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Johnson Matthey Battery Systems sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach przy ul. Portowej 28,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 80666
nabywa towary oraz usługi od dostawcy wyłącznie na niżej określonych warunkach i zasadach.
1.

DEFINICJE

"Dostawca" – oznacza podmiot, który ma zapewnić Przedmiot Zakupu wskazany w Zamówieniu;
"Przedmiot Zakupu" – oznacza towary oraz usługi nabywane przez Spółkę na podstawie umowy
zawartej z Dostawcą;
"Spółka" – oznacza Johnson Matthey Battery Systems sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach przy ul.
Portowej 28, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem 80666;
"Strony" – oznacza łącznie Spółkę i Dostawcę;
"Umowa" – oznacza umowę zawartą pomiędzy Stronami, której przedmiotem jest Przedmiot Zakupu, na
którą składają się, m. in., Zamówienie, Warunki Zakupu, a także inne uzgodnienia pomiędzy Stronami;
"Warunki Zakupu" – oznacza niniejsze Ogólne Zasady i Warunki Zakupów;
"Zamówienie" – oznacza dokument sporządzony przez Spółkę, obejmujący ofertę złożoną Dostawcy
przez Spółkę, której przedmiotem jest nabycie Przedmiotu Zakupu, w każdej sytuacji podlegający
Warunkom Zakupu.
2.

ZAMÓWIENIE

2.1

Jeżeli Dostawca przyjmuje Zamówienie Spółki, obejmujące jej ofertę, podlega ono Warunkom
Zakupu. Zamówienie nie może zostać zrealizowane na warunkach innych niż określone w
Warunkach Zakupu, chyba że Strony wyraźnie postanowią inaczej na piśmie.

2.2

Domniemywa się, że Dostawca przyjął Zamówienie, a Umowa pomiędzy Dostawcą i Spółką
wchodzi w życie w zakresie objętym Zamówieniem w przypadku gdy Spółka złożyła Zamówienie
i: (i) otrzymała formalne potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na piśmie; lub (ii) Dostawca podjął
działania zmierzające do realizacji tego Zamówienia i niezwłocznie powiadomił o tym Spółkę na
piśmie lub pocztą elektroniczną.

2.3

Przyjęcie Zamówienia przez Dostawcę oznacza jednocześnie akceptację Warunków Zakupu.
Wszelkie zmiany Zamówienia (także w zakresie Warunków Zakupu) wymagają formy pisemnej i
podpisu Spółki.

2.4

Dostawca w przypadku zamiaru odrzucenia Zamówienia i złożenia kontroferty, musi o tym
niezwłocznie poinformować Spółkę odpowiadając na Zamówienie wyraźnie i jednoznacznie
wyrażając wolę odrzucenia.

2.5

Spółka jest uprawniona do jednostronnej zmiany Warunków Zakupu. O zmianie Warunków
Zakupu Spółka poinformuje z 7-dniowym wyprzedzeniem.

2.6

Jeżeli Dostawca zamierza przyjąć ofertę Spółki lub złożyć kontrofertę zobowiązany jest do
dokładnego zapoznania się z Warunkami Zakupu.

2.7

Każde Zamówienie będzie mieć przypisany numer zamówienia.
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3.

UMOWA

3.1

Na treść Umowy z Dostawcą składają się wyłącznie: Zamówienie, lub, gdy ma to zastosowanie –
odrębna umowa dotycząca nabycia poszczególnego Przedmiotu Zakupu lub umowa ramowa,
Warunki Zakupu, a także inne, uzgodnienia Stron i zawarte w dokumentacji Umowy w danym
czasie, takie jak umowy dotyczące jakości oraz inne konkretne wymogi Spółki, którym podlegać
ma Dostawca.

3.2

W przypadku sprzeczności treści Zamówienia z innymi uzgodnieniami lub Warunkami Zakupu
stosuje się następujące zasady: pierwszeństwo zastosowania mają odrębne umowy dotyczące
nabycia poszczególnego Przedmiotu Zakupu dokonane w trybie i formie zgodnej z Warunkami
Zakupu, w następnej kolejności Zamówienie złożone przez Spółkę oraz na końcu niniejsze
Warunki Zakupu. W przypadku zawarcia przez Strony umowy ramowej, umowa ramowa ma
pierwszeństwo przed Zamówieniem i Warunkami Zakupu.

4.

CENA

4.1

Cena za Przedmiot Zakupu jest określana w Zamówieniu złożonym przez Spółkę. Jeżeli Umowa
nie stanowi inaczej cena zawierać będzie wszystkie koszty związane z Przedmiotem Zakupu, w
szczególności koszty magazynowania, opakowania, załadunku, przewozu, ubezpieczenia,
dostarczenia do miejsca dostawy, opłat publiczno i prywatnoprawnych lub podatków innych niż
VAT.

5.

PŁATNOŚĆ

5.1

Faktura może być wystawiona przez Dostawcę i dostarczona do Spółki równocześnie z dostawą
Przedmiotu Zakupu lub później. Każda faktura musi zawierać numer Zamówienia złożonego
przez Spółkę. Jeżeli inaczej nie wskazano w Zamówieniu, termin zapłaty wynosi 60 dni licząc od
późniejszej z dat: (i) ostatniego dnia miesiąca, w którym Spółka otrzymała poprawnie wystawioną
fakturę, lub (ii) ostatniego dnia miesiąca, w którym Spółka otrzyma Przedmiot Zakupu.

5.2

Spółka ma prawo potrącenia z wynagrodzenia Dostawcy wszelkich wierzytelności Spółki wobec
Dostawcy.

6.

WYMAGANIA DODATKOWE

6.1

Jeżeli Przedmiotem Zakupu są towary to, jeśli inaczej nie wskazano w Zamówieniu, Zamówienie
obejmuje także dostarczenie wszelkiej odpowiedniej dokumentacji oraz certyfikatów związanych
z towarami i ich eksploatacją, które są niezbędne, by Spółka mogła używać towarów zgodnie z
ich przeznaczeniem i w zamierzonym przez Spółkę celu, również w zakresie wymaganym przez
Spółkę zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2002/95/EC("RoHS") oraz
Rozporządzenia nr 1907/2006/EC w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów ("REACH"). Jeżeli Przedmiotem Zakupu są
usługi to, jeśli inaczej nie wskazano w Zamówieniu, przyjmuje się, że Zamówienie obejmuje
kompleksowe wykonanie usług wraz z przeszkoleniem pracowników, instrukcjami, wyjaśnieniami
oraz certyfikacjami niezbędnymi do tego, by usługi przyniosły Spółce zamierzony cel.

6.2

Dostawca przekaże Spółce z odpowiednim wyprzedzeniem ostrzeżenie o wszelkich materiałach
niebezpiecznych lub będących przedmiotem ograniczeń, które są częścią Zamówienia, wraz ze
specjalnymi instrukcjami w celu podjęcia odpowiednich kroków w trakcie przetwarzania,
General Terms and Conditions of Purchase JMBS Sp Zoo (Pol)

FMP 309 Rev.01

Public
`

Page 3 of 11

15/01/2014

General Terms and Conditions of Purchase
korzystania oraz usuwania Przedmiotu Zakupu. Dostawca zobowiązuje się przestrzegać
wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących niebezpiecznych substancji oraz materiałów
będących przedmiotem ograniczeń, w tym w szczególności RoHS i REACH. Dostawca zwróci
Spółce wszelkie koszty i wydatki poniesione na skutek niedochowania obowiązków nałożonych
na mocy wyżej wymienionych aktów.
6.3

Ilość, jakość i rodzaj Przedmiotu Zakupu muszą być dokładnie takie, jak określone w Zamówieniu
Spółki oraz zgodne z Warunkami Zakupu (w szczególności z oświadczeniami Dostawcy, o
których mowa w podpunkcie 8.1.) lub innymi warunkami uzgodnionymi pisemnie ze Spółką.

6.4

Spółka ma prawo do przeprowadzenia kontroli procesu przygotowania przez Dostawcę
Przedmiotu Zakupu (włącznie z prawem wejścia na teren obiektów, w których odbywa się
przygotowanie Przedmiotu Zakupu), jak również prawo inspekcji magazynów, w których
przechowywany jest Przedmiot Zakupu. Informacja o zamiarze przeprowadzenia kontroli zostanie
przekazana Dostawcy z co najmniej (siedmio) 7– dniowym wyprzedzeniem. Jeżeli Spółka uzna,
że jakość Przedmiotu Zakupu lub standard jego wytwarzania lub przechowywanie są
nieodpowiednie lub niezgodne z warunkami Umowy, Dostawca będzie zobowiązany do
natychmiastowego podjęcia wszelkich czynności zmierzających do usunięcia wszelkich
wskazanych przez Spółkę uchybień. Jeżeli Dostawca nie podejmie takich czynności lub jeśli
mimo ich podjęcia Spółka podtrzyma swoje stanowisko odnośnie powyżej opisanej niezgodności,
Spółka może w terminie 14 dni, odstąpić od Umowy w całości lub części lub rozwiązać Umowę
bez wypowiedzenia i nie będzie to skutkować jakimikolwiek roszczeniami Dostawcy wobec
Spółki. Spółka może natomiast dochodzić naprawienia szkód, które wynikły po jej stronie z
powodu takiego odstąpienia lub rozwiązania Umowy.

6.5

Jeżeli przed wykonaniem Zamówienia Spółka zawiadomi Dostawcę na piśmie lub pocztą
elektroniczną o jakichkolwiek zmianach w specyfikacji Zamówienia, Strony przewidują skutki
opisane poniżej. Jeżeli wskutek wprowadzenia zmian:

6.6

6.5.1

nastąpi obniżenie kosztów, to cena za Przedmiot Zakupu zostanie proporcjonalnie
obniżona, w taki sposób, by rzetelnie odzwierciadlała poziom obniżenia kosztów;

6.5.2

wzrosną koszty Zamówienia, Dostawca jest zobowiązany do natychmiastowego
powiadomienia Spółki o tym fakcie w piśmie zawierającym propozycję nowej ceny za
Przedmiot Zakupu, rzetelnie odzwierciedlającej wyłącznie wzrost kosztów, którego nie da
się uniknąć. Spółka wspólnie z Dostawcą dołożą wszelkich starań by uzgodnić nowe
warunki Umowy. Do czasu osiągnięcia porozumienia obowiązywać będą przyjęte ceny.
Wzrost ceny może nastąpić jedynie za zgodą Spółki wyrażoną na piśmie.

Dostawca jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z wytworzeniem lub
wykonaniem Przedmiotu Zakupu co najmniej przez okres 5 lat licząc od dnia całkowitego
wykonania Umowy. Przedmiotowa dokumentacja musi identyfikować wszystkie komponenty
(włącznie ze źródłem ich pochodzenia) składające się na lub użyte do wytworzenia Przedmiotu
Zakupu, które są z jakiegokolwiek względu istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa ich
używania. Dostawca zobowiązany jest również zapewnić, że jego działania są zgodne z
obowiązującymi przepisami prawa, ewentualnymi decyzjami właściwych organów oraz z
obowiązującymi standardami jakości wymaganymi Umową.
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6.7

Dostawca jest zobowiązany zapewnić opakowanie oraz sposób pakowania zgodnie z
uzasadnionymi wymaganiami Spółki.

6.8

Narzędzia należące do Spółki (w zakresie, a jakim ma to zastosowanie)

6.9

Dostawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie i
przechowywanie udostępnionych mu w celu wykonania Umowy narzędzi lub urządzeń
należących do Spółki, a także za utrzymanie ich w czystości i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem lub kradzieżą. Wszelkie materiały, urządzenia lub narzędzia udostępnione
nieodpłatnie Dostawcy stanowią własność Spółki a Dostawca ponosi odpowiedzialność za ich
przypadkową utratę lub uszkodzenie w czasie, gdy są w jego posiadaniu. Każde rozporządzenie
materiałami, urządzeniami lub narzędziami udostępnionymi Dostawcy wymaga uzyskania
wcześniejszej zgody Spółki.

6.10

Spółka ma prawo do kontroli sposobu użytkowania oraz przechowywania narzędzi i urządzeń. Na
żądanie Spółki winny one być zwrócone do Spółki lub w inne miejsce wskazane przez Spółkę w
ciągu 48 godzin od otrzymania żądania zwrotu. Narzędzia i urządzenia winny być oznakowane
jako stanowiące własność Spółki. W przypadku anulowania Zamówienia lub rozwiązania,
wypowiedzenia odstąpienia od bądź wygaśnięcia Umowy narzędzia i urządzenia winny być
zwrócone przez Dostawcę do Spółki następnego dnia roboczego.

6.11

Cena Przedmiotu Zakupu nie może obejmować kosztów narzędzi i urządzeń, które będą
udostępniane przez Spółkę. Przedmiotowe koszty będą wyszczególnione w Zamówieniu.
Dostawca w żadnym przypadku nie może odmówić Spółce dostępu do narzędzi i urządzeń
Spółki.

6.12

Narzędzia i urządzenia nie mogą być udostępniane, używane lub przenoszone na osoby trzecie
bez pisemnej zgody Spółki.

7.

WYKONANIE ZAMÓWIENIA

7.1

Przedmiot Zakupu będzie dostarczony lub wykonany w terminie i miejscu wskazanym w
Zamówieniu.

7.2

Jeżeli Przedmiot Zakupu ma być dostarczany lub wykonywany w częściach Spółka ma prawo
potraktować jakiekolwiek niewywiązanie się z zobowiązania wynikającego z realizacji
którejkolwiek z części Przedmiotu Zamówienia albo jako naruszenie Umowy w odniesieniu
wyłącznie do takiej części, upoważniające Spółkę do odstąpienia od tej części Zamówienia , albo
jako naruszenie umowy mające wpływ na całe Zamówienie, upoważniające Spółkę do
odstąpienia od całego Zamówienia.

7.3

Spółka może odmówić przyjęcia Przedmiotu Zakupu jeżeli nie jest on w pełni zgodny z Umową.

7.4

Przyjęcie Przedmiotu Zakupu nie oznacza jego akceptacji jeżeli Spółka nie miała
wystarczającego czasu lub możliwości do zbadania Przedmiotu Zakupu, a także w przypadku
wad ukrytych.

7.5

Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu opakowań, natomiast jeżeli pojawi się konieczność ich
recyklingu Spółka może zażądać by Dostawca bezpłatnie je odebrał w terminie wskazanym przez
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Spółkę. W przypadku nieodebrania opakowań przez Dostawcę w terminie wskazanym przez
Spółkę, Spółka będzie mogła dokonać recyklingu opakowań na koszt i ryzyko Dostawcy.
7.6

Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Zakupu przechodzi na Spółkę z chwilą
odbioru przez Spółkę Przedmiotu Zakupu, chyba, że Zamówienie, odrębna umowa dotycząca
nabycia poszczególnego przedmiotu Zamówienia lub umowa ramowa stanowią inaczej.

7.7

Własność Przedmiotu Zakupu przechodzi na Spółkę z chwilą jego odbioru albo, jeżeli część lub
całość zapłaty za Przedmiot Zakupu nastąpiła w formie zaliczki, z chwilą ich wytworzenia lub
przygotowania Przedmiotu Zakupu do dostarczenia do Spółki, z zachowaniem zasady określonej
w pkt.7.6.

7.8

Jeżeli Spółka dostarcza materiały do Dostawcy w celu ich użycia w związku z realizacją Umowy,
przetworzenia lub powielenia, materiały te pozostają własnością Spółki. Muszą one być
przechowywane z zapewnieniem im bezpieczeństwa oraz poufności oraz nieujawnienia osobom
trzecim. Spółka za odpowiednim uprzedzeniem ma prawo wstępu na teren zakładów Dostawcy
celem kontroli takich materiałów. Dostawca ma prawo do używania materiałów lub kopiowania
ich w jakikolwiek sposób tylko i wyłącznie w celu realizacji Umowy. Spółka zachowuje wszelkie
prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej w stosunku do przekazanych materiałów
(wyrobów, planów, rysunków, projektów, programów komputerowych, baz danych, specyfikacji i
tym podobnych). Dostawca jest zobowiązany do wypłacenia Spółce odszkodowania w wysokości
obejmującej wszelkie poniesione przez Spółkę straty jak również korzyści, jakie uzyskał
Dostawca wskutek naruszenia wyżej opisanych praw Spółki lub niewykonania powyższej
opisanych zobowiązań Dostawcy.

7.9

W przypadku, gdy wykonanie Przedmiotu Zakupu ma mieć miejsce na terenie zakładu Spółki,
Dostawca jest zobowiązany stosować odpowiednie standardy działania celem zapewnienia
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa personelu Dostawcy, jak również wszelkich innych osób
przebywających na terenie zakładu. Personel Dostawcy w trakcie przebywania na terenie
zakładu Spółki jest zobowiązany przestrzegać poleceń Spółki oraz obowiązujących w Spółce
zasad i regulaminów. Dostawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za działania i
zaniechania swojego personelu.

8.

GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

8.1

Dostawca zapewnia, że:
8.1.1

Ilość, jakość, opis i specyfikacja Przedmiotu Zakupu będą zgodne z Zamówieniem;

8.1.2

Przedmiot Zakupu będzie wolny od wad fizycznych i prawnych;

8.1.3

Przedmiot Zakupu będzie spełniał wymagania wynikające z przepisów prawa oraz
wszelkie wymagane normy jakościowe;

8.1.4

Wszelkie czynności Dostawcy będą wykonywane za pomocą
posiadającego stosowne kwalifikacje, przeszkolenie i doświadczenie;

8.1.5

Wykorzystanie przez Spółkę Przedmiotu Zakupu zgodnie z Umową nie spowoduje
naruszenia czyichkolwiek praw, w tym praw własności intelektualnej.

jego

personelu
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8.2

Wynikające z przepisów prawa regulacje dotyczące gwarancji i rękojmi nie podlegają żadnym
ograniczeniom i mają pełne zastosowanie do Przedmiotu Zakupu. Dla uniknięcia wątpliwości
postanowienia Warunków Zakupu interpretowane będą jako rozszerzające reżim ustawowy,
zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego.

8.3

Dostawca zapewnia, że Przedmiot Zakupu będzie nadawał się do jego zamierzonego
przeznaczenia i że wyłączną odpowiedzialność za ewentualną niezgodność z zamierzonym
przeznaczeniem będzie ponosił Dostawca, który jest zobowiązany najszybciej jak to możliwe (a w
każdym przypadku przed rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Zakupu) powiadomić o tym
fakcie Spółkę.

8.4

Dostawca ponosi wszelką odpowiedzialność oraz jest zobowiązany zwolnić Spółkę od wszelkiej
odpowiedzialności i zabezpieczyć Spółkę przed jakimikolwiek kosztami, roszczeniami lub
odpowiedzialnością wynikającą z okoliczności, za które zgodnie z Umową odpowiada Dostawca.
Dostawca zwalnia Spółkę od wszelkiej odpowiedzialności i zobowiązuje się zabezpieczyć Spółkę
przed wszelkimi roszczeniami z tytułu szkód zarówno na mieniu jak i osobie, lub śmierci osób,
jeżeli, pośrednio lub bezpośrednio, zdarzenia stanowiące podstawę powyższych roszczeń
odszkodowawczych: (i) będą miały miejsce w trakcie wykonania Umowy, (ii) wynikną z
nieprawidłowego wykonania lub niewykonania przez Dostawcę swoich zobowiązań wynikających
z Zamówienia, lub (iii) wynikną z zastosowania się do instrukcji Dostawcy dotyczących
Przedmiotu Zakupu, w każdej sytuacji z zastrzeżeniem oraz jedynie w takim zakresie, w jakim
zdarzenia te będą efektem niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszych Warunków
Zakupu lub Umowy przez Dostawcę, jego pracowników, przedstawicieli, dostawców lub
podwykonawców Dostawcy.

8.5

Dostawca zwalnia Spółkę od odpowiedzialności i zobowiązuje się zabezpieczyć Spółkę przed
wszelkimi roszczeniami odszkodowawczymi, wszelką odpowiedzialnością oraz kosztami (w tym
zasadnymi honorariami prawników i innych doradców, ugodami i wyrokami) wynikającymi z wad
Przedmiotu Zakupu lub naruszenia przez Dostawcę któregokolwiek z oświadczeń z podpunktu
8.1. Dla uniknięcia wątpliwości podpunkty 8.4 i 8.5 będą interpretowane jako umowa o zwolnienie
dłużnika przez osobę trzecią od obowiązku świadczenia w rozumieniu art. 392 kodeksu
cywilnego.

8.6

Dostawca jest zobowiązany posiadać przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej (obejmującej wszystkie okoliczności odpowiedzialności Dostawcy
objęte Umową) na sumę uzgodnioną pomiędzy Spółką oraz Dostawcą. Dostawca jest
zobowiązany do niezwłocznego przedstawienia polisy (lub innego dokumentu potwierdzającego
posiadanie umowy ubezpieczenia) na żądanie Spółki.

8.7

Jeżeli Przedmiot Zakupu nie będzie w jakimkolwiek zakresie zgodny z wymaganiami
wynikającymi z Umowy, Spółka ma prawo odmówić przyjęcia Przedmiotu Zakupu, zaś Dostawcy
nie przysługuje roszczenie o zapłatę ceny za nieprzyjęty Przedmiot Zakupu.

8.8

Jeżeli jakikolwiek element Przedmiotu Zakupu nie będzie zgodny w jakimkolwiek zakresie z
wymaganiami wynikającymi z Umowy, Spółka ma - wedle swego wyboru - prawo żądania od
Dostawcy wykonania stosownej naprawy lub wymiany Przedmiotu Zakupu na zgodny z
wymaganiami umownymi w ciągu 7 dni od zgłoszenia żądania albo prawo odmowy przyjęcia
Przedmiotu Zakupu i żądania zwrotu uiszczonej za niego zapłaty.
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8.9

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienie lub inne niewykonanie lub
nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych jeżeli wynikły one z okoliczności, na które
Spółka nie miała wpływu lub za które nie ponosi odpowiedzialności.

8.10

Dostawca przyjmując Zamówienie udziela 36 miesięcznej gwarancji na Przedmiot Dostawy,
chyba że Umowa (w szczególności Zamówienie, odrębna umowa dotycząca nabycia
poszczególnego Przedmiotu Zakupu lub umowa ramowa) stanowi inaczej. W przypadku, gdy
będzie konieczne zawarcie przez Dostawcę dodatkowej umowy lub wydanie przez niego
dodatkowego dokumentu gwarancyjnego, Dostawca powinien będzie zobowiązany zawrzeć taką
umowę lub wydać taki dokument niezwłocznie po przyjęciu Zamówienia.

8.11

W ramach 36-miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia dostarczenia Przedmiotu Zakupu,
Dostawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania od Spółki
zawiadomienia doręczonego Dostawcy w czasie trwania 36-miesięcznego okresu gwarancji,
naprawi lub wymieni wszelki wadliwy Przedmiot Zakupu dostarczony w ramach Umowy, w
szczególności jeżeli wada lub uszkodzenie powstały wskutek nieprawidłowego zaprojektowania,
użycia niewłaściwych lub wadliwych materiałów, nieprawidłowego wykonania lub nieprawidłowej
instrukcji użycia lub podania nieprawidłowych danych.

8.12

Dostawca ponosi wszelkie koszty naprawy lub wymiany Przedmiotu Zakupu włącznie z kosztami
transportu, robocizny, usunięcia wadliwych części Przedmiotu Zakupu. Przedmiot Zakupu
naprawiony lub wymieniony podlega dodatkowej gwarancji przez okres 12 miesięcy od daty
zakończenia naprawy lub wymiany, jednak nie krócej niż do końca okresu 36-miesięcznego,
który obowiązywałby, gdyby Przedmiot Zakupu nie został naprawiony lub wymieniony.

8.13

Uprawnienia wynikające z gwarancji będą realizowane przez Spółkę lub wskazane przez nią
podmioty.

8.14

Jeżeli Dostawca nie wykona swoich obowiązków gwarancyjnych wskazanych w podpunkcie 8.10
- 8.12 Spółka ma prawo, na koszt i ryzyko Dostawcy: wykonać naprawę we własnym zakresie lub
nabyć ilość takich samych lub podobnych towarów odpowiadających ilości wadliwej partii
Przedmiotu Zakupu. Takie działania Spółki nie spowodują utraty żadnych przysługujących jej
uprawnień gwarancyjnych.

9.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

9.1

W przypadku konieczności udzielenia Spółce licencji, niezbędnej do prawidłowego korzystania z
Przedmiotu Zakupu Dostawca udzieli jej Spółce w najszerszym możliwym zakresie na wszystkich
polach eksploatacji koniecznych do właściwego użycia Przedmiotu Zakupu. Wynagrodzenie za
taką licencję jest ujęte w cenie za Przedmiot Zakupu, z którym jest ona związana.

9.2

Jeśli Dostawca na zlecenie Spółki i całkowicie lub głównie na jej koszt będzie prowadził prace
modernizacyjne, wynalazcze, innowatorskie lub racjonalizatorskie, Spółce przysługują prawa
własności intelektualnej i przemysłowej do wyników tych prac w szczególności w zakresie praw
autorskich na wszystkich polach eksploatacji.

9.3

Jeżeli do udzielenie licencji lub przeniesienia praw jest wymagane dodatkowe działanie lub
oświadczenie, Dostawca spełni wszystkie uzasadnione żądania Spółki, zgłoszone w trakcie lub
po wykonaniu Umowy, aby umożliwić przeniesienie na Spółkę praw lub licencji praw zgodnie z
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postanowieniami niniejszego punktu oraz aby pomóc Spółce w rejestracji lub potwierdzeniu tych
praw.
9.4

Dostawca zapewnia, że wykonanie Zamówienia nie narusza żadnych praw własności
przemysłowej, praw autorskich ani żadnych innych praw własności intelektualnej osób trzecich.
Dostawca zwolni Spółkę od odpowiedzialności i zobowiązuje się zabezpieczyć Spółkę przed
ewentualnym naruszeniem praw własności intelektualnej osób trzecich, jeżeli takie naruszenia
spowodowane będą, choćby częściowo, działaniami Dostawcy.

10.

ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

10.1

Spółka może, w dowolnym czasie do czasu dostawy Przedmiotu Zakupu, anulować Zamówienie,
bez konieczności podawania przyczyn, poprzez powiadomienie Dostawcy o odstąpieniu od
Umowy, w całości lub części. Jeżeli anulowane Zamówienie dotyczyło:

10.2

Przedmiotu Zakupu, które zostało zaoferowane przez Dostawcę lub towarów typowych lub
znajdujących się w zapasach magazynowych Dostawcy, Spółka nie będzie zobowiązana do
zwrotu jakichkolwiek kosztów;

10.3

innego Przedmiotu Zamówienia, Spółka będzie zobowiązana zwrócić Dostawcy wszelkie
nieodwracalne koszty poniesione przez Dostawcę lub które były niemożliwe do uniknięcia przez
Dostawcę do czasu anulowania Zamówienia. Spółka ma prawo, wedle własnego uznania, do
korzyści związanej z takim częściowo wykonanym Przedmiotem Zakupu. Na potrzeby
niniejszego podpunktu "Koszty" oznaczają koszty bezpośrednio i faktycznie poniesione przez
Dostawcę związane z realizacją Zamówienia.

10.4

Jeżeli dostawca naruszy warunki Umowy, Spółka może, bez ponoszenia jakiejkolwiek
odpowiedzialności wobec Dostawcy, rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym lub
zawiesić wykonanie Umowy a następnie, w każdym późniejszym czasie, rozwiązać Umowę ze
skutkiem natychmiastowym.

10.5

Spółka może, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Dostawcy: (i) odstąpić od
Umowy, w całości lub w części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnienia
jakiegokolwiek wyszczególnionego poniżej zdarzenia, uprawniającego do odstąpienia; (ii)
rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym; lub (iii) zawiesić wykonanie Umowy a
następnie, w każdym późniejszym czasie, rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym,
jeżeli:
10.5.1 Dostawca przestanie na bieżąco regulować swoje zobowiązania finansowe;
10.5.2 złożony zostanie wniosek o ogłoszenie upadłości Dostawcy;
10.5.3 będzie miała miejsce odmowa ogłoszenia upadłości wskutek braku wystarczającego
majątku do przeprowadzenia procesu upadłości;
10.5.4 Dostawca zawrze dobrowolny układ ze swoimi wierzycielami;
10.5.5 zostanie powołany zarządca przymusowy lub Dostawca przejdzie w stan likwidacji;
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10.5.6 jakakolwiek osoba trzecia będzie posiadać lub wykonywać prawa do jakiegokolwiek
mienia lub aktywów w ramach zabezpieczenia dowolnego rodzaju;
10.5.7 Dostawca zaprzestanie prowadzenia swojej działalności lub będzie mu zagrażało
zaprzestanie prowadzenia działalności;
10.5.8 Dostawca będzie poddany jakiemukolwiek postępowaniu równoważnemu powyższym, w
jakiejkolwiek jurysdykcji; lub
10.5.9 Spółka będzie mogła rozsądnie przyjąć, że wystąpią którekolwiek z powyższych zdarzeń i
powiadomi o tym Dostawcę odpowiednio.
10.6

Każde z uprawnień dotyczących odstąpienia, rozwiązania lub zawieszenia Umowy na podstawie
niniejszego punktu uzupełnia wszelkie prawa, jakie przysługują Spółce zgodnie z właściwymi
przepisami prawa.

11.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

11.1

Wszelkie informacje na temat Spółki lub jej klientów, nabyte podczas współpracy ze Spółką,
Dostawca zachowa w poufności i wykorzysta te informacje wyłącznie w celu wykonania Umowy.
Obowiązek do zachowania poufności trwa przez okres (pięciu) 5 lat po ustaniu wszelkich relacji
umownych ze Spółką. Zobowiązanie powyższe nie ma zastosowania do informacji, które były
wiadomością publiczną w czasie, kiedy Dostawca się nimi posłużył.

11.2

Stosunek między Spółką a Dostawcą jest wyłącznie stosunkiem niezależnych przedsiębiorców, a
nie stosunkiem wspólników lub stosunkiem zleceniodawcy i agenta, przedstawiciela, pośrednika
czy pełnomocnika.

11.3

Dostawca nie może przenosić na osoby trzecie praw z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Spółki. Spółka może przenosić prawa z Umowy na podmioty powiązane w rozumieniu ustawy o
rachunkowości bez zgody Dostawcy. Dostawca może podzlecić lub powierzyć wykonanie
Umowy jedynie w określonym zakresie innemu podmiotowi, ale nie w całości. Dostawca
odpowiada za działania i zaniechania swojego podwykonawcy jak za swoje własne.

11.4

Dostawca będzie odpowiedzialny na zasadach określonych w niniejszych Warunkach Zakupu
także za szkodę wyrządzoną podmiotom powiązanym ze Spółką, tak jakby wyrządził ją Spółce.

11.5

Jakiekolwiek egzekwowanie w mniejszym zakresie lub odstąpienie przez Spółkę od
egzekwowania jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków Zakupu nie ma wpływu na
prawo Spółki do egzekwowania tego lub jakiegokolwiek innego postanowienia w jakimkolwiek
innym czasie. Żadne zrzeczenie się przez Spółkę praw wynikających z jakiegokolwiek naruszenia
Umowy przez Dostawcę nie będzie uważane za zrzeczenie się praw z tytułu jakiegokolwiek
późniejszego naruszenia tego samego lub innego postanowienia, bądź jako zwolnienie od
postanowienia Umowy, które naruszył Dostawca. Żadne opóźnienie przez Spółkę podjęcia
środków prawnych nie oznacza jakiegokolwiek zrzeczenia się praw przysługujących Spółce.

11.6

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków Zakupu okaże się nieważne,
nieskuteczne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, taka nieważność, nieskuteczność lub
niewykonalność, nie ma wpływu na inne postanowienia niniejszych Warunków Zakupu.
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11.7

Spółka nie jest zobowiązana do składania Zamówień wyłącznie u Dostawcy.

11.8

Wszelkie pisemne zawiadomienie dokonywane na mocy niniejszych Warunków Zakupu będą
uznane za prawidłowo doręczone, jeżeli zostaną doręczone pocztą za potwierdzeniem odbioru
lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem udanej transmisji danych i tylko wtedy, gdy strony
regularnie kontaktowały się w sprawach Umowy za pomocą poczty elektronicznej.

11.9

Dostawca zobowiązuje się, że nie będzie w sposób bezpośredni ani pośredni płacił, oferował,
składał obietnic płatności ani upoważniał płatności jakichkolwiek kwot ani korzyści finansowych
czy innych, w sposób naruszający przepisy antykorupcyjne, a w szczególności (lecz nie
naruszając ogólnego charakteru powyższego stwierdzenia) brytyjskiej Ustawy Antykorupcyjnej z
2010 r., amerykańskiej Ustawy o Zagranicznych Praktykach Korupcyjnych z 1977 r oraz
polskiego Kodeksu Karnego. Ponadto, Dostawca potwierdza, że nie podjął ani nie podejmie w
sposób bezpośredni ani pośredni, żadnych działań, które powodowałyby, że członkowie
kierownictwa, dyrektorzy, pracownicy i/lub podmioty stowarzyszone Spółki lub innych spółek
Johnson Matthey PLC naruszałyby którekolwiek z przepisów antykorupcyjnych, w szczególności
do wyżej wymienionych aktów. W okolicznościach, w których stwierdzimy w dobrej wierze, że
dostawca naruszył to postanowienie, Spółka będzie mieć prawo, w uzupełnieniu do innych praw,
do rozwiązania dowolnej umowy z Dostawcą ze skutkiem natychmiastowym. Dostawca zwolni
Spółkę, każdą inną spółkę Johnson Matthey PLC, a także członków ich kierownictwa,
dyrektorów, pracowników i/lub podmiotów stowarzyszonych z odpowiedzialności w zakresie
wszelkich roszczeń, pozwów, dochodzeń, kar i grzywien dowolnego rodzaju wynikających z
naruszenia tego postanowienia przez Dostawcę. Dla uniknięcia wątpliwości niniejsze
postanowienie obowiązuje po odstąpieniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy.

11.10

Umowa i wszelkie sprawy związane z nimi są regulowane przez prawo Rzeczpospolitej Polskiej,
a Dostawca zobowiązuje się poddać jurysdykcji sądu polskiego, właściwego miejscowo dla
siedziby Spółki. Spółka może dochodzić swoich praw w stosunku do Dostawcy w innym sądzie
właściwej jurysdykcji.
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