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1
Interpretation
1.1 In these Terms:
"BUSINESS DAY" means a day (not being a Saturday, Sunday or public holiday) on which banks
are open for business in the city of London.
“BUYER” means McBraida Polska Sp. Z o. o. (registered in Poland with KRS number
0000357760).
“CONTRACT” means the contract for the sale and purchase of the Goods and the supply and
acquisition of the Services and is created on receipt of the Order by the Seller.
“DELIVERY ADDRESS” means the address stated on the Order.
“DELIVERY DATE” means the required date of delivery for Goods and Services as specified in
an Order (as varied from time to time through an Orderbook Review Process) or, where the
Buyer agrees to collect the Goods from the Supplier, the date which is one working day
before the Buyer's required date for the Goods.
“FORECAST” – a non-binding indication of the Buyer's likely future requirements for Goods or
Services;
“GOODS” means the goods (including any instalment of the goods or any part of them)
described in the Order;
“INTELLECTUAL PROPERTY” – patents, rights to inventions, copyright and related rights, trade
marks and service marks, goodwill and the right to sue for passing off , rights in designs,
database rights, rights to use, and protect the confidentiality of, confidential information
(including know-how and trade secrets) and all other intellectual property rights, in each
case whether registered or unregistered and including all applications and rights to apply
for and be granted, renewals or extensions of, and rights to claim priority from, such rights
and all similar or equivalent rights or forms of protection which subsist or will subsist now
or in the future in any part of the world.
“LEAD TIME” – means the maximum time which the Seller requires between the receipt by
the Supplier of an Order, and the Delivery Date (being a Lead Time which, in respect of any
Goods or Services, has been agreed between the Seller and the Buyer in writing before an
Order is placed).
“ORDER” means the Buyer’s purchase order or scheduling agreement (sent to the Seller in
writing) to which these Terms are annexed, setting out (among other things) the Goods and
Services which are the subject of the Order, the Delivery Date for those Goods and Services,
and (at the Buyer's discretion) a Forecast for future requirements of similar Goods and
Services;
“ORDERBOOK REVIEW PROCESS” – a review, carried out by the Buyer, of its orderbook (and
forecast future requirements) based on the Buyer's customers' demand, in order to enable
the Buyer to manage any Orders (and Forecasts) which it has placed with the Seller.
“PRICE” means the price of the Goods and/or the charge for the Services;
“SELLER” means the person so described in the Order;
“SERVICES” means the services (if any) described in the Order;
“SPECIFICATION” includes any plans, drawings, data or other information relating to the Goods
or Services;
“TERMS” means the standard terms of purchase set out in this document and (unless the
context otherwise requires) includes any special terms agreed in Writing between the Buyer
and the Seller;
“WRITING”, and any similar expression, includes facsimile transmission and electronic mail.
1.2 Any reference in these Terms to a statute or a provision of a statute shall be construed
as a reference to that statute or provision as amended, re-enacted or extended at the
relevant time.
1.3 The headings in these Terms are for convenience only and shall not affect their
interpretation

1
Definicje
1.1 W niniejszych Warunkach poniższe terminy będą mieć następujące znaczenia:
„ADRES DOSTAWY” oznacza adres wskazany w Zamówieniu.
„DATA DOSTAWY” oznacza wymaganą datę dostawy Towarów i Usług wskazaną w Zamówieniu (która
może być co jakiś czas zmieniana w ramach Procesu Przeglądu Rejestru Zamówień), a przypadku,
gdy Nabywca odbiera Towary od Dostawcy – jeden dzień roboczy przed wymaganą przez Nabywcę
datą dostawy Towarów.
„DZIEŃ ROBOCZY” oznacza dowolny dzień (inny niż sobota, niedziela i dzień ustawowo wolny od
pracy), w którym otwarte są banki w Londynie.
„CENA” oznacza cenę Towarów i/lub opłatę za Usługi.
„CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA” – oznacza maksymalny czas od momentu otrzymania Zamówienia
przez Dostawcę do Daty Dostawy (tzn. Czas Realizacji Zamówienia Towarów lub Usług ustalony na
piśmie między Sprzedawcą a Nabywcą przed złożeniem Zamówienia).
„NABYWCA” oznacza McBraida Polska Sp. z o.o. (spółkę zarejestrowaną w Polsce pod numerem KRS
0000357760).
„NA PIŚMIE” i inne podobne sformułowania obejmują wysyłkę faksem i pocztą elektroniczną.
„PROCES PRZEGLĄDU REJESTRU ZAMÓWIEŃ” – przegląd rejestru zamówień (i prognozowanych przyszłych
wymagań) wykonywany przez Nabywcę w oparciu o zapotrzebowanie ze strony klientów Nabywcy
w celu umożliwienia Nabywcy zarządzania Zamówieniami (i Prognozami) złożonymi u Sprzedawcy.
„PROGNOZA” – niewiążące określenie przez Nabywcę jego prawdopodobnych przyszłych wymagań
w zakresie Towarów i Usług.
„SPECYFIKACJA” obejmuje ewentualne plany, rysunki, dane lub inne informacje dotyczące Towarów
lub Usług.
„SPRZEDAWCA” oznacza podmiot wskazany w Zamówieniu.
„TOWARY” oznaczają towary (w tym ich dowolną partię lub część) opisane w Zamówieniu.
„UMOWA” oznacza umowę dotyczącą sprzedaży i zakupu Towarów oraz nabywania i świadczenia
Usług, która jest zawierana w momencie otrzymania Zamówienia przez Sprzedawcę.
„USŁUGI” oznaczają usługi (jeśli mają zastosowanie) opisane w Zamówieniu.
„WARUNKI” oznaczają standardowe warunki zakupu określone w niniejszym dokumencie i (o ile z
kontekstu nie wynika inaczej) obejmują wszelkie warunki specjalne uzgodnione na piśmie przez
Nabywcę i Sprzedawcę.
„WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA” – patenty, prawa do wynalazków, prawa autorskie i pokrewne, znaki
towarowe, znaki usługowe, reputacja, prawo do wystąpienia na drogę sądową z roszczeniem z
tytułu nieuczciwej konkurencji, prawa do wzorów, prawa do baz danych, prawa do używania i
ochrony informacji poufnych (w tym know-how i tajemnic przedsiębiorstwa) oraz wszelkie inne
prawa własności intelektualnej, bez względu na to, czy zarejestrowane, w tym również wnioski o
zarejestrowanie lub przedłużenie rejestracji, prawa pierwszeństwa, a także wszelkie podobne lub
równoważne prawa lub formy ochrony istniejące obecnie lub dostępne w przyszłości w dowolnej
części świata.
„ZAMÓWIENIE” oznacza zamówienie Nabywcy lub umowę ramową (wysłaną w formie pisemnej do
Sprzedawcy), do których są dołączone niniejsze Warunki, określające między innymi Towary i
Usługi objęte Zamówieniem, Datę Dostawy tych Towarów i Usług oraz (na życzenie Nabywcy)
Prognozę przyszłych wymagań w zakresie podobnych Towarów i Usług.
1.2 Wszelkie odniesienia w niniejszych Warunkach do ustawy będą oznaczać odniesienia do tej
ustawy lub do poprawionej, ponownie przyjętej lub rozszerzonej wersji tej ustawy obowiązującego
w danym momencie.
1.3 Nagłówki w niniejszych Warunkach służą wyłącznie zwiększeniu czytelności tekstu i nie mają
wpływu na jego interpretację.
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Podstawa zakupu
2.1 Zamówienie stanowi ofertę zakupu Towarów i/lub Usług przez Nabywcę na warunkach
wskazanych w niniejszych Warunkach. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami
niniejszych Warunków a Zamówienia znaczenie rozstrzygające będą mieć postanowienia
Zamówienia.
2.2 Zamówienie zostanie uznane za przyjęte do realizacji w momencie wystawienia przez
Sprzedawcę pisemnego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji lub podjęcia przez
Sprzedawcę czynności związanych z realizacją Zamówienia, w zależności od tego, które z tych
zdarzeń nastąpi wcześniej.
2.3 Sprzedawca poinformuje Nabywcę tak szybko, jak to możliwe, jednakże nie później niż w
ciągu dwóch dni roboczych po otrzymaniu Zamówienia, czy przyjmuje Zamówienie do realizacji.
Nabywca będzie niezwłocznie zgłaszać wszelkie problemy związane z Zamówieniem w celu
umożliwienia ich szybkiego rozwiązania.
2.4 Jeśli po przeprowadzeniu Procesu Przeglądu Rejestru Zamówień Nabywca stwierdzi, że chce
zmienić Datę Dostawy Towarów lub Usług wyszczególnionych w Zamówieniu, wówczas może
poinformować Sprzedawcę o nowej wymaganej Dacie Dostawy i:
2.4.1 jeśli wymagana Data Dostawy przypada po upływie Czasu Realizacji danego Zamówienia,
wówczas Data Dostawy zostanie zmieniona w celu jej dostosowania do wymaganej Daty Dostawy;
2.4.2 jeśli wymagana Data Dostawy przypada przed upływem Czasu Realizacji Zamówienia,
wówczas Sprzedawca poinformuje Nabywcę w ciągu 5 dni od otrzymania żądania zmiany Daty
Dostawy o tym, czy Sprzedawca będzie w stanie spełnić to żądanie. Jeśli Sprzedawca poinformuje
Nabywcę, że będzie w stanie zrealizować Zamówienie z nową Datą Dostawy (lub jeśli Sprzedawca
nie przekaże Nabywcy żadnej informacji), wówczas Data Dostawy zostanie zmieniona w celu jej
dostosowania do Daty Dostawy wymaganej przez Nabywcę. Jeśli Sprzedawca poinformuje
Nabywcę, że nie będzie w stanie zrealizować Zamówienia z wymaganą Datą Dostawy, wówczas
Sprzedawca dołoży wszelkich starań w celu zrealizowania Zamówienia z tą wymaganą przez
nabywcę Datą Dostawy (Sprzedawca i Nabywca będą współpracować w dobrej wierze w celu
ustalenia rozsądnej Daty Dostawy), przy czym Dostawca w każdym przypadku dostarczy Towary i
Usługi nie później niż po upływie Czasu Realizacji Zamówienia dla danych Towarów i Usług.
2.5 Nabywca może (ale nie ma takiego obowiązku) zaktualizować dowolną Prognozę po
przeprowadzeniu Procesu Przeglądu Rejestru Zamówień w celu poinformowania Sprzedawcy o

2
Basis of purchase
2.1 The Order constitutes an offer by the Buyer to purchase the Goods and/or acquire the
Services subject to these Terms. In the event of a conflict between the provisions of these
Terms and the provisions of any Order, the provisions of the Order shall have priority.
2.2 The Order shall be deemed to be accepted on the earlier of the Seller issuing a written
acceptance of the Order, and the Seller doing any act consistent with fulfilling the Order.
2.3 The Seller shall notify the Buyer as soon as practicable, and in any event within 2
working days following receipt of the Order, whether the Seller accepts the Order. Any
issues with the Order shall be raised with the Buyer immediately to enable timely
resolution.
2.4 If, following an Orderbook Review Process, the Buyer identifies that it requires to
change the Delivery Date for any Goods or Services comprised in an Order, it may notify the
Seller of its new required Delivery Date, and:
2.4.1 if the required Delivery Date falls after the end of the Lead Time for that Order, the
Delivery Date shall be amended to reflect the required Delivery Date; or
2.4.2 if the required Delivery Date falls before the end of the Lead Time for that Order, the
Seller shall notify the Buyer within 5 days of receipt of the request to change the Delivery
Date whether or not the Seller will be able to meet the required Delivery Date. If the Seller
notifies the Buyer that it will be able to meet the required Delivery Date (or if the Seller
makes no notification to the Buyer), the Delivery Date shall be amended to reflect the
Buyer's required Delivery Date. If the Seller notifies the Buyer that it will not be able to
meet the required Delivery Date, the Seller shall use all reasonable endeavours to meet the
Buyer's required Delivery Date (and the Seller and the Buyer shall cooperate in good faith to
agree a firm Delivery Date), and the Supplier shall in any event deliver the Goods or Services
no later than the end of the Lead Time for those Goods or Services.
2.5 The Buyer may (but shall be under no obligation to) update any Forecast following an
Orderbook Review Process in order to inform the Seller of the non-binding likely future
requirements of the Buyer.

2.6 Any Forecast is an estimate only, given by the Buyer to the Seller for planning
purposes. Subject to the provisions of Clause 2.7, a Forecast does not constitute a
commitment by the Buyer to purchase Goods or Services specified in the Forecast in the
volumes or on the dates specified in the Forecast, or at all, unless and until those
requirements have been set out in an Order as a firm requirement of the Buyer with a
Delivery Date set. The Seller agrees that it shall inform Buyer of any concerns in relation to
meeting the requirements of any Forecast.
2.7 Where the Seller has decided, acting reasonably and determined by lead-time
considerations, to purchase materials in anticipation of the Buyer's future requirements as
set out in a Forecast prior to the placement of the relevant Order, the Buyer shall, if the
relevant firm Order is not placed within 6 months of the projected delivery date which is set
out in the Forecast, reimburse the Seller in respect of its costs of placing the materials
purchase order (to the extent that the Seller will not be able to use those materials for
other purposes) and shall deal with such materials as directed by the Buyer.
2.8 The Seller recognises the right of the Buyer to cancel an Order in accordance with
these Terms and Conditions. As such, the Seller agrees that it shall not commence
manufacture of any Goods or the performance of any Services specified in an Order until
the date which is the equivalent of the Lead Time prior to the Delivery Date in respect of
those Goods or Services.
2.9 These Terms shall apply to the Contract to the exclusion of any other terms on which
any quotation has been given to the Buyer or subject to which the Order is accepted or
purported to be accepted by the Seller.
2.10 If the Buyer contributes the full cost of any jigs, tooling, test equipment, related
drawings, information and other equipment or materials which the Seller requires to use
for the delivery of those Goods or Services (or where the Buyer issues equipment to the
Seller for those purposes), the following provisions shall apply:
2.10.1 such items shall be owned by the Buyer, and the Seller will keep an auditable
register of this equipment and will mark that equipment as the property of the Buyer;
2.10.2 the Seller will, on the request in Writing from the Buyer, return such equipment to
the Buyer (at the Seller's cost);
2.10.3 the Seller will only use such equipment for the purposes of fulfilling the Order, or
fulfilling other orders for similar Goods or Services which are placed with the Seller by the
Buyer;
2.10.4 the Seller shall maintain in place a policy of insurance in respect of physical damage
or loss of such equipment (with a limit of indemnity of not less than the replacement value
of that equipment); and
2.10.5 where the Seller agrees to fund the purchase of such equipment, the Order in
relation to which that equipment is purchased shall contain a separate line with cost
allocated against that equipment.
3
Specifications
3.1 The quantity, quality and description of the Goods and the Services shall, subject as
provided in these Terms, be as specified in the Order and/or in any applicable Specification
supplied by the Buyer to the Seller or agreed in Writing by the Buyer.
3.2 Any Specification supplied by the Buyer to the Seller, or specifically produced by the
Seller for the Buyer, in connection with the Contract, together with any Intellectual Property
in the Specification, shall be the exclusive property of the Buyer, and the Seller assigns with
full title guarantee to the Buyer all such Intellectual Property for no further consideration,
subject only to the payment of the Price. The Seller shall not disclose to any third party or
use any such Specification except to the extent that it is or becomes public knowledge
through no fault of the Seller, or as required for the purpose of the Contract.
3.3 The Seller shall comply with all legal requirements concerning the manufacture,
packaging, packing and delivery of the Goods and the performance of the Services and will
comply with any regulations and requirements of Governments and (where the Buyer has
notified such a requirement to the Seller) the Buyer’s other customers, which are relevant
to the provision of the Goods or Services.
3.4 The Seller agrees that the Buyer shall have the right to enter the Seller’s facilities at
reasonable times to inspect the facility, Goods, work, materials, and property of the Buyer.
Such inspection shall not constitute or imply acceptance of any Goods, work or material.
3.5 If as a result of inspection or testing the Buyer is not satisfied that the Goods will
comply in all respects with the Contract, and the Buyer so informs the Seller within seven
days of inspection or testing, the Seller shall take such steps as are necessary to ensure
compliance.
3.6 The Goods shall be marked in accordance with the Buyer’s instructions and any
applicable regulations or requirements of the carrier, and properly packed and secured so
as to reach their destination in an undamaged condition.
3.7 If the Supplier is supplying a product (i.e. any Goods or Services other than software or
data) the Supplier shall procure that such product does not contain any conflict materials,
tantalum, tungsten, tin or gold, that originated in the Democratic Republic of Congo or any
adjoining countries which are defined as Angola, Burundi, Central African Republic, Congo
Republic (a different nation to the Democratic Republic of Congo), Rwanda, Sudan, Tanzania
or Zambia. This requirement must be flowed down to all of the Supplier's sub tier suppliers.
If, at any stage of manufacture or production, it is determined by the Supplier or any of the
Supplier's sub tier contractors that any conflict materials as described above were
incorporated into the product(s) being delivered to the Buyer, and originated in one of the
countries referred to above, the Supplier must provide to the Buyer a listing of the conflict
materials and the relevant country.
4
Price of the Goods and Services
4.1 The Price of the Goods and the Services shall be as stated in the Order and, unless
otherwise so stated, shall be:
4.1.1 exclusive of any applicable value added tax (which shall be payable by the Buyer
subject to receipt of a VAT invoice); and
4.1.2 inclusive of all charges for packaging, packing, shipping, carriage, insurance and
delivery of the Goods to the Delivery Address and any duties, imposts or levies other than
value added tax.
4.2 No increase in the Price may be made (whether on account of increased material,
labour or transport costs, fluctuation in rates of exchange or otherwise) without the prior
consent of the Buyer in Writing.
4.3 The Buyer shall be entitled to any discount for prompt payment, bulk purchase or

niewiążących, prawdopodobnych wymaganiach Nabywcy w przyszłości.
2.6 Każda Prognoza ma charakter wyłącznie szacunkowy i jest przekazywana Sprzedawcy przez
Nabywcę w celach planowania. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2.7 Prognoza nie stanowi
zobowiązania Nabywcy do zakupu Towarów lub Usług wyszczególnionych w Prognozie w ilościach
lub w terminach w niej wskazanych, jak również nie stanowi zobowiązania do jakiegokolwiek
zakupu, chyba że takie wymagania zostały wyraźnie określone w Zamówieniu ze wskazaniem Daty
Dostawy. Sprzedawca zobowiązuje się informować Nabywcę o wszelkich zastrzeżeniach co do
możliwości spełnienia wymagań zawartych w dowolnej Prognozie.
2.7 W przypadku gdy Sprzedawca zdecyduje się – w rozsądnym zakresie i z uwzględnieniem
aspektów związanych z czasem realizacji zamówienia – zakupić materiały z wyprzedzeniem w celu
spełnienia przyszłych wymagań Nabywcy określonych w danej Prognozie przed złożeniem
odpowiedniego Zamówienia, Nabywca – w przypadku niezłożenia odpowiedniego Zamówienia w
ciągu 6 miesięcy od prognozowanej daty dostawy określonej w Prognozie – zwróci Sprzedawcy
koszty materiałów związanych z zamówieniem (w zakresie, w jakim Sprzedawca nie będzie mógł
wykorzystać takich materiałów do innych celów) oraz poinstruuje Sprzedawcę co do dalszego
postępowania z takimi materiałami.
2.8 Sprzedawca uznaje prawo Nabywcy do anulowania Zamówienia zgodnie z niniejszymi
Warunkami. Sprzedawca zobowiązuje się nie rozpoczynać wytwarzania żadnych Towarów ani
świadczenia żadnych Usług wskazanych w Zamówieniu do daty odpowiadającej Czasowi Realizacji
Zamówienia przed Datą Dostawy tych Towarów lub Usług.
2.9 Niniejsze Warunki mają zastosowanie do Umowy z wyłączeniem jakichkolwiek innych
warunków, na podstawie których Nabywca otrzymał wycenę lub zgodnie z którymi Zamówienie
zostało zaakceptowane przez Sprzedawcę albo którego akceptację Sprzedawca zadeklarował.
2.10 Jeśli Nabywca pokryje pełne koszty jakichkolwiek przyrządów, narzędzi, urządzeń do
testowania, powiązanych rysunków, informacji i innego sprzętu lub materiałów, których
potrzebuje Sprzedawca do dostarczenia Towarów lub Usług (lub w przypadku gdy Nabywca
udostępni Sprzedawcy sprzęt w tych celach), będą mieć zastosowanie następujące postanowienia:
2.10.1 taki sprzęt pozostanie własnością Nabywcy, a Sprzedawca będzie prowadzić jego
ewidencję (podlegającą kontroli) i oznaczy go jako własność Nabywcy;
2.10.2 Na Pisemne żądanie Nabywcy, Sprzedawca zwróci mu sprzęt na swój koszt;
2.10.3 Sprzedawca będzie wykorzystywać taki sprzęt wyłącznie w celu realizacji Zamówienia lub
innych Zamówień na podobne Towary lub Usługi złożonych przez Nabywcę;
2.10.4 Sprzedawca musi mieć polisę ubezpieczeniową obejmującą fizyczne uszkodzenia lub
utratę takiego sprzętu (z sumą ubezpieczenia nie niższą niż wartość odtworzeniowa takiego
sprzętu);
2.10.5 jeśli Sprzedawca zgadza się sfinansować zakup takiego sprzętu, Zamówienie, na potrzeby
którego taki sprzęt został zakupiony, będzie zawierać osobną pozycję kosztową dla takiego
sprzętu.
3
Specyfikacje
3.1 Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków, ilość, jakość i opis Towarów i Usług będą takie jak
zostały wyszczególnione w Zamówieniu i/lub w stosownych Specyfikacjach dostarczonych
Sprzedawcy przez Nabywcę lub określonych przez niego Na Piśmie.
3.2 Wszelkie Specyfikacje dostarczone Sprzedawcy przez Nabywcę lub opracowane przez
Sprzedawcę dla Nabywcy w związku z Umową, jak również wszelka Własność Intelektualna
zawarta w Specyfikacji, stanowią wyłączną własność Nabywcy, a Sprzedawca nieodwołalnie
przenosi na Nabywcę pełnię praw do takiej Własności Intelektualnej bez dodatkowego
wynagrodzenia ponad Cenę. Sprzedawca nie będzie udostępniać takich Specyfikacji osobom
trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy staną się one powszechnie znane nie z winy Sprzedawcy lub gdy
będzie tego wymagać realizacja Umowy.
3.3 Sprzedawca zobowiązuje się spełniać wszelkie wymogi prawne w zakresie produkcji,
pakowania i dostarczania Towarów oraz świadczenia Usług, jak również wszelkie regulacje i
wymagania rządów (w przypadku gdy Nabywca poinformował Sprzedawcę o takich wymaganiach)
i innych klientów Nabywcy, które mają znaczenie dla dostarczania Towarów i Usług.
3.4 Sprzedawca potwierdza, że Nabywca ma prawo wstępu do obiektów Sprzedawcy w
rozsądnych godzinach w celu skontrolowania obiektów, Towarów, prac, materiałów i własności
Nabywcy. Taka kontrola nie będzie oznaczać akceptacji jakichkolwiek Towarów, Prac czy
materiałów.
3.5 Jeśli w wyniku kontroli lub testów Nabywca stwierdzi, że Towary nie są w pełni zgodne z
Umową oraz poinformuje o tym Sprzedawcę w ciągu siedmiu dni od takiej kontroli lub testów,
Sprzedawca podejmie niezbędne kroki w celu zapewnienia pełnej zgodności Towarów z Umową.
3.6 Towary będą oznaczone zgodnie z instrukcjami Nabywcy oraz ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami lub wymaganiami przewoźnika, a także odpowiednio zapakowane i zabezpieczone, tak
aby dotrzeć do celu w stanie nieuszkodzonym.
3.7 Jeśli Dostawca dostarcza produkt (tzn. Towary lub Usługi inne niż oprogramowanie i dane),
Dostawca dopilnuje, by taki produkt nie zawierał jakichkolwiek surowców pozyskiwanych w
strefach konfliktu, takich jak tantal, wolfram, cyna lub złoto, pochodzących z Demokratycznej
Republiki Konga lub krajów ościennych, takich jak Angola, Burundi, Republika Środkowoafrykańska
(nie mylić z Demokratyczną Republiką Konga), Rwanda, Sudan, Tanzania lub Zambia. Wymaganie
to dotyczy również wszystkich podwykonawców Dostawcy. Jeśli na dowolnym etapie produkcji
Dostawca lub którykolwiek z jego podwykonawców stwierdzi, że produkty dostarczane Nabywcy
zawierają jakiekolwiek opisane wyżej materiały pozyskiwane w strefach konfliktu i pochodzące z
jednego z wyżej wymienionych krajów, Dostawca musi dostarczyć Nabywcy listę takich materiałów
i kraje pochodzenia.
4
Cena Towarów i Usług
4.1 Cena Towarów i Usług powinna być taka, jak została określona w Zamówieniu i, jeśli nie
wskazano inaczej:
4.1.1 nie będzie zawierać należnego podatku VAT (który będzie płatny przez Nabywcę po
otrzymaniu faktury VAT);
4.1.2 będzie zawierać wszelkie opłaty związane z pakowaniem, wysyłką, transportem,
ubezpieczeniem i dostawą Towarów na Adres Dostawy, jak również wszelkie cła lub opłaty
importowe inne niż podatek VAT.
4.2 Cena nie może zostać zwiększona (niezależnie od przyczyny, na przykład wyższych kosztów
materiałów, robocizny i transportu albo różnic kursowych) bez wcześniejszej zgody Nabywcy
wyrażonej Na Piśmie.
4.3 Nabywca będzie mieć prawo do rabatu z tytułu szybkiej płatności lub wolumenu zakupu
zwyczajowo udzielanego przez Sprzedawcę. Takie rabaty będą uwzględniane w wycenach
przygotowywanych przez Sprzedawcę.

volume of purchase customarily granted by the Seller and such discounts should be included
in the Seller’s quotations.
5
Terms of payment
5.1 The Seller may invoice the Buyer on or at any time after delivery of the Goods or
performance of the Services, as the case may be, and each invoice shall quote the number
of the Order.
5.2 Unless otherwise agreed in Writing, the Buyer shall pay the Price of the Goods and the
Services within 60 days after the date of receipt by the Buyer of a proper invoice or, if later,
after acceptance of the Goods or Services in question by the Buyer.
6
Delivery & Acceptance
6.1 The delivery of Goods shall be DDP (Incoterms 2010). The Goods shall be delivered
duty paid to, and the Services shall be performed at, the Delivery Address on the Delivery
Date stated in the Order, in either case during the Buyer’s usual business hours as indicated
on Buyer’s website or as otherwise agreed in Writing between Buyer and Seller.
6.2 Where the Delivery Date is to be specified after the placing of the Order, the Seller
shall give the Buyer reasonable notice of its required Delivery Date, and the provisions of
Clauses 2.4.1 and 2.4.2 shall apply in determining the obligations of the Seller to meet that
required Delivery Date.
6.3 The timing of delivery of the Goods (in full) and timing of performance of the Services)
are of the essence of the Contract and will be used to measure Seller’s performance.
6.4 Whenever there is a non-conformance in the Goods which is discovered at Sellers
premises, or an actual delay or threat to delay the timely performance of the Order, the
Seller shall immediately notify the Buyer in writing of the expected length of any anticipated
delay (and shall keep the Buyer updated in that regard) and shall take, and pay for, all steps
necessary to mitigate the potential impact on the Buyer of any such delay.
6.5 A packing note quoting the number of the Order must accompany each delivery or
consignment of the Goods and must be displayed prominently.
6.6 If the Goods are to be delivered, or the Services are to be performed, by instalments,
the Contract will be treated as a single contract and not severable.
6.7 The Buyer may reject any Goods delivered which are not in accordance with the
Contract, and shall not be deemed to have accepted any Goods until the Buyer has had a
reasonable time to inspect them following delivery or, if later, within a reasonable time
after any latent defect in the Goods has become apparent.
6.8 If the Buyer notifies the Seller that any of the Goods or Services do not conform in all
respects with the Specification or the Order, the Seller shall, within 14 days from the Seller's
receipt of the Buyer's notification, investigate the non-conformity and submit to the Buyer a
written report of its investigation and conclusions, together with a proposed corrective
action plan with timeframes acceptable to Buyer. The Seller shall issue a revised corrective
action plan to accommodate any reasonable requirements of the Buyer, and the Seller shall
implement such corrective action plan in accordance with any timescales set out in it.
Where any nonconforming parts are, in the opinion of the Buyer, not reworkable, the Seller
shall dispose of such parts in accordance with the instructions of the Buyer and shall
indemnify the Buyer in respect of all losses, costs, expenses and liabilities of the Buyer
which arise as a result of or in connection with any failure of the Seller to act in accordance
with those instructions.
6.9 Notwithstanding any other provisions of this Contract, the Seller shall be liable for
Buyer’s actual costs, expenses and damages related to or arising from nonconforming
Goods, including but not limited to labour and other costs related to transportation of
Goods, expediting, removal, disassembly, failure analysis, assembly, reinstallation,
reinsertion, retrofit and any and all other such corrective action costs incurred by Buyer.
6.10 The Seller shall supply the Buyer in good time with any instructions or other
information required to enable the Buyer to accept delivery of the Goods and performance
of the Services.
6.11 The Buyer shall not be obliged to return to the Seller any packaging or packing
materials for the Goods, whether or not any Goods are accepted by the Buyer. Where any
products are delivered by the Buyer to the Seller, for the Seller to use in relation to the
manufacture of the Goods or the provision of the Services, any reusable trays systems in
which such products are transported or packed shall be kept with such products by the
Seller at all times, and shall be returned with such products after any Service is completed.
6.12 If the Goods are not delivered or the Services are not performed on the due date
then, without limiting any other remedy, the Buyer shall be entitled to deduct from the
Price or (if the Buyer has paid the Price) to claim from the Seller by way of liquidated
damage for delay 2.5 per cent of the Price for every week’s delay, up to a maximum of 10
per cent. The Buyer and the Seller agree that this represents the reduction in value to the
Buyer of the provision of the Goods or the Services, where such Goods or Services have
been delayed.
7
Risk and Property
7.1 Risk of damage to or loss of the Goods shall pass to the Buyer on delivery to the Buyer
in accordance with the Contract.
7.2 In cases where Goods which are the property of the Buyer are issued to the Seller (or
where the Buyer has funded the purchase of equipment in accordance with Clause 2.10),
the Seller shall be liable for the risks of damage to or loss of those Goods and that
equipment whilst in the Seller’s possession.
7.3 The property in the Goods shall pass to the Buyer on delivery, unless payment for the
Goods is made prior to delivery, when it shall pass to the Buyer once payment has been
made and the Goods have been appropriated to the Contract.
8
Conditions of Inspection
Goods shall be released by the Seller in accordance with one or more of the following
requirements as specified in the Order.
8.1 The Sellers own inspection organisation as registered in the Ministry of Defence list of
approved contractors.
8.2 Subject to inspection and certification in accordance with the Sellers BS EN ISO 9000
registration.
8.3 The Sellers own inspection organisation as approved by Rolls-Royce Plc to RR
9000:SABRe.
8.4 The Sellers own inspection organisation approved by GKN Westland Transmission to
Q500 conditions.

5
Warunki płatności
5.1 W zależności od sytuacji Sprzedawca może wystawić Nabywcy fakturę w momencie
dostarczenia Towarów lub wykonania Usług albo w dowolnym późniejszym czasie, przy czym
każda faktura musi zawierać numer Zamówienia.
5.2 O ile nie uzgodniono inaczej Na Piśmie, Nabywca zapłaci Cenę Towarów i Usług w ciągu 60
dni od otrzymania poprawnej faktury lub po zaakceptowaniu danych Towarów lub Usług przez
Nabywcę.
6
Dostawa i odbiór
6.1 Towary zostaną dostarczone według reguły DDP (Delivered Duty Paid, Incoterms 2010).
Towary zostaną dostarczone według reguły DDP na Adres Dostawy, a Usługi zostaną wykonane
pod Adresem Dostawy, w Dacie Dostawy wskazanej w Zamówieniu, w normalnych godzinach
pracy Nabywcy określonych w serwisie WWW Nabywcy lub ustalonych Na Piśmie przez Nabywcę i
Sprzedawcę.
6.2 Jeśli Data Dostawy ma być określona po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca poinformuje
Nabywcę z odpowiednim wyprzedzeniem o Dacie Dostawy, a do określenia obowiązków
Sprzedawcy w zakresie dotrzymania wymaganej Daty Dostawy będą mieć zastosowanie
postanowienia pkt. 2.4.1 i 2.4.2.
6.3 Czas dostawy Towarów (w całości) oraz czas wykonania Usług to kluczowe aspekty realizacji
Umowy i będą wykorzystywane dla oceny wykonania Umowy przez Sprzedawcę.
6.4 W przypadku niezgodności Towarów stwierdzonej w obiekcie Sprzedawcy, lub rzeczywistego
opóźnienia realizacji Zamówienia albo zagrożenia dla jego terminowej realizacji, Sprzedawca
niezwłocznie poinformuje Na Piśmie Nabywcę o szacowanym czasie trwania opóźnienia (i będzie
na bieżąco informować Nabywcę o ewentualnych zmianach w tym zakresie) oraz podejmie na
swój koszt wszelkie kroki niezbędne do ograniczenia negatywnego wpływu takiego opóźnienia na
Nabywcę.
6.5 Każda przesyłka lub partia Towarów musi być opatrzona etykietą zawierającą numer
Zamówienia, przyklejoną w widocznym miejscu.
6.6 Jeśli Towary mają być dostarczone (lub Usługi mają być świadczone) partiami, wówczas
Umowa będzie traktowana jako pojedyncza umowa i nie będzie podlegać podziałowi.
6.7 Nabywca może odmówić odbioru Towarów niezgodnych z Umową. Towary nie zostaną
uznane za odebrane, jeśli Nabywca nie otrzyma rozsądnej ilości czasu na dokonanie ich przeglądu
lub jeśli w późniejszym czasie odkryje w Towarach jakąkolwiek wadę ukrytą.
6.8 Jeśli Nabywca poinformuje Sprzedawcę, że dany Towar lub Usługa nie są w pełni zgodne ze
Specyfikacją lub Zamówieniem, Sprzedawca w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia od
Nabywcy dokona oceny niezgodności i prześle Nabywcy pisemny raport z oceny wraz z wnioskami
oraz z proponowanym planem naprawczym, który zostanie zrealizowany w okresie
akceptowalnym dla Nabywcy. Sprzedawca sporządzi zaktualizowany plan naprawczy
uwzględniający ewentualne uzasadnione wymagania Nabywcy oraz wdroży go zgodnie z
harmonogramem w nim zawartym. Jeśli zdaniem Nabywcy części niezgodnych ze Specyfikacją lub
Zamówieniem nie da się naprawić, Sprzedawca usunie je zgodnie z instrukcjami Nabywcy i
zrekompensuje Nabywcy wszelkie straty, koszty, wydatki i obciążenia Nabywcy wynikające z
ewentualnego niedostosowania się Sprzedawcy do tych instrukcji.
6.9 Bez względu na inne postanowienia niniejszej Umowy Sprzedawca będzie ponosić
odpowiedzialność z tytułu rzeczywistych kosztów, wydatków i szkód poniesionych przez Nabywcę
w związku z niezgodnością Towarów ze Specyfikacją lub Zamówieniem, a w szczególności za koszty
robocizny i inne koszty związane z transportem Towarów, wysyłką, usunięciem, demontażem,
analizą awarii, montażem, ponowną instalacją lub modernizacją oraz wszelkie inne koszty działań
naprawczych poniesione przez Nabywcę.
6.10 Sprzedawca w odpowiednim czasie przekaże Nabywcy wszelkie instrukcje i inne informacje
niezbędne do umożliwienia Nabywcy odbioru dostarczonych Towarów i wykonanych Usług.
6.11 Nabywca nie jest zobowiązany do zwrócenia Sprzedawcy jakichkolwiek opakowań Towarów,
niezależnie od tego, czy Towary zostaną odebrane przez Nabywcę. W przypadku dostarczenia
Sprzedawcy produktów przez Nabywcę w celu ich wykorzystania przez Sprzedawcę do produkcji
Towarów lub świadczenia Usług wszelkie systemy palety wielokrotnego użytku, na których są
przewożone produkty, zostaną przechowane przez Sprzedawcę i zwrócone wraz z takimi
produktami po zakończeniu świadczenia Usług.
6.12 Jeśli Towary nie zostały dostarczone (Usługi nie zostały wykonane) w ustalonym terminie,
wówczas, bez uszczerbku dla innych przysługujących mu środków ochrony swoich praw, Nabywca
będzie mógł potrącić z Ceny lub (jeśli Nabywca już zapłacił Cenę) zażądać od Sprzedawcy zapłaty
kary umownej z tytułu opóźnienia w wysokości 2,5% Ceny za każdy tydzień opóźnienia, do
maksymalnej wysokości 10% Ceny. Nabywca i Sprzedawca potwierdzają, że opóźnienie dostawy
obniża wartość Towarów i Usług dostarczonych Nabywcy.
7
Ryzyko i własność
7.1 Ryzyko uszkodzenia lub utraty Towarów przechodzi na Nabywcę z chwilą dostarczenia ich do
Nabywcy zgodnie z postanowieniami Umowy.
7.2 W przypadku gdy Towary będące własnością Nabywcy są udostępniane Sprzedawcy (albo gdy
Nabywca sfinansował zakup sprzętu zgodnie z pkt. 2.10), Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za
ryzyko utraty lub uszkodzenia takich Towarów i sprzętu w okresie, gdy są one w jego posiadaniu.
7.3 W momencie dostawy własność Towarów przechodzi na Nabywcę, chyba że płatność za
Towary została uiszczona przed ich dostawą, wówczas własność przechodzi na Nabywcę po
uiszczeniu płatności za Towary i ich przypisaniu do Umowy.
8
Warunki kontroli
Towary zostaną wysłane przez Sprzedawcę po spełnieniu jednego lub więcej z następujących
wymagań określonych w Zamówieniu:
8.1 Sprzedawca ma własny dział kontroli znajdujący się na liście zatwierdzonych wykonawców
Ministerstwa Obrony.
8.2 Podlegający kontroli i certyfikacji zgodnie z certyfikatem Sprzedawcy potwierdzającym
zgodność z normą BS EN ISO 9000.
8.3 Sprzedawca ma własny dział kontroli zatwierdzony przez Rolls-Royce zgodnie z normą RR
9000:SABRe.
8.4 Sprzedawca ma własny dział kontroli zatwierdzony przez GKN Westland Transmission zgodnie
z warunkami Q500.
8.5 Sprzedawca ma własny dział kontroli zatwierdzony przez BAE Systems.
8.6 Sprzedawca ma własny dział kontroli zatwierdzony przez AIRBUS zgodnie z normą
AUK/SA/001.

8.5 The Sellers own inspection organisation as approved by BAE Systems.
8.6 The Sellers own inspection organisation as approved by AIRBUS to AUK/SA/001.
8.7 Any other inspection requirement quoted in the Order.
9
Warranties and liability
9.1 The Seller warrants to the Buyer that the Goods will: be free from defects in material
workmanship and where the Seller has responsibility for design, free from defects in design;
9.1.1 correspond with any relevant Specification or sample; and
9.1.2 comply with all statutory requirements and regulations relating to the sale of the
Goods.
9.2 The Seller warrants to the Buyer that the Services will be performed by appropriately
qualified and trained personnel, with due care and diligence and to such high standard of
quality as it is reasonable for the Buyer to expect in all the circumstances.
9.3 Without limiting any other remedy, if any Goods or Services are not supplied or
performed in accordance with the Contract, then the Buyer shall be entitled:
9.3.1 for the Goods to be returned to the Seller’s premises at the Seller’s expense and for
the Seller to repair the Goods or to supply replacement Goods or Services in accordance
with the Contract within seven days; or
9.3.2 at the Buyer’s sole option, and whether or not the Buyer has previously required the
Seller to repair the Goods or to supply any replacement Goods or Services, to treat the
Contract as discharged by the Seller’s breach and require the repayment of any part of the
Price which has been paid.
9.4 The Seller shall indemnify the Buyer against all liability, loss, damages, costs and
expenses (including legal expenses) up to a limit of £5 million in any one claim awarded
against or incurred or paid by the Buyer as a result of or in connection with:
9.4.1 breach of any warranty given by the Seller in relation to the Goods or the Services:
9.4.2 any claim that the Goods infringe, or their importation, use or resale, infringes, the
patent, copyright, design right, trade mark or other intellectual property rights of any other
person, except to the extent that the claim arises from compliance with any Specification
supplied by the Buyer;
9.4.3 any liability under relevant product compliance legislation;
9.4.4 any act or omission of the Seller or its employees, agents or sub-contractors in
supplying, delivering and installing the Goods; and
9.4.5 any act or omission of any of the Seller’s personnel in connection with the
performance of the Services.
9.5 Neither the Seller nor the Buyer shall be liable to the other or be deemed to be in
breach of the Contract by reason of any delay in performing, or any failure to perform, any
of its obligations in relation to the Goods or the Services, if the delay or failure is beyond
that party’s reasonable control. Without limiting the foregoing, the following shall be
regarded as causes beyond either party’s reasonable control:
9.5.1 Act of God, explosion, flood, tempest, fire or accident;
9.5.2 war or threat of war, sabotage, insurrection, civil disturbance or requisition;
9.5.3 acts, restrictions, regulations, bye-laws, prohibitions or measures of any kind on the
part of any governmental, parliamentary or local authority;
9.5.4 import or export regulations or embargoes; For the avoidance of doubt, strikes, lockouts or other industrial actions or trade disputes (whether involving employees of either the
Seller or the Buyer or of a third party) shall not be considered an excusable delay.
9.6 The Seller shall maintain in force an Insurance Policy with a reputable Company with
an indemnity limit of £5 million on any one claim to cover its obligations under this Clause 9.
9.7 In performing its obligations under this Contract, the Seller shall and shall procure that
its sub-contractors do, comply with all applicable laws, statutes, regulations and codes from
time to time in force, and with any policies or codes of conduct of the Buyer which the
Buyer may notify to the Seller from time to time.
10 Termination
10.1 Without prejudice to any of the Buyer’s rights and remedies, the Buyer may
terminate any Order, in whole or in part, for its convenience upon written notice to Seller.
10.2 Upon termination of any Order, the Seller shall:
10.2.1 immediately cease all work on fulfilment of that Order, and shall place no further
subcontracts or orders for materials, services or facilities in respect of that Order; and
10.2.2 prepare and submit to the Buyer an itemised list of all completed and partially
completed Goods and/or Services, and a statement of any costs claimed by the Seller in
accordance with Clause 10.3.
10.3 The Buyer will pay the Seller, in full and final satisfaction of all claims arising out of
such a termination:
10.3.1 the cost to the Seller of all Goods and Services which the Seller has justifiably
produced and completed in accordance with such terminated Order or part thereof and
which the Buyer has not paid for;
10.3.2 the cost to the Seller of settling any claims for necessary termination of subcontracts justifiably committed in respect of such terminated Order or part thereof
(provided that the Seller has included in such sub-contracts a termination for convenience
clause in substantially the same terms as this Clause 10); and
10.3.3 the cost to the Seller of any justified work-in-progress in respect of such Order or
part thereof.
10.4 The Seller will give the Buyer reasonable assistance to ascertain the extent of such
work-in-progress. The amount payable to the Seller under this Clause 10 will not exceed the
total amount that would have been payable to the Seller for the Goods or work and the
Seller will submit notice of its claim within 2 months of termination. Any finished Goods
and/or Work and any Work in progress paid for by the Buyer under this clause 10 will be
delivered to the Buyer in accordance with Clause 6 above.
10.5 The Buyer shall have no obligation to pay any amounts to the Buyer pursuant to
Clause 10.3 above, where such costs relate to work which was carried out in relation to
Goods or Services before the date which is the equivalent of the Lead Time prior to the
Delivery Date in respect of those Goods or Services.
10.6 The Buyer may terminate the Contract or any Order without liability to the Seller by
giving notice to the Seller at any time if:
10.6.1 such notice is given before the date which is the equivalent of the Lead Time prior
to the Delivery Date in respect of those Goods or Services;
10.6.2 there is any material change in the nature of the business of the Seller, or any
change in the location of the Seller or the place from which the Seller will provide the

8.7 Dowolne inne wymaganie w zakresie kontroli określone w Zamówieniu.
9
Gwarancje i odpowiedzialność
9.1 Sprzedawca gwarantuje Nabywcy, że Towary będą: wolne od wad materiałowych i
produkcyjnych, a w przypadku gdy Sprzedawca odpowiada za projekt – również od wad
projektowych;
9.1.1 zgodne z odpowiednią Specyfikacją lub próbką;
9.1.2 spełniać wszelkie wymogi prawne i regulacyjne związane ze sprzedażą Towarów.
9.2 Sprzedawca gwarantuje Nabywcy, że Usługi będą świadczone przez odpowiednio
wykwalifikowany i przeszkolony personel, z należytą starannością oraz zgodnie z normami jakości,
jakich Nabywca może oczekiwać od takich Usług.
9.3 Bez uszczerbku dla innych środków ochrony swoich praw, w przypadku niedostarczenia
Towarów lub niewykonania Usług zgodnie z Umową Nabywca będzie mieć prawo do:
9.3.1 zwrócenia Towarów Sprzedawcy na jego koszt i zażądania od niego ich naprawy lub
dostarczenia nowych Towarów lub Usług zgodnie z Umową w ciągu siedmiu dni; lub
9.3.2 według swojego wyłącznego uznania, niezależnie od tego, czy Nabywca uprzednio zażądał
od Sprzedawcy naprawy lub wymiany Towarów lub Usług, uznania Umowy za rozwiązaną w
wyniku jej naruszenia przez Sprzedawcę i zażądania zwrotu już zapłaconej Ceny lub jej części.
9.4 Sprzedawca zabezpieczy Nabywcę przed wszelką odpowiedzialnością, stratami,
odszkodowaniami, kosztami i wydatkami (w tym kosztami obsługi prawnej) do maksymalnej kwoty
5 milionów GBP za każde roszczenie zasądzone przeciwko Nabywcy lub zapłacone przez Nabywcę
w wyniku:
9.4.1 naruszenia jakiejkolwiek gwarancji na Towary lub Usługi udzielonej przez Sprzedawcę;
9.4.2 roszczenia zarzucającego, że Towary (albo ich import, używanie lub odsprzedaż) naruszają
patent, prawo autorskie, prawo do wzoru, znak towarowy lub inne prawa własności intelektualnej
osoby trzeciej, z wyjątkiem sytuacji gdy roszczenie wynika z zachowania zgodności ze Specyfikacją
dostarczoną przez Nabywcę;
9.4.3 jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa dotyczących zgodności
produktu;
9.4.4 jakiegokolwiek działania lub zaniechania Sprzedawcy lub jego pracowników, przedstawicieli
lub podwykonawców w zakresie dostawy i instalacji Towarów; oraz
9.4.5 jakiegokolwiek działania lub zaniechania personelu Sprzedawcy w związku ze świadczeniem
Usług.
9.5 Ani Sprzedawca, ani Nabywca nie będą odpowiadać wobec siebie nawzajem (oraz nie będzie
to traktowane jako naruszenie Umowy) za jakiekolwiek opóźnienie wykonania lub niewykonanie
swoich obowiązków dotyczących Towarów lub Usług, jeśli takie opóźnienie wykonania lub
niewykonanie było poza kontrolą Strony. Bez ograniczenia ogólności powyższych postanowień
następujące przypadki będą uważane jako przyczyny będące poza kontrolą Stron:
9.5.1 zdarzenia siły wyższej, eksplozja, powódź, burza, pożar lub wypadek;
9.5.2 wojna lub zagrożenie wojną, sabotaż, powstanie, rozruchy społeczne lub zarekwirowanie
mienia;
9.5.3 ustawy, ograniczenia, przepisy, regulaminy, zakazy i inne działania rządu, parlamentu lub
lokalnych władz;
9.5.4 przepisy lub embarga dotyczące importu i eksportu; W celu uniknięcia wątpliwości strajki,
lokauty i inne spory pracownicze lub handlowe (zarówno te, w których uczestniczą pracownicy
Sprzedawcy lub Nabywcy, jak i strony trzeciej) nie będą uznawane jako podstawa do zwolnienia z
odpowiedzialności za opóźnienie.
9.6 Sprzedawca będzie utrzymywać ważną Polisę Ubezpieczeniową w znanym Towarzystwie
Ubezpieczeniowym na sumę ubezpieczenia w wysokości 5 milionów GBP za każde roszczenie w
celu wykonania swoich obowiązków określonych w pkt. 9.
9.7 Podczas wykonywania swoich obowiązków w ramach niniejszej Umowy Sprzedawca będzie
spełniać (i zapewni ich spełnianie przez swoich podwykonawców) wymogi aktualnie
obowiązujących przepisów prawa, statutów, regulacji i kodeksów, jak również zasad i kodeksów
postępowania Nabywcy, o których Nabywca poinformuje Sprzedawcę.
10 Rozwiązanie umowy
10.1 Bez uszczerbku dla uprawnień i środków ochrony swoich praw dostępnych dla Nabywcy,
Nabywca może anulować dowolne Zamówienie, w całości lub części, bez podawania przyczyny, za
Pisemnym powiadomieniem Sprzedawcy.
10.2 W momencie anulowania Zamówienia Sprzedawca:
10.2.1 niezwłocznie zaprzestanie wszelkich prac związanych z realizacją Zamówienia i nie będzie
składać kolejnych zamówień na materiały, usługi lub urządzenia u swoich podwykonawców w
związku z realizacją tego Zamówienia;
10.2.2 przygotuje i przedłoży Nabywcy listę wszystkich ukończonych lub częściowo ukończonych
Towarów i/lub Usług oraz zestawienie kosztów poniesionych przez Sprzedawcę zgodnie z pkt.
10.3.
10.3 Po pełnym i ostatecznym zaspokojeniu wszelkich roszczeń z tytułu anulowania Zamówienia
Nabywca zwróci Sprzedawcy:
10.3.1 koszty poniesione przez Sprzedawcę w związku z Towarami i Usługami, które Sprzedawca
wytworzył lub wyświadczył zgodnie z takim anulowanym Zamówieniem, lub koszty dotychczas
nieuregulowane przez Nabywcę;
10.3.2 koszty poniesione przez Sprzedawcę w związku z zaspokojeniem wszelkich roszczeń
wynikających z rozwiązania umów podwykonawczych zawartych na potrzeby realizacji
anulowanego Zamówienia (pod warunkiem wszakże, że Sprzedawca umieścił w takich umowach
klauzulę dotyczącą rozwiązania bez podawania przyczyny o zasadniczo takiej samej treści jak
niniejszy pkt. 10); oraz
10.3.3 uzasadnione koszty poniesione przez Sprzedawcę w związku z pracami w toku na potrzeby
Zamówienia.
10.4 Sprzedawca udzieli Nabywcy uzasadnionej pomocy w celu dokonania oceny zakresu takich
prac w toku. Kwota należna Sprzedawcy na mocy niniejszego pkt. 10 nie może przekroczyć łącznej
kwoty, jaka byłaby należna Sprzedawcy za dostarczenie Towarów i wykonanie prac. Sprzedawca
przekaże Nabywcy żądanie zapłaty w ciągu 2 miesięcy od daty anulowania Zamówienia. Wszelkie
ukończone Towary i/lub Prace oraz Prace w toku opłacone przez Nabywcę zgodnie z niniejszym
pkt. 10 zostaną dostarczone Nabywcy zgodnie z pkt. 6 powyżej.
10.5 Nabywca nie będzie zobowiązany uiścić żadnych kwot względem Sprzedawcy w przypadku
kosztów prac związanych z wytworzeniem Towarów lub wyświadczeniem Usług wykonanych przed
datą odpowiadającą Czasowi Realizacji Zamówienia przed Datą Dostawy tych Towarów lub Usług.
10.6 Nabywca może w dowolnym momencie wypowiedzieć Umowę lub anulować dowolne
Zamówienie za wypowiedzeniem przekazanym Sprzedawcy, bez ponoszenia odpowiedzialności
wobec Sprzedawcy w przypadku, gdy:

Goods or Services (and the Seller shall notify the Buyer of any such change at least six
months prior to such change occurring);
10.6.3 the Seller makes any voluntary arrangement with its creditors (or any equivalent
arrangement under any applicable insolvency laws) or (being an individual or firm) a
petition for bankruptcy is filed or (being a company) becomes subject to an administration
order or goes into liquidation (otherwise than for the purpose of amalgamation or
reconstruction); or
10.6.4 an administrator or an administrative receiver of any of the property or assets of
the Seller is appointed;
10.6.5 the Seller ceases, or threatens to cease, to carry on business; or
10.6.6 the Buyer reasonably believes that any of the events mentioned above is likely to
occur in relation to the Seller and notifies the Seller accordingly.
11 General
11.1 The Seller shall adopt and comply with a Code of Conduct or policy statement
regarding business conduct, ethics and compliance that satisfies, as a minimum, the
principles and expectations set out in the McBraida plc Code of Conduct available from the
Buyer or the Buyer’s website.
11.2 The Seller is obliged to notify Buyer within 5 working days about any changes in the
manufacturing process, any suppliers used by the Seller, the name or location of any
facilities of or used by the Seller, or the ownership of the Seller and provide the Buyer at all
times with up to date details of relevant quality assurance approvals.
11.3 The Order is personal to the Seller and the Seller shall not assign or transfer or
purport to assign or transfer to any other person any of its rights or sub-contract any of its
obligations under the Contract without the Written agreement with Buyer.
11.4 A notice required or permitted to be given by either party to the other under these
Terms shall be in Writing addressed to that other party at its registered office or principal
place of business or such other address as may at the relevant time have been notified
under this provision to the party giving the notice. Where a notice is given by electronic
mail, such notice shall be sent, in the case of notices to the Buyer, to
purchasing@mcbraida.com, and in the case of notices to the Seller to the e-mail address
set out in the Order.
11.5 Notices sent to and from addresses in Poland shall be sent by registered, signed-for,
post, or by signed-for courier. Notices sent to or from addresses outside of Poland shall be
sent by registered air mail. A notice shall be delivered on the date of receipt by the
recipient of the notice. Notices sent by electronic mail shall (unless a delivery failure
notification is received by the sender) be delivered on the date on which the electronic mail
is sent.
11.6 No waiver by the Buyer of any breach of the Contract by the Seller shall be
considered as a waiver of any subsequent breach of the same or any other provision.
11.7 No variation to the these Terms shall be binding unless agreed in Writing between
the Buyer and the Seller.
11.8 If any provision of these Terms is held by any court or other competent authority to
be invalid or unenforceable in whole or in part the validity of the other provisions of these
Terms and the remainder of the provision in question shall not be affected.
11.9 Any dispute arising under or in connection with these Terms or the sale of the Goods
shall be referred to mediation by a single mediator appointed by agreement.
11.10 The Seller and the Buyer hereby exclude all provisions of the United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods from this Contract.
11.11 The Contract shall be governed by the laws of England, and the Seller agrees to
submit to the exclusive jurisdiction of the English courts.
11.12 This agreement is drafted in the English language and in the Polish language. Any
notice given under or in connection with this agreement shall be in English. All other
documents provided under or in connection with this agreement shall be in English, or
accompanied by a certified English translation. The English language version of this
agreement and any notice or other document relating to this agreement, shall prevail if
there is a conflict.

10.6.1 takie wypowiedzenie zostanie złożone przed datą odpowiadającą Czasowi Realizacji
Zamówienia przed Datą Dostawy tych Towarów lub Usług;
10.6.2 nastąpi zasadnicza zmiana charakteru działalności Sprzedawcy lub zmiana miejsca, z
którego Sprzedawca dostarcza Towary lub Usługi (przy czym Sprzedawca musi poinformować
Nabywcę o takiej zmianie co najmniej sześć miesięcy przed jej wystąpieniem);
10.6.3 Sprzedawca zawrze ugodę z wierzycielami (lub podobny układ na mocy obowiązujących
przepisów dotyczących niewypłacalności); złoży w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości (osoba
fizyczna lub jednoosobowa działalność gospodarcza) lub zostanie mu wprowadzony zarząd
komisaryczny (spółka), albo zostanie postawiony w stan likwidacji (o ile celem takiego działania nie
jest restrukturyzacja lub konsolidacja); lub
10.6.4 dla własności lub aktywów Sprzedawcy wyznaczono zarządcę lub syndyka;
10.6.5 Sprzedawca zaprzestanie albo oświadczy, że ma zamiar zaprzestać prowadzenia
działalności gospodarczej;
10.6.6 Nabywca będzie mieć uzasadnione podstawy, by sądzić, że którekolwiek z wyżej
wymienionych zdarzeń może nastąpić i poinformuje o tym Sprzedawcę.
11 Postanowienia ogólne
11.1 Sprzedawca wdroży Kodeks Dobrych Praktyk lub zasady/polityki dotyczące prowadzenia
działalności gospodarczej, etyki i zachowania zgodności z przepisami oraz będzie ich przestrzegać.
Ponadto Sprzedawca będzie przestrzegać co najmniej zasad i wymagań określonych w Kodeksie
Dobrych Praktyk McBraida plc dostępnych u Nabywcy lub w jego stronie WWW.
11.2 Sprzedawca jest zobowiązany poinformować Nabywcę w ciągu 5 dni roboczych o wszelkich
zmianach w procesie produkcji, zmianach dostawców, z których usług korzysta Sprzedawca,
zmianach nazw lub lokalizacji obiektów, z których korzysta Sprzedawca, oraz zmianach w
strukturze własnościowej Sprzedawcy. Ponadto Sprzedawca będzie każdorazowo przekazywać
Nabywcy szczegółowe informacje na temat odpowiednich zatwierdzeń dotyczących jakości.
11.3 Zamówienie jest przypisane wyłącznie Sprzedawcy. Sprzedawca nie może przenieść ani
usiłować przenosić żadnego ze swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na
osobę trzecią bez Pisemnej zgody Nabywcy.
11.4 Powiadomienie, które dana Strona może lub musi przesłać drugiej Stronie na mocy
niniejszych Warunków, musi zostać wysłane w formie pisemnej na adres siedziby drugiej Strony
lub inny adres wskazany przez drugą Stronę w zgodnie z niniejszym postanowieniem. W przypadku
przesyłania
powiadomienia
pocztą
elektroniczną
należy je
wysłać
na adres
purchasing@mcbraida.com (jeśli powiadomienie wysyła Sprzedawca) lub na adres e-mail
wskazany w Zamówieniu (jeśli powiadomienie wysyła Nabywca).
11.5 Powiadomienia wysyłane na adres i z adresów w Polsce muszą być wysyłane pocztą
poleconą, zwykłą, za potwierdzeniem odbioru lub kurierem za potwierdzeniem odbioru.
Powiadomienie wysyłane na adresy lub z adresów poza Polską muszą być wysyłane poleconą
pocztą lotniczą. Powiadomienie zostanie uznane za doręczone w momencie odbioru przez
adresata. Powiadomienia wysyłane pocztą elektroniczną będą uznawane za doręczone z chwilą
wysłania wiadomości e-mail, chyba że nadawca otrzyma powiadomienie o niedostarczeniu
wiadomości.
11.6 Zrzeczenie się przez Nabywcę roszczeń z tytułu naruszenia warunków Umowy przez
Sprzedawcę nie będzie oznaczać zrzeczenia się takich roszczeń w przyszłości w związku z
naruszeniem tego samego lub innego postanowienia Umowy.
11.7 Zmiany w niniejszych Warunkach będą wprowadzane za pisemnym porozumieniem między
Nabywcą i Sprzedawcą pod rygorem nieważności.
11.8 Jeśli sąd lub inny właściwy organ uzna dowolne postanowienie niniejszych Warunków za
nieważne lub niewykonalne w całości lub części, nie będzie mieć to wpływu na ważność
pozostałych postanowień niniejszych Warunków lub pozostałej części zakwestionowanego
postanowienia.
11.9 Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków lub sprzedaży Towarów będą kierowane
do mediacji przez jednego mediatora wyznaczonego za porozumieniem Stron.
11.10 Sprzedawca i Nabywca niniejszym wyłączają zastosowanie do niniejszych Warunków i
Umów postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży
towarów.
11.11 Umowa podlega prawu Anglii, a Sprzedawca potwierdza, że spory wynikające z niniejszej
Umowy będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy angielskie.
11.12 Niniejsza Umowa została sporządzona w językach angielskim i polskim. Powiadomienia
związane z niniejszą Umową będą sporządzane w języku angielskim. Wszelkie pozostałe
dokumenty udostępniane w związku z niniejszą Umową będą sporządzane w języku angielskim lub
wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski. W przypadku sprzeczności między wersjami
językowymi Umowy, powiadomienia lub innego dokumentu związanego z Umową wersja w języku
angielskim będzie mieć znaczenie rozstrzygające.

