OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NCH EUROPE
1.
1.1

DEFINICJE
Użyte w niniejszych Warunkach wyrażenia i zwroty mają następujące znaczenie:
“Spółka”
każdy podmiot zlecający Zamówienie mające zostać wykonane przez
Sprzedawcę dotyczące wykonania Pracy;
“Umowa”
Zamówienie oraz przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę;
“Towary”
wszelkie towary uzgodnione w Umowie będące przedmiotem
kupna przez Spółkę od Sprzedawcy;
“Zamówienie” Pisemne polecenia Spółki w przedmiocie nabycia Dzieła, z
uwzględnieniem niniejszych warunków;
“Sprzedawca” osoba, firma lub spółka przyjmująca Zamówienie Spółki;
“Usługi”
wszelkie usługi w Umowie będące przedmiotem kupna przez
Spółkę od Sprzedawcy (w tym także ich części), w tym wszelkie
produkty będące przedmiotem dostawy jako część wykonania usług
zgodnie z Umową;
“Dzieło”
Usługi i/lub Towary.

2.
2.1

ZASTOSOWANIE WARUNKÓW
Niniejsze warunki stanowią wyłączne warunki, z którymi Spółka będzie współpracować
ze Sprzedawcą, oraz regulują wszelkie warunki Umowy, z zastrzeżeniem warunku w
punkcie 2.3.
Wszelkie warunki zatwierdzone, dostarczone lub zawarte w ofercie cenowej
Sprzedawcy, potwierdzeniu lub przyjęciu zamówienia, specyfikacji lub podobnym
dokumencie nie stanowią części Umowy, a Sprzedawca zrzeka się wszelkich praw,
które mogłyby mu inaczej przysługiwać w ramach powoływania się na niniejsze
warunki.
W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między Zamówieniem Spółki a niniejszymi
Warunkami, obowiązuje Zamówienie Spółki.
Każde Zamówienie na Dzieło dokonane przez Spółkę na rzecz Sprzedawcy będzie
postrzegane jako oferta Spółki na zakup Dzieła od Sprzedawcy zgodnie z niniejszymi
Warunkami.
Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszelkich Zamówień Spółki na rzecz
Sprzedawcy, zgodnie z Warunkiem 2.1.
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5.

JAKOŚĆ I WADY; RĘKOJMIA
Dzieło będzie odznaczać się możliwie najlepszą jakością, projektem, materiałami oraz
wykonaniem; będzie pozbawiona wad oraz będzie zgodna z Zamówieniem i
specyfikacją i/lub wzory dostarczone lub rekomendowane Sprzedawcy przez Spółkę.
Prawa Spółki wynikające z niniejszych Warunków nie naruszają pozostałych praw
Spółki przysługujących jej na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Na żądanie Spółki Sprzedawca dostarczy na koszt Sprzedawcy wszelkie kopie analiz
kontroli jakości Dzieła.
Spółce, w każdym czasie przed dostawą Dzieła do Spółki, przysługuje prawo do
dokonywania kontroli i sprawdzania Dzieła w każdym czasie. Według wyłącznego
uznania Spółki, zakład produkcyjny może być poddany audytowi przed dostawą
Towarów i/lub wykonaniem Usług na koszt Sprzedawcy.
Jeżeli wyniki takiej kontroli lub badania lub audytu spowodują, że Spółka uzna, że
Dzieło nie jest zgodne lub jest mało prawdopodobne, aby było zgodne z Zamówieniem
lub z wszelkimi specyfikacjami i / lub wzorami dostarczonymi lub zaleconymi
Sprzedawcy przez Spółkę, Spółka poinformuje Sprzedawcę, a Sprzedawca podejmie
niezwłocznie działania niezbędne do zapewnienia zgodności, a ponadto Spółka będzie
mieć prawo do żądania i uczestnictwa w kolejnych badaniach i inspekcjach oraz
audytach.
Bez względu na wszelkie badania, inspekcje czy audyty, Sprzedawca pozostaje w
pełni odpowiedzialny za Dzieło, a wszelkie badania, inspekcje czy audyty nie
ograniczają ani nie wpływają w inny sposób na obowiązki Sprzedawcy wynikające z
Umowy.
Jeśli jakiekolwiek Dzieło nie będzie zgodne z postanowieniami punktu 3, Spółka ma
prawo do skorzystania ze środków prawnych, o których mowa w Warunku 12.
Sprzedawca niniejszym udziela Spółce rękojmi na wykonane Dzieło na okres dwóch
lat.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Sprzedawca w pełnym zakresie zwalnia Spółkę od wszelkiej odpowiedzialności,
pośredniej, bezpośredniej oraz następczej (wszystkie trzy pojęcia obejmują m.in. utratę
zysku, transakcji, zmniejszenie wartości firmy i podobne straty), strat, szkód,
uszczerbków, kosztów oraz wydatków (w tym wszelkich kosztów prawnych i innych
podobnych opłat i wydatków) nałożonych na Spółkę w wyniku lub w związku z:
4.1.1
wadliwym wykonaniem, jakości lub materiałów;
4.1.2
naruszeniem lub domniemanym naruszeniem praw własności intelektualnej
w wyniku korzystania, wytworzenia lub dostarczenia Dzieła; oraz
4.1.3
wszelkich roszczeń dochodzonych przeciwko Spółce w odniesieniu do
odpowiedzialności, straty, szkody, uszczerbku, kosztów lub wydatków
poniesionych przez pracowników Spółki lub jej agentów lub jakiegokolwiek
Klienta lub osobę trzecią w zakresie, w jakim taka odpowiedzialność, strata,
szkoda, uszczerbek, koszty lub inne wydatki były spowodowane, odnosiły
się do lub powstały na podstawie Dzieła w wyniku pośredniego lub
bezpośredniego złamania lub zaniedbania wykonania lub braku lub zwłoki w
wykonaniu warunków Umowy przez Sprzedawcę.
WYKONANIE; ZGODNOŚĆ

USŁUGI
5.1
Sprzedawca dotrzyma wszelkich terminów wykonania Usług uzgodnionych przez
Strony.
5.2
W wykonaniu Usług, Sprzedawca gwarantuje, że:
5.2.1
wykona Usługi z najwyższą starannością, umiejętnościami oraz zgodnie z
najlepszymi praktykami w branży, zawodzie lub obrocie;
5.2.2
będzie używać odpowiednio wykwalifikowanego i doświadczonego
personelu
w celu wykonywania zadań im przypisanych, oraz w
odpowiedniej liczbie w celu zapewnienia wykonania obowiązków
Sprzedawcy zgodnie z niniejszymi Warunkami;
5.2.3
zapewni, że Usługi będą zgodne z głównymi wskaźnikami wydajności
określonymi między stronami.
5.2.4
zapewni wszelki sprzęt, narzędzia i pojazdy oraz inne elementy niezbędne
do dostarczenia Usług;
5.2.5
uzyska wszelkie konieczne licencje i zgody wymagane przez Prawo
Właściwe;
5.2.6
będzie przestrzegać wszelkich zasad BHP oraz innych wymogów
bezpieczeństwa obowiązujących w każdym miejscu wykonywania Usług
i/lub dostarczenia Usług;
5.2.7
nie dokona żadnych działań ani zaniechań mogących skutkować utratą
przez Spółkę licencji, upoważnień, zgody lub zezwolenia, na których Spółka
się opiera w celu prowadzenia swojej działalności, i Sprzedawca
potwierdza, że Spółka może opierać się i działać na podstawie Usług;
5.2.8
powiadomi Spółkę niezwłoczne po powzięciu informacji o faktycznym lub
prawdopodobny naruszeniu powyższych warunków; oraz
5.2.9
będzie współpracować ze Spółką i/lub wszelkimi wykonawcami Spółki we
wszystkich sprawach związanych z Usługami, oraz że będzie przestrzegać
wszelkich poleceń Spółki i/lub wykonawców Spółki.
5.3
Strony uzgadniają, że przepisy dotyczące przeniesienia przedsiębiorstwa (ochrona
zatrudnienia) z 2006 r. I / lub jakiekolwiek inne rozporządzenia uchwalone w celu
wdrożenia dyrektywy 2001/23 / WE dotyczącej przeniesienia własności do prawa

angielskiego ("przepisy dotyczące transferu") nie mają zastosowania w chwili
rozpoczęcia
świadczenia
Usług
ani
w
chwili
zakończenia lub wygaśnięcia Usług.
5.4
Spółka i Sprzedawca potwierdzają, że w przypadku, gdy całość lub część Usług
przestaje być świadczona przez Sprzedawcę z jakiegokolwiek powodu oraz, gdy
całość lub część Usług jest świadczona przez Spółkę lub dostawcę zastępczego, może
wystąpić istotne przeniesienie dla celów Zasad Przeniesienia ("Istotne Przeniesienie").
5.5
W przypadku wystąpienia Istotnego Przeniesienia z takim skutkiem, że personel
Sprzedawcy zostaje przeniesiony do Spółki i/lub dostawcy zastępczego w wyniku
wygaśnięcia lub wypowiedzenia Umowy (w zależności od przypadku), następuje to bez
uszczerbku dla innych praw lub środków prawnych, które przysługują Spółce:
5.5.1
Spółka i/lub dostawca zastępczy może, po powzięciu wiedzy o
zastosowaniu Zasad Przeniesienia wypowiedzieć stosunek zatrudnienia
personelu Sprzedawcy ze skutkiem natychmiastowym; oraz
5.5.2
Sprzedawca
zwalnia
Spółkę
i/lub
zastępczego
dostawcę
od
odpowiedzialności za wszelkie szkody, utratę, zobowiązania (w tym
odprawy), roszczenia, działania, odszkodowania, nagrody, koszty, wydatki
(w tym koszty prawne), postępowania, wymogi, kary oraz grzywny
poniesione lub nałożone na Spółkę lub zastępczego dostawcę powstałe w
związku lub wynikające z takiego wypowiedzenia.
TOWARY
5.6
Sprzedawca dotrzyma wszelkich terminów dostaw Towarów uzgodnionych przez
Strony.
5.7
W zakresie dostarczenia Towarów, Sprzedawca gwarantuje, że:
5.7.1
posiada pełną zdolność do zawarcia i wykonywania Umowy, w tym posiada
niezbędne umiejętności, doświadczenie, wiedzę i możliwości dla
wytworzenia Towarów;
5.7.2
Towary są w pełni zgodne z poleceniami Spółki;
5.7.3
Towary będą najwyższej jakości i będą pozbawione widocznych i/lub
ukrytych wad w zakresie wykonania i/lub materiałów;
5.7.4
Towary (oraz proces ich wytwarzania) będą w pełni zgodne z
obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami i najlepszymi praktykami
branżowymi;
5.7.5
Towary spełniają wszelkie wymagane prawem wymogi, w szczególności w
odniesieniu do ryzyka środowiskowego i bezpieczeństwa;
5.7.6
zapewni cały personel, sprzęt i materiały niezbędne do wytworzenia
Towarów oraz przestrzegać i dbać o to, aby cały personel przestrzegał (a)
wszelkich norm bezpieczeństwa i ochrony, procedur na miejscu, kodeksów
postępowania i innych wytycznych Spółki obowiązujące od czasu do czasu
oraz (b) wszelkie uzasadnione instrukcje wydane przez Spółkę od czasu do
czasu; i
5.7.7
dostawa Towaru i świadczenie powiązanych usług będzie zgodne z
kluczowymi wskaźnikami wydajności uzgodnionymi między stronami;
5.7.8
Towary będą odpowiednio pakowane w celu uniknięcia wszelkich szkód na
Towarach w czasie transportu.
5.8

5.9
5.10

Ponadto, oprócz postanowień Warunku 5.7 powyżej, w odniesieniu do
niebezpiecznych towarów Sprzedawca gwarantuje, że:
5.8.1
Towary i substancje niebezpieczne będą zapakowane, oznaczone i wysłane
zgodnie z lokalnymi i międzynarodowymi przepisami prawa;
5.8.2
Towary będą transportowane zgodnie z właściwą dyrektywą Parlamentu
Europejskiego. W przypadku transportu powietrznego, Towary będą
zapakowane i wysłane zgodnie z regulacjami dotyczącymi transportu
powietrznego według IATADGR/ICAO-TI. Transport morski podlega
międzynarodowemu kodeksowi dotyczącemu zagrożeń dla morskiego
przewozu towarów;
5.8.3
minerały konfliktowe, tj. Metale ze złota (Au), tantal (Ta), wolfram (W) i cyna
(Sn) pochodzące z Demokratycznej Republiki Konga, kontrolowane przez
pozarządowe grupy wojskowe, lub nielegalne frakcje wojskowe lub
pochodzące z innych regionów konfliktu nie będą wykorzystywane do
wytwarzania Towarów;
5.8.4
Sprzedawca dostarczy Spółce wszystkie obowiązujące dokumenty
dotyczące produktów koszernych i powiązanych ewentualnie z innymi
wymogami ze względu na obrządki religijne.
5.8.5
zawiadamia Spółkę na piśmie o ewentualnym obowiązku uzyskania
pozwolenia na wywóz, do ponownego wywozu, zgodnie z krajowymi
przepisami celnymi i eksportowymi, jak również przepisami celnymi i
eksportowymi obowiązującymi w kraju pochodzenia Towaru oraz pisemne
oświadczenie dotyczące rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczącego rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie
chemikaliów (REACH) dla substancji sprzedawanej lub substancji zawarte w
mieszance sprzedawanej zgodnie z obowiązkiem rejestracji substancji w
Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA).
Dzieło nie będzie naruszać żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich.
Jeżeli którekolwiek z Przedmiotów nie spełnia któregokolwiek z powyższych gwarancji
Sprzedającego, Spółka jest uprawniona do skorzystania z jednego lub więcej środków
zaradczych wyszczególnionych w warunku 12.

DOSTAWA
5.11 O ile strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, Dzieło zostanie dostarczone do
uzgodnionego miejsca, a wszelkie Towary zgodnie z uzgodnioną edycją Incoterms®
2010, w stosownych przypadkach.
5.12 W przypadku towarów importowanych z krajów trzecich (krajów trzecich określonych w
art. 3 ust. 1 dyrektywy Rady 77/388 EWG) dokumenty przewozowe zawierają
informacje, czy dostarczone towary zostały odpowiednio sprawdzone dla potrzeb
celnych. W przeciwnym razie Sprzedawca przedstawi Spółce wszystkie niezbędne
dokumenty w celu uzyskania takiej zgody bez ponoszenia kosztów przez Spółkę.
Sprzedawca zapewni, że wszystkie informacje niezbędne do złożenia ważnego
zgłoszenia celnego zostaną dostarczone, poprawne i dostarczone Spółce w
odpowiednim czasie, aby można było złożyć taką deklarację w razie potrzeby.
5.13 Na żądanie Spółki sprzedawca przedkłada świadectwo pochodzenia w celu
udowodnienia pochodzenia towaru, takie pochodzenie należy ustalić zgodnie z
odpowiednimi unijnymi niepreferencyjnymi regułami pochodzenia.
5.14 Spółka stosuje ulgę celną przywozową na każdy Towar zakupiony od Sprzedawcy
zgodnie z Ogólnym Systemem Preferencji UE, pod warunkiem, że Sprzedawca
wystawi Spółce świadectwo pochodzenia w odniesieniu do zakupionego Towaru.
5.15 Sprzedawca potwierdzi otrzymanie każdego Zamówienia w sposób wyraźny na piśmie
i potwierdzi datę dostawy w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania Zamówienia. W
przypadku, gdy Sprzedawca nie zaakceptował ani nie odrzucił Zlecenia Spółki, uznaje
się, że Sprzedawca przyjął Zamówienie po upływie 2 dni roboczych od wystawienia
przez Sprzedawcę Zamówienia. W takim przypadku termin dostawy uważa się za taki,
jak określono w Zamówieniu, z zastrzeżeniem warunku 5.16.
5.16 Żądana data otrzymania w siedzibie Spółki zostanie określona w Zamówieniu i będzie
odzwierciedlać uzgodniony czas realizacji każdego produktu, w tym koszty transportu
ze Sprzedawcy do Spółki; lub jeśli nie określono takiej daty, dostawa nastąpi w ciągu
28 dni od Zamówienia.
5.17 Sprzedawca wystawia fakturę Spółce po dostarczeniu Dzieła.
5.18 The Sprzedawca musi zapewnić, że do każdej dostawy dołączone są wszystkie istotne
dokumenty, które wynikają z charakteru sprzedanego Dzieła, w tym między innymi z
dowodu dostawy, wskazującego między innymi numer referencyjny zamówienia
Spółki, numer referencyjny, datę zamówienia, liczbę paczek i zawartość oraz, w
przypadku dostawy części, saldo pozostałe do wydania. W przypadku braku takiej
odpowiedniej dokumentacji i uniemożliwienia Spółce normalnego korzystania z
Towarów, dostawa zostanie uznana za niezawartą do tego czasu, a Spółka będzie
uprawniona do skorzystania z jednego lub więcej środków wymienionych w Warunku
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5.19
5.20
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5.22

5.23

5.24

5.25

5.26

5.27

12.
Termin dostawy jest istotny.
O ile Spółka nie postanowi inaczej, dostawy będą przyjmowane przez Spółkę w
normalnych godzinach pracy.
Jeżeli Dzieło nie zostanie dostarczone w wymaganym terminie, Spółka będzie
uprawniona do skorzystania z jednego lub więcej środków wymienionych w Warunku
12.
Jeżeli Sprzedawca zażąda, aby Spółka zwróciła Sprzedawcy wszelkie materiały
służące do opakowania, fakt ten musi zostać uzgodniony przez obie strony przed
dostawą Towaru i wyraźnie wskazany w liście przewozowym dostarczonym do Spółki,
a wszelkie takie opakowania należy zwrócić wyłącznie Sprzedawcy na koszt
Sprzedawcy.
W przypadku, gdy Spółka wyrazi zgodę na piśmie na dostawę w częściach, Umowa
będzie rozumiana jako pojedyncza umowa w odniesieniu do każdej części. Jednakże
niedostarczenie przez Sprzedawcę jednej części upoważnia Spółkę do skorzystania z
możliwości potraktowania całej Umowy jako odrzuconej.
Jeżeli Dzieło zostanie dostarczone do Spółki w ilości przewyższającej zamówione
ilości, Spółka nie będzie zobowiązana do zapłaty za nadwyżkę, a wszelkie nadwyżki
będą i pozostaną na ryzyko Sprzedawcy i będą podlegały zwrotowi na koszt
Sprzedawcy.
Spółka ma prawo do sprawdzenia Dzieła w terminie 14 dni od dnia dostawy. Spółka
ma również prawo odmówić przyjęcia Dzieła, tak jakby nie zostało ono zaakceptowane
w powołanym terminie 14 dni, w przypadku jakiejkolwiek ukrytej wady Dzieła, która
została wykryta później.
O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie przez Spółkę, Dzieło pozostaje na ryzyko
Sprzedawcy, a ryzyko przechodzi na Spółkę zgodnie z uzgodnionymi Incoterms® 2010
odzwierciedlonymi w Zamówieniu. Tytuł własności Dzieła zostanie przeniesiony ze
Sprzedawcy na Spółkę z chwilą dostarczenia Dzieła.
Spółce przysługuje roszczenie o zapłatę kary umownej w wysokości 0,5% ceny Dzieła
niedostarczonego na czas zgodnie z Umową za każdy dzień zwłoki w dostawie i/lub
niewykonaniu Dzieła, przy czym minimalna wysokość kary umownej wynosi £50 za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki, a jej maksymalna wysokość wynosi 10% całkowitej
ceny Dzieła mającego zostać dostarczone zgodnie z odpowiednią Umową. Wykonanie
przez Spółkę prawa zgodnie z Warunkiem 5.27, następuje bez uszczerbku dla innych
praw i środków prawnych, które przysługują Spółce zgodnie z Umową lub w inny
sposób. W przypadku niewykonania przez Spółkę praw, o których mowa w punkcie
5.27, taka decyzja nie będzie poczytywana jako zrzeczenie się któregokolwiek z takich
praw.

6.

UBEZPIECZENIE

6.1

Sprzedawca utrzymuje szeroki zakres ubezpieczenia od odpowiedzialności, w tym
ubezpieczenie odpowiedzialności za produkt, odpowiedzialność zawodową i
odpowiedzialność kontraktową za zobowiązania Sprzedającego wynikające z Umowy.
Sprzedawca dostarczy Spółce certyfikaty ubezpieczenia świadczące o takim pokryciu
na wniosek Spółki.
Postanowienia Warunku 6 pozostają w mocy po rozwiązaniu Umowy.

6.2
7.
7.1

7.2
8.
8.1
8.2

8.3
8.4

8.5

8.6

9.

11.3

Rozwiązanie Umowy, niezależnie od tego, czy powstanie, nie będzie miało wpływu
na prawa i obowiązki Spółki naliczone przed wypowiedzeniem. Warunki, które mają
wyraźny lub dorozumiany skutek po rozwiązaniu umowy, pozostają wykonalne
pomimo wypowiedzenia.

12.
12.1

ŚRODKI PRAWNE
Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego prawa lub środka, jaki może przysługiwać
Spółce, jeśli jakiekolwiek Dzieło nie zostanie dostarczone zgodnie z, lub Sprzedawca
nie zastosuje się do któregokolwiek z warunków Umowy, Spółka będzie uprawniona do
skorzystania z następujących środków prawnych według własnego uznania,
niezależnie od tego, czy jakakolwiek część Dzieła została zaakceptowana przez
Spółkę:
do unieważnienia Zamówienia;
do odrzucenia Dzieła (w całości lub w części) i zwrócenia go Sprzedawcy na ryzyko
i koszt Sprzedającego, na podstawie tego, że pełny zwrot za Zwrócone Dzieło
zostanie niezwłocznie zapłacony przez Sprzedawcę;
według uznania Spółki, na koszt Sprzedawcy, do naprawienia wszelkich wad w
Dziele lub do dostarczenia zastępczego Dzieła i wykonania wszelkiej niezbędnej
pracy w celu spełnienia warunków Umowy;
do odmowy przyjęcia dalszych dostaw Dzieła, jednak bez odpowiedzialności
Sprzedawcy;
do przeprowadzanie na koszt Sprzedawcy wszelkich prac niezbędnych do wykonania Dzieła
zgodnego z Umową;
do żądania obniżenia ceny; oraz
dochodzić odszkodowania, które mogło powstać w wyniku naruszenia Umowy lub
naruszenia warunków przez Sprzedawcę.

12.2
12.3

12.4

12.5
12.6
12.7
12.8
13.
13.1

CENA
Cena Dzieła będzie określona w Zamówieniu i chyba, że inaczej zostanie ustalone
na piśmie przez Spółkę, nie będzie to podatek od wartości dodanej, lecz zawiera
wszystkie inne opłaty na uzgodnione warunki.
Spółka nie wyraża zgody na jakiekolwiek zmiany ceny lub dodatkowe koszty.
PŁATNOŚĆ
W związku z wykonaniem Dzieła przez Sprzedawcę, Spółka zapłaci opłaty należne z
tytułu Dzieła zgodnie z postanowieniami Zamówienia.
Spółka zapłaci każdą fakturę przedłożoną Spółce przez Sprzedawcę w ciągu 60 dni
od dnia wystawienia faktury lub w inny sposób uzgodniony na piśmie między
Stronami i zawarty w Zamówieniu, za wyjątkiem przypadku, kiedy Dzieło nie zostało
przyjęte przez Spółkę na skutek sprawdzenia Dzieła oraz niezgodności faktury z
Warunkiem 8.5.
Termin płatności nie stanowi istotnego warunku Umowy.
Sprzedawca musi upewnić się, że na fakturach znajduje się między innymi numer
referencyjny Zamówienia, a także faktury za Dzieło, numer referencyjny przesyłki.
Jeżeli faktura nie zawiera tych informacji, Sprzedający ryzykuje opóźnioną płatność
lub odmowę faktury i jej zwrot do Sprzedającego w celu korekty.
Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego prawa lub środka naprawczego, Spółka
zastrzega sobie prawo do potrącenia dowolnej kwoty należnej w dowolnym
momencie od Sprzedającego do Spółki od wszelkich kwot płatnych przez Spółkę na
rzecz Sprzedawcy w ramach Umowy.
Jeżeli jakakolwiek kwota wynikająca z Umowy nie zostanie zapłacona w terminie
wymagalności, bez uszczerbku dla innych praw stron wynikających z Umowy, kwota
ta może być oprocentowana od dnia wymagalności, do momentu całkowitej zapłaty,
zarówno przed jak i po jakimkolwiek wyroku, na 3 punkty procentowe powyżej
poziomu stopy repo w Banku Anglii, obowiązującej w dniu wymagalności.
Sprzedawca nie jest uprawniony do wstrzymania dostaw Dzieła w wyniku zaległości.
POUFNOŚĆ
Sprzedawca zachowa w poufności wszelkie techniczne i handlowe know-how,
specyfikacje, wynalazki, procesy lub inicjatywy, które mają charakter poufny i zostały
ujawnione Sprzedawcy przez Spółkę lub jej przedstawicieli oraz wszelkie inne
poufne informacje dotyczące działalności Spółki. lub jego produktów, które
sprzedawca może uzyskać, a sprzedawca ogranicza ujawnianie takich poufnych
materiałów takim pracownikom, agentom lub podwykonawcom, ile ich potrzebuje, w
celu wywiązania się ze zobowiązań sprzedającego wobec Spółki i zapewnia, że tacy
pracownicy, agenci lub podwykonawcy podlegają podobnym obowiązkom poufności,
jak ma to miejsce w przypadku Sprzedawcy.

10.

niewypłacalności, który zapewnia ochrona innych stron przed wierzycielami.
W przypadku wypowiedzenia zgodnie z niniejszymi warunkami 11.2, Spółka nie
będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Sprzedawcy w jakikolwiek sposób,
niezależnie od okoliczności.

13.2

13.3
13.4

13.5

14.
14.1

WŁASNOŚC SPÓŁKI
Materiały, wyposażenie, narzędzia, matryce, formy, prawa autorskie, prawa do
wzorów lub inne formy praw własności intelektualnej we wszystkich rysunkach,
specyfikacjach i danych dostarczanych przez Spółkę do Sprzedającego lub nie w ten
sposób dostarczane, ale używane przez Sprzedawcę w szczególności w dostawie
lub sprzedaży. Produkcja Dzieła przez cały czas będzie wyłączną własnością Spółki,
ale będzie przechowywana przez Sprzedawcę w bezpiecznym miejscu na jego
własne ryzyko i będzie utrzymywana i utrzymywana w dobrym stanie przez
Sprzedającego, dopóki nie zostanie zwrócona Spółce i nie będzie utylizowane w
inny sposób niż zgodnie z pisemnymi instrukcjami Spółki, ani takie przedmioty nie
będą używane w inny sposób niż pisemnie upoważniony przez Spółkę.

11.

WYPOWIEDZENIE

11.1

Spółka ma prawo w dowolnym momencie i z dowolnego powodu rozwiązać umowę
w całości lub w części, przekazując Sprzedającemu pisemne powiadomienie, po
czym wszystkie prace nad Umową zostaną przerwane, a Spółka zapłaci Sprzedawcy
sprawiedliwe i rozsądne odszkodowanie w przypadku produkcji niezakończonej w
momencie wypowiedzenia, ale taka rekompensata nie obejmuje utraty
przewidywanych zysków ani żadnych strat wynikowych.
Spółka ma prawo w każdej chwili, powiadamiając na piśmie Sprzedawcę o
natychmiastowym rozwiązaniu Umowy, jeżeli:

11.2

Sprzedawca dopuszcza się istotnego naruszenia któregokolwiek z
warunków Umowy; lub
11.2.2
nastąpiła zmiana kontroli Sprzedawcy;
11.2.3
Sprzedawca przechodzi do likwidacji lub syndyk lub odbiorca
administracyjny zostaje mianowany, a zarządca lub zarządca zostaje wyznaczony
dla drugiej strony lub jej aktywów lub druga strona zawiera dobrowolne uzgodnienia
z wierzycielami lub cierpi z powodu podobnego procesu lub procesu
11.2.1

14.2

PRZEPISY ANTYKORUPCYJNE
Sprzedawca będzie:
13.1.1
działać zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, statutami,
przepisami i kodeksami dotyczącymi przeciwdziałania przekupstwu i
korupcji, w tym, brytyjskiej ustawy antykorupcyjnej z 2010 r. ("Istotne
Wymagania");
13.1.2
(nie angażować się w żadną działalność, praktykę lub zachowanie, które
stanowiłoby przestępstwo na podstawie par. 1,2 lub 6 brytyjskiej ustawy
antykorupcyjnej z 2010 r., Jeżeli takie działania, praktyka lub zachowanie
zostały przeprowadzone w Wielkiej Brytanii;
13.1.3
stosować się do takiej polityki antykorupcyjnej stosowanej przez Spółkę w
danym okresie;
13.1.4
posiadać i utrzymywać w całym okresie obowiązywania niniejszej Umowy
własne zasady i procedury, w tym między innymi odpowiednie procedury
określone w brytyjskiej ustawie antykorupcyjnej z 2010 r., w celu
zapewnienia zgodności z odpowiednimi wymaganiami i niniejszym
warunkiem 13, oraz egzekwować je w stosownych przypadkach;
13.1.5
niezwłocznie zgłaszać Spółce wszelkie żądania lub żądania jakichkolwiek
nienależnych korzyści finansowych lub innych, otrzymanych przez
Sprzedawcę w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy; oraz
13.1.6
niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie, jeżeli zagraniczny urzędnik
publiczny zostanie pracownikiem Sprzedawcy lub uzyska bezpośrednio lub
pośrednio udział w Sprzedawaniu, a Sprzedawca gwarantuje, że nie ma
zagranicznych funkcjonariuszy publicznych jako bezpośrednich lub
pośrednich właścicieli, funkcjonariuszy lub pracowników na dzień niniejszej
Umowy.
Sprzedawca zapewni, że każda osoba związana ze Sprzedawcą, który dostarcza
towary lub świadczy usługi w związku z niniejszą Umową, czyni to wyłącznie na
podstawie pisemnej umowy, która nakłada na takie warunki i zapewnia takie same
warunki, jakie zostały nałożone na Sprzedawcę niniejszy warunek 13 ("odpowiednie
warunki"). Sprzedający odpowiada za przestrzeganie i wykonanie przez te osoby
odpowiednich postanowień i ponosi bezpośrednią odpowiedzialność wobec Spółki
za jakiekolwiek naruszenie przez te osoby któregokolwiek z Istotnych Warunków.
Naruszenie niniejszego warunku13 stanowi istotne naruszenie Umowy.
Sprzedawca zabezpiecza Spółkę przed wszelkimi stratami, zobowiązaniami,
szkodami, kosztami (w tym między innymi opłatami prawnymi) oraz kosztami
poniesionymi przez Spółkę lub przyznanymi jej w wyniku naruszenia przez
Sprzedawcę niniejszego Warunku 13.
Dla celów niniejszego warunku 13, znaczenie odpowiednich procedur i
zagranicznego funkcjonariusza publicznego oraz to, czy dana osoba jest powiązana
z inną osobą, określa się zgodnie z par. 7 (2) brytyjskiej ustawy antykorupcyjnej z
2010 r. (I wszelkimi wytycznymi wydanymi na podstawie par. 9 tej ustawy),
odpowiednio par. 6 (5) i 6 (6) tej ustawy oraz par. 8 tej ustawy. Do celów niniejszego
warunku 13 osoba powiązana ze Sprzedawcą obejmuje, ale nie jest ograniczona do
jakiegokolwiek podwykonawcy Sprzedawcy.
WSPÓŁCZESNE NIEWOLNICTWO
Wykonując zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy, Sprzedawca będzie:
(a)

stosować się do wszystkich obowiązujących przepisów, ustaw, rozporządzeń i
kodeksów przeciwdziałających niewolnictwu i handlowi ludźmi, w tym, ustawie
o współczesnym niewolnictwie z 2015; r .;

(b)

posiadać i utrzymywać przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy
własne zasady i procedury w celu zapewnienia zgodności z Warunkiem 14.1
(a) oraz z Zasadami przeciwdziałania niewolnictwu i handlu ludźmi
(dostępnymi na żądanie) obowiązującymi w Spółce;

(c)

nie angażować się w żadną działalność, praktykę lub zachowanie, które
stanowiłoby przestępstwo zgodnie z par. 1, 2 lub 4 brytyjskiej ustawy o
współczesnym niewolnictwie, gdyby takie działania, praktyka lub zachowanie
były przeprowadzane w Wielkiej Brytanii;

(d)

zawrzeć w umowach z bezpośrednimi podwykonawcami i dostawcami
przepisy antynarkotykowe i dotyczące handlu ludźmi, które są co najmniej tak
uciążliwe, jak te określone w niniejszym warunku 14;

(e)

utrzymywać komplet dokumentacji w odniesieniu do łańcucha dostaw dla
wszystkich produktów dostarczanych w związku z niniejszą Umową oraz
umożliwiać Spółce i jej przedstawicielom, z odpowiednim wyprzedzeniem, w
normalnych godzinach pracy (ale bez uprzedzenia, jeżeli istnieje uzasadnione
podejrzenie, że nastąpiło naruszenie niniejszy Warunek 14) uzyskania
dostępu do kopii dokumentów Sprzedawcy i wszelkich innych informacji oraz
ich kopiowania i spotkania się z personelem Sprzedawcy w celu kontroli
spełniania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z niniejszego
warunku;

(f)

powiadomi Spółkę, gdy tylko dowie się o rzeczywistym lub podejrzewanym
niewolnictwie lub handlu ludźmi w łańcuchu dostaw, który ma związek z
niniejszą Umową..

Sprzedawca gwarantuje, że:
(a) prowadzi działalność w sposób zgodny z Warunkiem 14;

(b) Sprzedawca ani żaden z jego urzędników, pracowników ani innych osób z nim
związanych:
(i) został skazany za przestępstwo związane z niewolnictwem i
handlem
ludźmi;
i
(ii) zgodnie z jego najlepszą wiedzą było lub jest przedmiotem
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jakiegokolwiek postępowania wyjaśniającego, dochodzeniowego lub
egzekucyjnego przez jakiekolwiek rządowe, administracyjne lub
regulacyjne ciało w związku z jakimkolwiek przestępstwem lub
domniemanym przestępstwem lub w związku z niewolnictwem i
handlem ludźmi.

18.3

Spółka zastrzega sobie prawo do odroczenia terminu dostawy lub płatności lub do
odstąpienia od umowy lub zmniejszenia ilości zamówionej pracy, jeżeli jest ona
powstrzymana lub opóźniona w prowadzeniu jej działalności z powodu okoliczności
znajdujących się poza uzasadnioną kontrolą Przedsiębiorstwo, w tym, bez
ograniczeń, działania Boga, działania rządowe, wojna lub nagłe wypadki, akty
terroryzmu, protesty, zamieszki, rozruchy społeczne, pożar, eksplozje, powódź,
epidemie, lokauty, strajki lub inne spory pracownicze (niezależnie od tego, czy w
odniesieniu do siły roboczej którejkolwiek ze stron) lub ograniczenia lub opóźnienia
mające wpływ na przewoźników lub niemożność uzyskania opóźnień w dostawie
odpowiednich lub odpowiednich materiałów. Każde prawo lub środek zaradczy
Spółki w ramach Umowy pozostaje bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego prawa
lub środka naprawczego dla Spółki, niezależnie od tego, czy Umowa, czy nie.

18.4

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie umowy zostanie stwierdzone przez jakikolwiek
sąd, trybunał lub organ administracyjny właściwej jurysdykcji, aby być w całości lub
częściowo niezgodne z prawem, nieważne, nieważne, unieważnione, niewykonalne
lub nieuzasadnione, to w zakresie takiej niezgodności z prawem, nieważności,
pustki, możliwość unieważnienia, niewykonalności lub nierozsądności, może być
uznana za odłączalną, a pozostałe postanowienia umowy i pozostałe postanowienia
tego postanowienia pozostają w pełnej mocy.

18.5

Brak lub opóźnienie przez Spółkę w egzekwowaniu lub częściowym egzekwowaniu
jakichkolwiek postanowień umowy nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się
któregokolwiek
z
jej
praw
wynikających
z
Umowy.
18.6 Jakiekolwiek zrzeczenie się przez Spółkę jakiegokolwiek naruszenia lub
jakiegokolwiek naruszenia warunków jakiegokolwiek postanowienia umowy przez
Sprzedawcę nie będzie uważane za zrzeczenie się późniejszego naruszenia lub
niewykonania zobowiązań i w żaden sposób nie wpłynie na pozostałe warunki
Umowy.

18.6

Strony Umowy nie przewidują, że jakikolwiek okres obowiązywania umowy będzie
egzekwowany przez każdą osobę, która nie jest jej stroną.

18.7

Niniejsza Umowa będzie interpretowana i wszelkie kwestie z nią związane będą
podlegały prawu Anglii i Walii, a strony niniejszym poddają się wyłącznej jurysdykcji
sądów Anglii i Walii.

(c) jego odpowiedzi na dalsze pytania dotyczące zasad należytej staranności
udzielone przez Spółkę są pełne i dokładne.
14.3

Sprzedawca wdroży procedury należytej staranności dla swoich bezpośrednich
podwykonawców i dostawców, aby zapewnić, że nie ma niewolnictwa ani handlu
ludźmi w swoich łańcuchach dostaw.

14.4

Sprzedawca zabezpiecza Spółkę przed wszelkimi stratami, zobowiązaniami,
odszkodowaniami, kosztami (w tym, lecz nie wyłącznie, opłat prawnych) oraz
kosztami poniesionymi przez Spółkę lub w wyniku jej przyznania w wyniku
naruszenia przez Sprzedawcę niniejszego Warunku 14.

14.5

Naruszenie niniejszego warunku 14 będzie uważane za istotne naruszenie umowy.

15.

OCHRONA DANYCH

15.1

W niniejszym Warunku 15 "Dane Osobowe" mają znaczenie nadane im w brytyjskiej
ustawie o ochronie danych z 1998 r., Wraz z późniejszymi zmianami lub
ustawodawstwem, w tym między innymi Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie
Danych Osobowych (rozporządzenie (UE) 2016/679) (dalej „RODO”), mogą zastąpić
lub zmienić ustawę o ochronie danych z 1998 r., oraz innymi uzupełniającymi,
implementującymi lub zastępującymi przepisami.

15.2

16.

Sprzedawca gwarantuje, że do w zakresie, w jakim przetwarza Dane Osobowe w
imieniu Spółki:
15.2.1
działa wyłącznie na pisemne polecenie Spółki;
15.2.2
zapewni, że wszelkie osoby, organizacje lub inne podmioty przetwarzające
dane w imieniu Sprzedawcy podlegają obowiązkowi zachowania poufności;
15.2.3
podejmie stosowne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszelkich
działań związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych przez
Sprzedawcę lub w jego imieniu;
15.2.4
zleci przetwarzanie Danych Osobowych innym podmiotom wyłącznie za
uprzednią pisemną zgodą Spółki oraz na mocy pisemnej umowy na
zasadniczo tych samych warunkach i w oparciu o zasadniczo takie same
gwarancje w stosunku do Spółki, którym podlega Sprzedawca;
15.2.5
udzieli niezbędnej pomocy Spółce w zakresie dostępu podmiotu danych do
wykonywania swoich praw zgodnie z RODO;
15.2.6
udzieli niezbędnej pomocy Spółce w zakresie wypełniania obowiązków
wynikających z RODO w związku z bezpieczeństwem przetwarzania
Danych Osobowych, informowania o naruszeniu takich przepisów
(obowiązek zawiadomienia Spółki przez Sprzedawcę w ciągu 24 godzin od
powzięcia wiedzy przez Sprzedawcę o przypadku naruszenia) oraz ocenie
wpływu naruszeń ochrony Danych;
15.2.7
usunie lub zwróci wszelkie Dane Osobowe Spółce, według żądania, po
wypowiedzeniu niniejszej lub innej umowy;
15.2.8
podejmie wszelkie inne rozsądnie wymagane przez Spółkę działania w celu
zapewnienia przestrzegania przez Spółkę wszelkich wymogów ustawowych
lub regulacyjnych; i
15.2.9
stosuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa
przeciwko nieuprawnionemu lub niezgodnemu z prawem przetwarzaniu
Danych Osobowych oraz przypadkowej utracie lub zniszczeniu Danych
Osobowych;
15.2.10 będzie poddawać się audytom i inspekcjom, dostarczać Spółce wszelkie
niezbędne informacje w celu zapewnienia, że Spółka i Sprzedawca działają
zgodnie z obowiązkami wynikającymi z artykułu 28, oraz niezwłocznie
powiadomi Spółkę w przypadku otrzymania zlecenia naruszającego
postanowienia RODO lub inne właściwe przepisy w tym zakresie UE lub
innego państwa członkowskiego;
15.2.11 zabezpiecza Spółkę w pełnym zakresie w przypadku poniesienia przez
Spółkę wszelkich szkód, kosztów, sankcji lub innych kar powstałych na
skutek przetwarzania Danych Osobowych przez Sprzedawcę powierzonych
Sprzedawcy przez Spółkę.
ZAKAZ FAŁSZOWANIA
Spółka wyraźnie zastrzega sobie prawo do rozwiązania każdej Umowy lub
jakiejkolwiek jej części, jeśli okaże się, że Sprzedawca świadomie lub w wyniku
zaniedbania dostarczył towary lub materiały użyte do produkcji podróbek i / lub
innych możliwych imitacji marek firm i / lub Spółek stowarzyszonych lub jakakolwiek
inna nazwa handlowa lub znak towarowy lub wzory, podnieść się itp. W takim
przypadku Spółka wypowie Umowę lub dowolną jej część ze skutkiem
natychmiastowym na podstawie informacji i incydentów, które Spółka uzna za
dowód. Wszystkie towary i / lub materiały opatrzone dowolnymi markami lub
jakakolwiek inna nazwa handlowa lub znak towarowy lub wzory, podnieść się itp.,
Będące własnością lub w inny sposób wykorzystywane przez Spółkę i / lub spółki
stowarzyszone Spółki, wszystkie towary i / lub materiały zaprojektowane do
Specyfikacje firmy i wszystkie odpady takich towarów i / lub materiałów wynikające z
procesu produkcyjnego w zakładach Sprzedającego muszą zostać całkowicie
zniszczone, w każdym razie pocięte na części bezużyteczne przez Sprzedawcę
przed odsprzedaniem lub innym możliwym przeniesieniem do branży recyklingu.
Sprzedawca musi posiadać i przechowywać stosowną dokumentację i dokumentację
potwierdzającą, że powyższe towary i / lub materiały zostały zniszczone przez
Sprzedawcę przed dostarczeniem go do branży recyklingu w okresie obowiązywania
odpowiedniej Umowy i po upływie roku od jej zakończenia z dowolnej przyczyny.
Spółka ma prawo wglądu do powyższej dokumentacji i procesów niszczenia
materiałów z uprzednim jednodniowym zawiadomieniem do Sprzedawcy. Jeżeli
Sprzedawca ewidentnie dostarcza świadomie lub w wyniku zaniedbania produkty
marki i / lub materiały Spółki i / lub jakiekolwiek materiały opatrzone markami Firmy i
jej firm stowarzyszonych lub dowolną inną nazwą handlową lub znakiem towarowym
lub projektami, należy uzyskać itp. W celu produkcji podróbek lub innych produktów
imitacje jakiegokolwiek Nabywcy lub produktów z nim powiązanych, Spółka może
zażądać kary umownej w wysokości 500 000 USD za każdy taki przypadek.

17.

ZNAKI TOWAROWE
W okresie obowiązywania jakiejkolwiek Umowy i po jej zakończeniu z jakiegokolwiek
powodu, Sprzedawca nie będzie wykorzystywał ani nie zarejestrował żadnych
zarejestrowanych znaków towarowych i nazw handlowych, które w jakimkolwiek
czasie Spółka i / lub jakiekolwiek inne firmy nie będą z nimi związane. lub
jakakolwiek firma stowarzyszona firmy jest właścicielem ("Znaki handlowe") lub
jakichkolwiek nazw podobnych do Znaki towarowe w jakimkolwiek celu (w tym jako
nazwa lub część nazwy firmy lub firmy) z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez
Spółkę w związku z wykonywaniem Umowy . Sprzedawca potwierdza, że
jakakolwiek Umowa nie będzie działać w celu nabycia jakichkolwiek praw, tytułów
lub udziałów w Znakach towarowych w Sprzedawcy. Sprzedawca potwierdza, że
wartość firmy symbolizowana przez Znaki Towarowe jest własnością Spółki lub jej
spółek powiązanych. Używanie Znaków Towarowych przez Sprzedawcę oraz cała
wartość firmy dotycząca Znaków towarowych będą naliczane wyłącznie na rzecz
Spółki i spółek stowarzyszonych Spółki.

18.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

18.1

Sprzedawca nie jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków z Umowy ani
ich części bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

18.2

Spółka może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy lub ich część na
dowolną osobę lub spółkę.
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