sytuacji, i włączają takie zmiany jako poprawkę do Zamówienia. Dla
Kupującego nie jest wiążąca żadna inna forma powiadomienia ani ustnego porozumienia.
4.
Dostawa; kontrola; akceptacja. Zasadnicze znaczenie ma czas dostawy. Kupujący
zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich towarów oraz do anulowania całości lub
dowolnej części niniejszego Zamówienia w przypadku niedostarczenia ilości określonej
w niniejszym Zamówieniu oraz dostarczenia w miejscu i czasie innym niż wskazane w
niniejszym Zamówieniu. Akceptacja przez Kupującego dowolnej części przesyłki
dostarczonej w sposób inny niż określony w niniejszym Zamówieniu nie zobowiązuje
Kupującego do akceptacji pozostałej części takiej przesyłki ani ewentualnych przyszłych
przesyłek. Wszelkie towary zostają przyjęte z zastrzeżeniem dokonania przez
Kupującego kontroli oraz jego akceptacji, a także z zastrzeżeniem prawa Kupującego do
odrzucenia lub cofnięcia akceptacji oraz, o ile nie postanowiono inaczej, zwrotu na koszt
Sprzedającego towarów, które nie są ściśle zgodne ze specyfikacjami i wymogami
niniejszego Zamówienia. Płatność za niezgodne towary lub usługi ani ich przyjęcie nie
stanowi ich akceptacji, a także nie ogranicza i nie narusza prawa Kupującego do
dochodzenia jakichkolwiek środków naprawczych dostępnych na mocy prawa
stanowionego lub prawa słuszności, ani nie zwalnia Sprzedającego z odpowiedzialności
za wady ukryte lub inne. Przesyłka wykonana przed terminem jest, zależnie od uznania
Kupującego, przyjmowana, przy czym jednak fakturę księguje się dopiero w terminie, w
którym dostawa miała zostać wykonana, bądź też taka przesyłka jest zwracana
Sprzedającemu na koszt Sprzedającego. W przypadku odrzucenia towarów zostają one
zatrzymane do czasu odbioru przez Sprzedającego, który ponosi ryzyko utraty lub
uszkodzenia.
5.
Przewóz, dokumentacja, oznaczenia i faktury. Metodę transportu określają reguły
ICC Incoterms 2010, zgodnie z informacją zawartą przez Kupującego na pierwszej
stronie Zamówienia. Do każdej przesyłki Sprzedający dołącza szczegółowy list
przewozowy. Dla każdej przesyłki wystawia się osobną fakturę. Wszystkie faktury, listy
przewozowe, konosamenty, a także każde osobne opakowanie w każdej przesyłce noszą
wyraźne oznaczenie odnoszące się do numeru pozycji, numeru Zamówienia Kupującego
oraz numeru listu przewozowego Sprzedającego. Częściowe przesyłki oznacza się jako
takie w dokumentach przewozowych i na fakturach.
6.
Ubezpieczenie. Sprzedający ubezpiecza się oraz zapewnia ciągłość swojego
ubezpieczenia w renomowanym towarzystwie ubezpieczeniowym od (i) wszelkich
zagrożeń związanych z niniejszym Zamówieniem lub związanych z towarami bądź
usługami objętymi niniejszym Zamówieniem, w tym m.in. wykupuje ubezpieczenie od
odpowiedzialności za produkt w odniesieniu do wszystkich rzeczywistych i
warunkowych zobowiązań i odpowiedzialności Sprzedającego oraz (ii) wszelkich
zagrożeń związanych z jakimkolwiek obiektem będącym własnością Kupującego, a
znajdującym się pod nadzorem, kontrolą lub we władaniu Sprzedającego. W każdej
odnośnej polisie Sprzedający podaje Kupującego jako uposażonego oraz, na żądanie
Kupującego, dostarcza mu dowód takiego ubezpieczenia i potwierdzenie wpłaty składek
z tytułu takich polis.
7.
Warunki płatności. Warunki płatności są przedstawione na pierwszej stronie
Zamówienia złożonego przez Kupującego, a płatności dokonuje się we wskazanym
okresie po otrzymaniu i akceptacji towarów oraz otrzymaniu wszelkiej dokumentacji
wymaganej w niniejszym Zamówieniu, przy czym taka dokumentacja musi mieć
odpowiednią formę i treść. Niniejsze Zamówienie nie może być zrealizowane po cenie
wyższej od ostatnio oferowanej lub naliczonej przez Sprzedającego, o ile Kupujący nie
zgodzi się na to w sposób wyraźny na piśmie. Sprzedający oświadcza i zapewnia, że cena
oraz warunki w odniesieniu do towarów i usług objętych niniejszym Zamówieniem nie są
mniej korzystne dla Kupującego niż cena i warunki oferowane przez Sprzedającego
swojemu najlepszemu klientowi w zasadniczo podobnych okolicznościach pod względem
ilości i terminu dostawy.
8.
Oświadczenia Sprzedającego. Sprzedający oświadcza, że wszystkie materiały,
efekty pracy oraz towary zapewnione na podstawie Zamówienia (a) ściśle odpowiadają
wszystkim specyfikacjom, rysunkom, wzorom lub innym opisom dostarczonym
Kupującemu i zatwierdzonym przez niego, (b) są przydatne do użycia i odpowiadają
przeznaczeniu, według uzgodnień między Kupującym i Sprzedającym, (c) są dobrej
jakości oraz wolne od wad materiału i wykonania, (d) są nowe, nieodnowione bądź
naprawione, o ile Kupujący nie zgodzi się na to w sposób wyraźny na piśmie, (e) nie
naruszają żadnych patentów, praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic

handlowych ani żadnych innych praw własności intelektualnej, praw własności ani praw
umownych żadnej strony trzeciej, (f) są opatrzone wszelkimi ostrzeżeniami, etykietami i
oznaczeniami wymaganymi na mocy właściwych przepisów ustawowych i
wykonawczych. W odniesieniu do usług Sprzedający oświadcza, że wszystkie usługi są
świadczone w profesjonalny i fachowy sposób, przy zapewnieniu poziomu umiejętności i
dbałości zgodnego z bieżącymi, sprawdzonymi i odpowiednimi procedurami
profesjonalnymi. W związku z tym ani odbiór materiałów, efektów pracy bądź towarów,
ani płatność nie oznaczają wyłączenia niniejszego postanowienia. W przypadku
naruszenia Kupujący może, według własnego wyłącznego uznania i bez wyłączania
żadnych innych praw, dokonać zwrotu z odpowiednią korektą w płatności lub zażądać
bezzwłocznej naprawy bądź wymiany niezgodnych towarów lub usług. Oświadczenia
Sprzedającego pozostają wiążące po odbiorze i dokonaniu płatności, odnoszą się do
Kupującego, jego następców prawnych, cesjonariuszy, klientów oraz użytkowników
towarów i nie są traktowane jako wyłączne.
9.
Własność intelektualna. W maksymalnym stopniu dopuszczonym przepisami
prawa, Sprzedający zwalnia Kupującego, jego podmioty stowarzyszone, członków ich
kadry kierowniczej, dyrektorów, przedstawicieli, udziałowców, następców prawnych i
cesjonariuszy, a także wszelkich klientów i użytkowników jakichkolwiek zapewnianych
przez nich produktów lub usług („Strony zwolnione”) z odpowiedzialności
odszkodowawczej z tytułu wszelkich strat, obciążeń, roszczeń, żądań, kosztów i
wydatków (włącznie z kosztami obsługi prawnej w zasadnym zakresie) wystosowanych
przeciwko nim lub poniesionych przez nich w związku z jakimkolwiek roszczeniem,
żądaniem, skargą lub wyrokiem odnoszącymi się do dowolnego rzeczywistego bądź
domniemanego naruszenia jakiegokolwiek patentu, prawa autorskiego, znaku
towarowego lub innego prawa własności intelektualnej w związku z produkcją,
wykorzystaniem lub utylizacją jakichkolwiek towarów, artykułów, materiałów lub usług
zapewnionych przez Sprzedającego. Kupujący powiadamia Sprzedającego o wszelkich
takich roszczeniach, żądaniach lub skargach w odpowiednio wczesnym terminie.
10.
Zwolnienie z odpowiedzialności odszkodowawczej. W maksymalnym stopniu
dopuszczonym przepisami prawa, Sprzedający zwalnia Kupującego, jego podmioty
stowarzyszone, członków ich kadry kierowniczej, dyrektorów, przedstawicieli,
udziałowców, następców prawnych i cesjonariuszy, a także wszelkich klientów i
użytkowników jakichkolwiek zapewnianych przez nich produktów lub usług („Strony
zwolnione”) z odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu wszelkich strat, obciążeń,
roszczeń, żądań, kosztów i wydatków (włącznie z kosztami obsługi prawnej w zasadnym
zakresie) wystosowanych przeciwko nim lub poniesionych przez nich w związku z
jakimkolwiek rzeczywistym bądź domniemanym uszkodzeniem mienia lub obrażeniem
ciała (włącznie ze śmiercią) poniesionym przez dowolną osobę wskutek użycia towarów
lub usług zapewnionych przez Sprzedającego bądź z związku z nimi, realizacji
niniejszego Zamówienia przez Sprzedającego bądź prowadzenia przez Sprzedającego
prac na terenie Kupującego lub użycia przez niego mienia Kupującego, czy to na terenie
Kupującego, czy to poza nim, z wyjątkiem szkód bądź obrażeń spowodowanych
wyłącznie rażącym zaniedbaniem Kupującego.
11.
Ograniczenie odpowiedzialności Kupującego. W maksymalnym stopniu
dopuszczonym przepisami prawa, Kupujący nie ponosi wobec Sprzedającego, jego
pracowników, przedstawicieli, agentów, dostawców bądź podwykonawców żadnej
odpowiedzialności z tytułu oczekiwanych zysków lub szkód wypadkowych (o ile sekcja
13 nie stanowi wyraźnie inaczej) bądź wynikowych. Bez uszczerbku dla powyższych
postanowień, odpowiedzialność Kupującego z tytułu wszelkich roszczeń wynikających
bezpośrednio lub pośrednio z niniejszego Zamówienia bądź w związku z nim w żadnym
przypadku nie przekracza kosztów towarów bądź usług, które stały się przyczyną
roszczenia. Kupujący nie ponosi odpowiedzialności w związku z karami jakiegokolwiek
typu.
12.
Przepisy. Sprzedający stosuje się do wszelkich właściwych przepisów
ustawowych i wykonawczych dowolnego charakteru, dotyczących produkcji, opakowań,
załadunku i dostawy towarów oraz świadczenia usług i na żądanie przedstawia
Kupującemu wszelkie niezbędne deklaracje i dokumenty określające pochodzenie
towarów, a także sposób spełnienia przez nie wymogów Unii Europejskiej.
13.
Anulowanie bez podania przyczyny. Kupujący może, za pisemnym
powiadomieniem Sprzedającego, anulować Zamówienie lub dowolną jego część podając
dowolną przyczynę lub nie podając żadnej, według uznania Kupującego. Po otrzymaniu
powiadomienia Sprzedający natychmiast zaprzestaje wszelkich prac oraz poleca swoim
dostawcom i/lub podwykonawcom zaprzestanie wszelkich prac w związku z
Zamówieniem. W przypadku anulowania Zamówienia bez podania przyczyny, Kupujący
płaci Sprzedającemu za towary i usługi zaakceptowane na dzień anulowania i, z
zastrzeżeniem sekcji 11 (Ograniczenie odpowiedzialności Kupującego), pokrywa
rzeczywiste, zasadne koszty bieżące poniesione przez Sprzedającego bezpośrednio w
wyniku takiego anulowania. Kupujący nie odpowiada za prace prowadzone po
otrzymaniu przez Sprzedającego powiadomienia o anulowaniu.
14.
Anulowanie z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego. Kupujący może, za
pisemnym powiadomieniem Sprzedającego, anulować Zamówienie lub dowolną jego
część w przypadku naruszenia przez Sprzedającego któregokolwiek z warunków
Zamówienia, jego niewypłacalności lub ogłoszenia upadłości. Przykładowo, do
anulowania Zamówienia uprawnia Kupującego (a) nieterminowe, niekompletne lub
niezgodne ze specyfikacjami zapewnienie przez Sprzedającego towarów lub sług bądź
(b) naruszenie zapewnień i oświadczeń zawartych w Zamówieniu. W przypadku
anulowania z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Kupujący nie ma wobec niego
żadnych zobowiązań płatniczych. W przypadku orzeczenia w późniejszym terminie przez
sąd właściwej jurysdykcji, że anulowanie przez Kupującego było sprzeczne z prawem lub
nieuzasadnione, takie anulowanie automatycznie uznaje się za anulowanie bez podania
przyczyny zgodnie z sekcją 13 i Sprzedającemu przysługują wszelkie prawa wynikające
ze wspomnianej sekcji, nie przysługują mu natomiast żadne inne prawa ani roszczenia
odszkodowawcze.

15.
Poufność. Sprzedający przyjmuje do wiadomości, że dostarczając towary i/lub
świadcząc usługi zgodnie z Zamówieniem może poznać zastrzeżone informacje poufne
bądź wejść w posiadanie takich informacji Kupującego lub któregokolwiek z jego
podmiotów zależnych, w tym m.in. informacji lub materiałów dotyczących klientów,
organizacji, działalności, wiedzy specjalistycznej, procesów, technik i technologii
produkcyjnych oraz produktów i zastosowań produktów Kupującego lub któregokolwiek
z jego podmiotów zależnych („Informacje poufne”). Sprzedający zgadza się zachować
ścisłą poufność Informacji poufnych a także nie kopiować, reprodukować, sprzedawać,
przekazywać w drodze cesji bądź za licencją, wprowadzać do obrotu, przesyłać ani w
żaden inny sposób nie ujawniać żadnej osobie ani podmiotowi jakichkolwiek Informacji
poufnych oraz nie wykorzystywać Informacji poufnych do żadnych celów innych niż
wywiązanie się ze zobowiązań Sprzedającego wynikających z niniejszego Zamówienia.
Sprzedający zgadza się powiadomić swoich przedstawicieli, pracowników i
podwykonawców o wymogu dotyczącym poufności oraz zobowiązać ich na piśmie do
przestrzegania go, w wyraźnym interesie Kupującego i jego podmiotów
stowarzyszonych.
16.
Użycie nazwy Kupującego. Sprzedający zachowuje ścisłą poufność w odniesieniu
do swoich relacji biznesowych z Kupującym i jakimikolwiek podmiotami
stowarzyszonymi Kupującego, a także nie publikuje żadnych reklam, materiałów
promocyjnych ani żadnych innych materiałów drukowanych oraz nie przeprowadza
żadnych prezentacji i nie uczestniczy w żadnych działaniach skutkujących ujawnieniem
jego relacji biznesowych z Kupującym lub jego podmiotami stowarzyszonymi i/lub
jakichkolwiek szczegółów takich relacji.
17.
Zachowanie ważności; łączne środki zaradcze. Wszystkie zgody i oświadczenia
Sprzedającego zawarte w niniejszym dokumencie (w tym m.in. dotyczące poufności,
zwolnienia z odpowiedzialności odszkodowawczej oraz zapewnienia) zachowują
ważność po dostawie i ostatecznej płatności lub przedterminowym anulowaniu
jakiegokolwiek Zamówienia. Wszelkie prawa i środki zaradcze przysługujące
Kupującemu na podstawie jakiegokolwiek Zamówienia pozostają bez uszczerbku dla
innych praw i środków zaradczych przysługujących mu na mocy prawa stanowionego lub
prawa słuszności.
18.
Postanowienia różne. Niniejsze Zamówienie podlega prawu właściwemu dla
siedziby Kupującego. Strony niniejszego dokumentu uzgadniają, że do żadnego
Zamówienia nie ma zastosowania Konwencja ONZ o umowach międzynarodowej
sprzedaży towarów z 1980 r. („CISG”). Nieważność, niezgodność z prawem lub
niewykonalność któregokolwiek z postanowień jakiegokolwiek Zamówienia nie wpływa
na dalszą ważność pozostałej części takiego Zamówienia. Żadne wyłączenie
jakiegokolwiek zobowiązania Sprzedającego nie jest skuteczne, o ile nie ma formy
pisemnej i nie zostanie potwierdzone podpisem Kupującego, a ponadto żadne wyłączenie
w jakimkolwiek pojedynczym przypadku nie jest traktowane jako wyłączenie żadnego
innego lub podobnego zobowiązania. Każde Zamówienie jest realizowane na rzecz
Kupującego oraz jego następców prawnych i cesjonariuszy, a także jest wiążące dla
Sprzedającego oraz jego następców prawnych i cesjonariuszy i nie może zostać
przeniesione w drodze cesji ani delegowane przez Sprzedającego bez wyraźnej pisemnej
zgody Kupującego.
19.
Rozstrzyganie sporów. Strony dokładają wszelkich komercyjnie uzasadnionych
starań w celu rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych w wyniku realizacji
jakiegokolwiek Zamówienia lub w związku z nim. W razie niemożności polubownego
rozstrzygnięcia takiego sporu, strony zwracają się do sądów właściwych dla miejsca
siedziby Kupującego.

