Ogólne Warunki Sprzedaży

Asco Numatics Sp. z o.o.

1. DEFINICJE TERMINÓW:
W niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży termin «Sprzedawca» oznacza ASCO Numatics Sp. z o.o.; termin «Kupujący» oznacza
osobę, firmę, spółkę lub zarejestrowaną osobę prawną składającą zamówienie; termin «Towary» oznacza towary (z uwzględnieniem
Oprogramowania i Dokumentacji, zgodnie z definicją zawartą w Ustępie 9) wskazane w formularzu Potwierdzenia zamówienia
Sprzedawcy; termin «Usługi» oznacza usługi wskazane w formularzu Potwierdzenia zamówienia Sprzedawcy; termin «Umowa sprzedaży»
oznacza umowę w formie pisemnej (z uwzględnieniem niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży) zawartą pomiędzy Kupującym a
Sprzedawcą na dostawę Towarów i/lub świadczenie Usług; termin «Cena umowna» oznacza cenę płatną na rzecz Sprzedawcy przez
Kupującego z tytułu dostawy Towarów i/lub Usług oraz termin «Podmiot powiązany Sprzedawcy» oznacza jakąkolwiek spółkę w chwili
obecnej bezpośrednio lub pośrednio kontrolowaną przez spółkę dominującą Sprzedawcy.
2. UMOWA SPRZEDAŻY:
2.1 Wszystkie zamówienia wymagają formy pisemnej i są przyjmowane zgodnie z postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków
Sprzedaży. Wszelkie zasady lub warunki proponowane przez Kupującego oraz wszelkie oświadczenia, gwarancje, poręczenia lub inne
deklaracje nie ujęte w wycenie ofertowej Sprzedawcy ani w Potwierdzeniu zamówienia, ani nie uzgodnione wprost w inny sposób w
formie pisemnej przez Sprzedawcę, nie są wiążące dla Sprzedawcy.
2.2 Umowa sprzedaży wchodzi w życie z chwilą przyjęcia zamówienia Kupującego wyrażonego na formularzu Potwierdzenia zamówienia
lub z chwilą spełnienia wszystkich warunków zawieszających określonych w Umowie sprzedaży, w zależności od tego, co nastąpi później
(«Data wejścia w życie»). Jeżeli dane dotyczące Towarów lub Usług opisanych w wycenie ofertowej Sprzedawcy różnią się od danych
określonych w formularzu Potwierdzenia zamówienia, wówczas zastosowanie mają dane określone w formularzu Potwierdzenia
zamówienia.
2.3 Wszelkie zmiany do Umowy sprzedaży lub jakiekolwiek wersje Umowy sprzedaży mają zastosowanie wyłącznie z zastrzeżeniem
uzgodnienia ich przez obie strony w formie pisemnej. Jednakże, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania niewielkich zmian
i/lub wprowadzania niewielkich poprawek w odniesieniu do Towarów przed realizacją dostawy, z zastrzeżeniem braku obniżenia
użyteczności Towarów, oraz braku przekroczenia Ceny kontraktowej i daty dostawy.
3. OKRES WAŻNOŚCI WYCENY OFERTOWEJ I CEN:
3.1 O ile nie zostaje wcześniej anulowana, wycena ofertowa Sprzedawcy może zostać przyjęta w terminie w niej określonym, lub gdy
żaden termin nie został w niej określony, w ciągu trzydziestu dni od daty wyceny ofertowej.
3.2 Oferowane ceny obowiązują dla dostawy realizowanej w terminie ustalonym w wycenie ofertowej Sprzedawcy i nie obejmują: (a)
podatku VAT oraz (b) wszelkich podobnych i innych podatków, ceł, narzutów i innych opłat powstałych poza terytorium Polski w związku
z realizacją Umowy sprzedaży.
3.3 Oferowane ceny podaje się dla towarów dostarczanych na warunkach EXW (z zakładu) punkt wysyłki Sprzedawcy, z wyłączeniem
kosztów transportu, ubezpieczenia i kosztów manipulacyjnych oraz, (b) chyba że zaznaczono inaczej w wycenie ofertowej Sprzedawcy, z
wyłączeniem pakowania. W przypadku, gdy Towary mają być pakowane, wówczas materiały opakowaniowe uważa się za bezzwrotne.
4. PŁATNOŚCI:
4.1 Płatności dokonywane są: (a) w pełnej kwocie, bez potrąceń, z wyłączeniem prawa do roszczeń wzajemnych i zawieszenia płatności z
jakiegokolwiek powodu (z wyjątkiem i w zakresie, w jakim przepisy prawa nie dopuszczają takiego wyłączenia), oraz (b) w walucie wyceny
ofertowej Sprzedawcy w terminie trzydziestu dni od daty wystawienia faktury, chyba że Dział finansowy Sprzedawcy określi inaczej.
Towary są fakturowane w dowolnej chwili od momentu zawiadomienia Kupującego o przygotowaniu ich do wysyłki. Usługi są
fakturowane raz w miesiącu na koniec miesiąca lub, jeśli wcześniej, po zakończeniu ich świadczenia. Bez uszczerbku dla innych praw
Sprzedawcy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do: (i) naliczania odsetek od wszelkich zaległych kwot, według maksymalnej stopy
oprocentowania przewidzianej w przepisie art. 359§21 Kodeksu Cywilnego za okres opóźnienia, (ii) zawieszania realizacji umowy (z
uwzględnieniem wstrzymywania wysyłki) w przypadku, gdy Kupujący nie dokonuje lub w uzasadnionej opinii Sprzedawcy może nie
dokonać płatności w terminie zgodnie z postanowieniami Umowy sprzedaży lub jakiejkolwiek innej umowy, oraz (iii) do żądania w każdym
czasie takiego uzasadnionego zabezpieczenia płatności jakie Sprzedawca uznaje za uzasadnione.
5. TERMINY DOSTAW:
5.1 O ile nie wskazano inaczej w wycenie ofertowej Sprzedawcy, wszystkie terminy dotyczące dostawy lub zakończenia świadczenia
zaczynają bieg począwszy od Daty wejścia w życie i są przyjmowane szacunkowo i w sposób nie rodzący zobowiązań umownych.
5.2 W przypadku, gdy Sprzedawca opóźnia się z wykonaniem lub jest powstrzymywany przed wykonaniem któregokolwiek z własnych
zobowiązań wynikających z Umowy sprzedaży z powodu działania lub zaniechania Kupującego lub jego przedstawicieli (z uwzględnieniem
między innymi niedostarczenia specyfikacji i/lub w pełni zwymiarowanych rysunków wykonawczych i/lub innych informacji jakich
Sprzedawca może zasadnie wymagać w celu sprawnej realizacji własnych zobowiązań wynikających z Umowy sprzedaży), wówczas termin
dostawy/zakończenia świadczenia oraz Cena umowna są odpowiednio korygowane.
5.3 W przypadku, gdy dostawa jest opóźniona z powodu jakiegokolwiek działania lub zaniechania Kupującego, lub w przypadku, gdy
mimo poinformowania go o gotowości Towarów do wysyłki, Kupujący nie odbiera dostawy lub nie dostarcza odpowiednich dyspozycji
wysyłkowych, wówczas Sprzedawca jest uprawniony przekazać Towary na przechowanie do odpowiedniego magazynu na koszt
Kupującego. Z chwilą przekazania Towarów do odpowiedniego magazynu, dostawę uznaje się za zrealizowaną, a wszelkie ryzyko związane
z Towarami przechodzi na Kupującego i w związku z tym Kupujący dokonuje odpowiedniej zapłaty na rzecz Sprzedawcy.
6. SIŁA WYŻSZA:
6.1 Realizacja Umowy sprzedaży (w zakresie innym niż zobowiązanie Kupującego do zapłaty wszystkich należnych wobec Sprzedawcy
kwot zgodnie z postanowieniami Umowy sprzedaży) zostaje zawieszona, bez powstania odpowiedzialności umownej, w przypadku i w
stopniu, w którym realizacja Umowy jest uniemożliwiona lub opóźniona z powodu jakichkolwiek okoliczności znajdujących się poza
kontrolą strony dotkniętej skutkami takiego przypadku, z uwzględnieniem między innymi: zdarzenia losowego (Act of God), wojny,
konfliktu zbrojnego lub ataku terrorystycznego, zamieszek, pożaru, wybuchu, wypadku, powodzi, aktu sabotażu, decyzji lub działania
rządu (z uwzględnieniem między innymi zakazu wywozu lub reeksportu lub nieudzielenia lub cofnięcia zezwolenia na wywóz) lub protestu
pracowniczego, strajku, lokautu lub skutków nakazu lub zakazu sądowego. Sprzedawca nie ma obowiązku dostawy sprzętu,
oprogramowania, usług lub technologii, dopóki nie otrzyma wszystkich niezbędnych zezwoleń i upoważnień lub nie spełni warunków
otrzymania zezwolenia ogólnego lub specjalnego zgodnie z obowiązującymi i okresowo zmienianymi przepisami
ustawowymi/wykonawczymi, nakazami i wymaganiami dotyczącymi kontroli i ograniczenia przywozu i wywozu (z uwzględnieniem
przepisów obowiązujących na terytorium Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i terytoriów krajów, w których Sprzedawca prowadzi
działalność gospodarczą lub z których pochodzą przedmiotowe towary). W przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu jakiekolwiek z takich
zezwoleń, upoważnień lub zatwierdzeń nie zostaje udzielone lub zostaje cofnięte, lub obowiązujące przepisy ustawowe/wykonawcze, lub
nakazy lub wymagania zostają zmienione w sposób skutkujący uniemożliwieniem Sprzedawcy realizacji Umowy sprzedaży, albo w
uzasadnionej ocenie Sprzedawcy, skutkujący możliwością narażenia Sprzedawcy i/lub Podmiotu(ów) powiązanego(ych) Sprzedawcy na
ryzyko powstania odpowiedzialności w związku z obowiązującymi przepisami ustawowymi/wykonawczymi, nakazami lub wymaganiami,
Sprzedawca jest zwolniony, bez powstania odpowiedzialności umownej, ze wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy.
6.2 W przypadku, gdy którakolwiek ze stron opóźnia się z wykonaniem lub jest powstrzymywana przed wykonaniem któregokolwiek z
własnych zobowiązań z powodów wskazanych w niniejszym Ustępie przez okres dłuższy niż 180 kolejnych dni kalendarzowych, wówczas
każda ze stron jest uprawniona rozwiązać w danej chwili niezrealizowaną część Umowy sprzedaży w drodze pisemnego zawiadomienia
przekazanego drugiej stronie, bez powstania odpowiedzialności umownej, z zastrzeżeniem zobowiązania Kupującego do zapłaty
uzasadnionych kosztów i poniesionych wydatków związanych z wszelkimi pracami w toku i do zapłaty za wszelkie dostawy Towarów lub
Usług zrealizowane na dzień rozwiązania Umowy sprzedaży. Sprzedawca jest uprawniony realizować dostawy w podziale na etapy, i w
przypadku takiej realizacji każda dostawa jest objęta odrębną umową, przy czym niewywiązanie się przez Sprzedawcę z realizacji
pojedynczego etapu lub kilku etapów zgodnie z postanowieniami takiej umowy nie uprawnia Kupującego do wypowiedzenia Umowy
sprzedaży w całości lub uznania jej za rozwiązaną.
7. KONTROLA, TESTOWANIE I KALIBRACJA:
7.1 Przed wysyłką Towary mogą być poddane kontroli Sprzedawcy lub wytwórcy, oraz w miarę możliwości, poddane standardowej
procedurze testowej Sprzedawcy lub wytwórcy. Wszelkie dodatkowe kontrole lub testy (z uwzględnieniem kontroli przeprowadzanych
przez Kupującego lub jego przedstawiciela, lub testów przeprowadzanych w obecności Kupującego lub jego przedstawiciela i/lub
przeprowadzenia kalibracji) lub dostarczenie atestów i/lub szczegółowych wyników testów jest przedmiotem wyrażonej w formie
pisemnej zgody Sprzedawcy i Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pobierania opłat z tego tytułu; w przypadku, gdy Kupujący lub jego
przedstawiciel nie uczestniczy w procedurze prowadzenia takich testów, kontroli i/lub kalibracji przy zachowaniu przekazanego z
siedmiodniowym wyprzedzeniem zawiadomienia o gotowości Towarów do takiej procedury, wówczas takie testy, kontrole i/lub
kalibracje zostają przeprowadzone i uważa się je za przeprowadzone w obecności Kupującego lub jego przedstawiciela, a ponadto
oświadczenie Sprzedawcy, że Towary przeszły takie testy i/lub kontrole i/lub kalibracje z wynikiem pozytywnym staje się ostateczne i
wiążące.
7.2 Wszelkie roszczenia dotyczące niedoborów ilościowych lub związane z niewłaściwym przedmiotem dostawy uznaje się za nieważne w
przypadku, gdy zostają zgłoszone w terminie przekraczającym 14 dni od daty dostawy.
8. DOSTAWA, RYZYKO I TYTUŁ WŁASNOŚCI:
8.1 O ile nie określono wyraźnie inaczej w Umowie sprzedaży, Towary są dostarczane na warunkach przewóz opłacony do (CPT) miejsca
przeznaczenia wymienionego w Umowie sprzedaży; koszty transportu, pakowania i opłaty manipulacyjne są naliczane według
standardowych stawek Sprzedawcy. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi na Kupującego w chwili dostawy zgodnie z
powyższymi postanowieniami, a Kupujący jest odpowiedzialny za ubezpieczenia Towarów po odnośnym przejściu ryzyka na Kupującego.
Lub też w przypadku, gdy Umowa sprzedaży wyraźnie przewiduje, że Sprzedawca jest odpowiedzialny za ubezpieczenie Towarów po ich
dostarczeniu do przewoźnika, ubezpieczenie jest naliczane według standardowych stawek Sprzedawcy. Warunki «Ex-works», «FCA»,
«CPT» oraz wszelkie inne warunki dostawy mające zastosowanie do Umowy sprzedaży są definiowane zgodnie z najnowszą wersją
Incoterms.
8.2 Z zastrzeżeniem postanowień Ustępu 9, tytuł własności Towarów przechodzi na Kupującego w chwili dostawy zgodnie z
postanowieniami Ustępu 8.1.
9. DOKUMENTACJA I OPROGRAMOWANIE:
9.1 Prawa własności i prawa autorskie do oprogramowania i/lub oprogramowania firmware wchodzącego w zakres Towarów lub
udostępnianego do stosowania z Towarami («Oprogramowanie») oraz dokumentacja dostarczana razem z Towarami («Dokumentacja»)
przysługują odnośnemu Podmiotowi powiązanemu Sprzedawcy (lub innym stronom mogącym dostarczać oprogramowanie i/lub
dokumentację do Sprzedawcy) i nie są przenoszone na Kupującego.
9.2 O ile nie przewidziano inaczej w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży, Kupującemu niniejszym udziela się niewyłącznej,
nieodpłatnej licencji na korzystanie z Oprogramowania i Dokumentacji z jednoczesnym użytkowaniem Towarów, z zastrzeżeniem braku
kopiowania Oprogramowania i Dokumentacji (o ile nie jest to wyraźnie dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa) oraz Kupujący
przechowuje Oprogramowanie i Dokumentację z zachowaniem ścisłej poufności i nie ujawnia ich stronom trzecim, ani nie udziela
stronom trzecim do nich dostępu (z wyjątkiem standardowych instrukcji obsługi i konserwacji Sprzedawcy). Kupujący jest uprawniony do
przenoszenia wyżej wymienionej licencji na stronę trzecią dokonującą zakupu, wypożyczenia lub dzierżawy Towarów, z zastrzeżeniem
akceptacji i zgody takiej strony trzeciej wyrażonej w formie pisemnej na przestrzeganie warunków niniejszego Ustępu 9.
9.3 Niezależnie od postanowień Ustępu 9.2, sposób użytkowania przez Kupującego niektórych rodzajów Oprogramowania (zgodnie z
określeniem Sprzedawcy oraz z uwzględnieniem między innymi systemów sterowania i oprogramowania AMS), podlega postanowieniom
odnośnej umowy licencyjnej zawartej z Podmiotem powiązanym Sprzedawcy lub stroną trzecią.
9.4 Sprzedawca i Podmiot powiązany Sprzedawcy zachowują prawa własności do wszystkich wynalazków, projektów i procesów przez
nich opracowanych lub wypracowanych i ponadto, z wyjątkiem przypadków wymienionych w niniejszym Ustępie 9, nie udziela się żadnej
stronie jakichkolwiek praw własności intelektualnej.
10. WADY STWIERDZONE PO DOSTAWIE:
10.1 Sprzedawca zapewnia, (i) z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy sprzedaży, Towary nieobciążone prawem rzeczowym na rzecz
osób trzecich i prawo do ich nieograniczonego użytkowania, (ii), że Towary wytwarzane przez Sprzedawcę i/lub Podmiot powiązany
Sprzedawcy odpowiadają deklarowanym specyfikacjom Sprzedawcy i są wolne od wad materiałowych i związanych z jakością wykonania,
oraz (iii) że Usługi świadczone przez Sprzedawcę lub Podmiot powiązany Sprzedawcy są wykonywane na odpowiednim poziomie
profesjonalizmu i z odpowiednią dbałością i należytą starannością oraz zgodnie z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej. Sprzedawca
dokonuje usunięcia, poprzez naprawę lub według uznania Sprzedawcy poprzez dostawę części zamiennej lub części zamiennych,
wszelkich wad, które pomimo właściwego użytkowania, obsługi i konserwacji, pojawiają się w Towarach wytworzonych przez Sprzedawcę
lub Podmiot powiązany Sprzedawcy i które zgłoszono do Sprzedawcy w terminie 12 miesięcy kalendarzowych począwszy od
wprowadzenia takich Towarów do użytkowania lub w terminie 18 miesięcy kalendarzowych od ich dostawy, w zależności od tego, który z
terminów upływa wcześniej, (w terminie 90 dni od daty dostawy w przypadku Materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych) («Okres
gwarancji») i których pojawienie się ma związek wyłącznie z wadami materiałowymi lub związanymi z jakością wykonania: z
zastrzeżeniem zwrotu w Okresie gwarancji wadliwych artykułów do Sprzedawcy na koszt Kupującego w zakresie przedpłaconego
transportu i ubezpieczenia. («Materiały eksploatacyjne» obejmują zestawy naprawcze, elektrody szklane, membrany, łączniki cieczowe,
elektrolity i pierścienie uszczelniające). Artykuły poddane wymianie przechodzą na własność Sprzedawcy. Naprawione lub wymienione
artykuły są dostarczane przez Sprzedawcę na koszt Sprzedawcy do siedziby Kupującego na terytorium Polski, a w przypadku, gdy siedziba

Kupującego znajduje się poza terytorium Polski, na warunkach FCA Polska. Sprzedawca dokonuje naprawy wad stwierdzonych w Usługach
świadczonych przez Sprzedawcę lub Podmiot powiązany Sprzedawcy i zgłoszonych do Sprzedawcy w terminie dziewięćdziesięciu dni od
daty zakończenia świadczenia przedmiotowych Usług. Towary lub Usługi, w zakresie których dokonano naprawy, wymiany lub poprawki
zgodnie z przepisami niniejszego Ustępu 10.1 podlegają wyżej wymienionym warunkom gwarancji w terminie do zakończenia Okresu
gwarancji lub przez okres dziewięćdziesięciu dni od daty ich zwrotu do Kupującego (lub zakończenia świadczenia lub dokonania poprawki
w przypadku Usług), w zależności od tego, który z okresów kończy się później.
10.2 Towary lub Usługi zapewnione przez Sprzedawcę, ale pochodzące od strony trzeciej (niebędącej Podmiotem powiązanym
Sprzedawcy) i odsprzedane na rzecz Kupującego, są objęte wyłącznie warunkami gwarancji udzielonej przez pierwotnego wytwórcę.
10.3 Niezależnie od postanowień Ustępów 10.1 i 10.2, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady: powstałe w wyniku
normalnego zużycia; dotyczące materiałów lub jakości wykonania związanych, zapewnionych lub dostarczonych przez Kupującego;
wynikające z nieprzestrzegania wymagań Sprzedawcy dotyczących przechowywania, instalacji, użytkowania lub przepisów
środowiskowych; związane z brakiem właściwej konserwacji; powstałe z powodu jakiejkolwiek modyfikacji lub naprawy nie uzgodnionej
uprzednio ze Sprzedawcą w formie pisemnej; lub wynikające z wykorzystania niedozwolonego oprogramowania lub zastosowania
niedozwolonych części zamiennych. Koszty poniesione przez Sprzedawcę w związku z analizą i naprawą takich wad są pokrywane przez
Kupującego na żądanie. Kupujący zawsze ponosi wyłączną odpowiedzialność za rzetelność i dokładność wszelkich informacji
przekazywanych z jego strony.
10.4 Z zastrzeżeniem postanowień Ustępu 12, powyższe postanowienia stanowią wyłączną gwarancję ze strony Sprzedawcy oraz
wyłączne prawo Kupującego z tytułu naruszenia warunków przedmiotowej gwarancji. Jakiekolwiek oświadczenia, zapewnienia lub
warunki jakiegokolwiek rodzaju, wyrażone wprost lub dorozumiane, nie mają zastosowania do ustalania zadowalającej jakości,
przydatności do określonego celu lub do przyjmowania ustaleń dotyczących innych kwestii w zakresie któregokolwiek z Towarów lub
którejkolwiek z Usług.
11. NARUSZENIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PATENTÓW, ITP.:
11.1 Z zastrzeżeniem ograniczeń określonych postanowieniami Ustępu 12, Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego w przypadku
ewentualnych roszczeń dotyczących naruszenia ochrony patentowej, praw do zastrzeżonego wzoru, praw do wzoru przemysłowego, do
znaku towarowego lub praw przysługujących autorowi («Prawa własności intelektualnej») powstałego w dniu zawarcia Umowy
sprzedaży i wynikającego z użycia lub sprzedaży Towarów, do wysokości wszelkich uzasadnionych kosztów i odszkodowań zasądzonych
od Kupującego w wyniku wszelkich działań prawnych podjętych w związku z takim naruszeniem, lub w odniesieniu do których Kupujący
może zostać obciążony w wyniku takich działań, z zastrzeżeniem poniższych przypadków, w których Sprzedawca nie odpowiada w wyżej
określony sposób wobec Kupującego:
(i) gdy takie naruszenie powstaje w wyniku działania Sprzedawcy wynikającego z zastosowania się przez niego do ustaleń projektowych
lub instrukcji dostarczonych lub podanych przez Kupującego, lub gdy Towary są wykorzystywane w sposób lub w celu lub na terytorium
kraju, które nie zostały wskazane lub ujawnione wobec Sprzedawcy przed dniem zawarcia Umowy sprzedaży lub w związku lub w
połączeniu z innym sprzętem lub oprogramowaniem, lub
(ii) gdy Sprzedawca na własny koszt zamawia na rzecz Kupującego prawo do dalszego użytkowania Towarów lub modyfikuje lub zastępuje
przedmiotowe Towary w taki sposób, że ich użytkowanie przestaje naruszać jakiekolwiek prawa, lub
(iii) gdy Kupujący nie przekazuje Sprzedawcy w najwcześniejszym możliwym terminie zawiadomienia w formie pisemnej o wszelkich
roszczeniach wniesionych, lub zagrożonych wniesieniem lub o jakichkolwiek działaniach prawnych zagrażających Kupującemu lub
prowadzonych przeciwko niemu i/lub gdy Kupujący nie umożliwia Sprzedawcy, na koszt Sprzedawcy, prowadzenia i sprawowania kontroli
nad wszelkimi rodzajami powództwa wniesionego w związku z powyższym oraz wszelkimi procedurami negocjacyjnymi prowadzonymi w
celu zaspokojenia przedmiotowych roszczeń, lub
(iv) gdy Kupujący, bez uprzedniej wyrażonej w formie pisemnej zgody Sprzedawcy, dokonuje jakiegokolwiek uznania wywołującego lub
mogącego wywołać niekorzystne skutki wobec Sprzedawcy w odniesieniu do przedmiotowych roszczeń lub działań prawnych, lub
(v) gdy Towary zostały zmodyfikowane bez uprzedniego wyrażonego w formie pisemnej upoważnienia Sprzedawcy.
11.2 Kupujący gwarantuje, że wszelkie projekty lub instrukcje dostarczane lub podawane przez niego nie wywołują w odniesieniu do
Sprzedawcy żadnych skutków w postaci naruszenia przez Sprzedawcę praw własności intelektualnej w zakresie wykonywania przez
Sprzedawcę własnych zobowiązań wynikających z Umowy sprzedaży, i że udziela na rzecz Sprzedawcy wszelkiej ochrony prawnej przed
wszelkimi ustalonymi w uzasadniony sposób kosztami i odszkodowaniami, jakie Sprzedawca może ponieść w wyniku jakiegokolwiek
naruszenia tak udzielonej gwarancji.
12. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:
Niezależnie od innych postanowień Umowy sprzedaży, z wyjątkiem zakresu zabronionego przez obowiązujące przepisy prawa, całkowita
odpowiedzialność Sprzedawcy i Podmiotu powiązanego Sprzedawcy z tytułu jakichkolwiek szkód, roszczeń lub jakiegokolwiek powództwa
(z uwzględnieniem między innymi szkód, roszczeń lub powództwa wynikającego z działania naruszającego postanowienia umowne lub
przepisy ustawowe, lub wynikającego z zaniedbania, odpowiedzialności deliktowej lub z naruszenia praw własności intelektualnej), nie
może przekroczyć kwoty równej Cenie umownej. Niezależnie od powyższych postanowień lub innych postanowień Umowy sprzedaży,
Sprzedawca i Podmioty powiązane Sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności w żadnym wypadku z tytułu utraty zysków, wzrostu
kosztów, utraty przychodów, utraty umów, utraty możliwości użytkowania, utraty danych oraz z tytułu jakichkolwiek strat pośrednich.
13. REGULACJE USTAWOWE I INNE:
13.1 W przypadku, gdy zakres zobowiązań Sprzedawcy wynikających z Umowy sprzedaży zostanie zwiększony lub zmniejszony w związku
z mającym miejsce po dacie wyceny ofertowej Sprzedawcy wprowadzeniem nowego lub zmienionego przepisu ustawowego,
wykonawczego, kodeksowego lub regulaminowego mającego moc obowiązującego przepisu prawa i mającego wpływ na wykonywanie
zobowiązań Sprzedawcy w ramach Umowy sprzedaży, wówczas Cena umowna i termin dostawy są odpowiednio dostosowywane i/lub
realizacja Umowy sprzedaży zostaje zawieszona lub sama Umowa rozwiązana, w zależności od przypadku.
13.2 Z wyjątkiem zakresu przypadków uzależnionych od obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za odbiór, sposób przetworzenia, wykorzystania lub unieszkodliwiania (i) Towarów lub jakichkolwiek ich części w
przypadku, gdy w świetle obowiązujących przepisów prawa uznaje się je za „odpady” lub (ii) jakichkolwiek innych artykułów
wymienionych na Towary lub jakąkolwiek ich część. W przypadku, gdy Sprzedawca na mocy obowiązujących przepisów prawa, z
uwzględnieniem przepisów Dyrektywy nr 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) i
powiązanych z nimi przepisów krajów członkowskich UE, jest zobowiązany do unieszkodliwienia „odpadowych” Towarów lub
jakiejkolwiek ich części, wówczas Kupujący, z zastrzeżeniem braku obowiązujących przepisów prawa zabraniających takiego działania,
zapłaci na rzecz Sprzedawcy, poza kwotą Ceny umownej, albo (i) standardową stawkę stosowaną przez Sprzedawcę z tytułu
unieszkodliwiania takich Towarów lub (ii) w przypadku, gdy Sprzedawca nie stosuje takiej stawki standardowej, Kupujący pokryje
rzeczywisty koszt Sprzedawcy (z uwzględnieniem wszelkich kosztów manipulacyjnych, transportu i unieszkodliwienia oraz kwoty z tytułu
uzasadnionego narzutu na koszty ogólne) poniesione w związku z unieszkodliwieniem takich Towarów.
13.3 Personel Kupującego w momencie przebywania w siedzibie Sprzedawcy postępuje zgodne z obowiązującymi w siedzibie Sprzedawcy
przepisami oraz uzasadnionymi poleceniami wydawanymi przez Sprzedawcę, z uwzględnieniem między innymi poleceń dotyczących
bezpieczeństwa, ochrony i przepisów odnośnie wyładowań elektrostatycznych.
14. ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA:
Kupujący wyraża zgodę na to, żeby do odbioru i użytkowania przez niego sprzętu i oprogramowania, oraz wykorzystywania przez niego
usług i technologii miały zastosowanie wszelkie obowiązujące przepisy ustawowe/wykonawcze, nakazy i wymagania dotyczące przywozu,
wywozu i ograniczeń w powyższym zakresie okresowo zmieniane, z uwzględnieniem między innymi powiązanych przepisów
obowiązujących na terytorium Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej oraz na obszarach jurysdykcyjnych, na których Sprzedawca i
Kupujący mają swoje siedziby rejestrowe lub z których pochodzą dostarczane artykuły, oraz wszelkie wymagania dotyczące zezwoleń,
upoważnień, zezwoleń ogólnych i szczególnych odnoszące się do wyżej wymienionych. W żadnym wypadku Kupujący nie jest uprawniony
do użytkowania, przekazywania, oddawania, wywożenia lub reeksportowania takiego sprzętu, oprogramowania lub technologii z
naruszeniem odnośnych obowiązujących przepisów ustawowych/wykonawczych, nakazów i wymagań lub wymagań dotyczących
zezwoleń, upoważnień lub zezwoleń szczególnych odnoszących się do powyższych. Kupujący zobowiązuje się ponadto do nieangażowania
się w żadną działalność mogącą narazić Sprzedawcę lub którykolwiek z Podmiotów powiązanych Sprzedawcy na ryzyko sankcji karnych w
związku z przepisami ustawowymi i wykonawczymi obowiązującymi w danej jurysdykcji zakazującymi dokonywania nieuprawnionych
płatności, z uwzględnieniem między innymi wręczania łapówek urzędnikom jakiejkolwiek rządowej agencji, urzędu lub jej politycznej
instytucji lub partiom politycznym lub jej przywódcom lub kandydatom do urzędów publicznych, lub jakimkolwiek pracownikom
jakiegokolwiek klienta lub dostawcy. Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich odnośnych wymagań prawnych, etycznych i
przepisów dotyczących zachowania zgodności.
15. NARUSZENIE POSTANOWIEŃ UMOWY SPRZEDAŻY, POWSTANIE NIEWYPŁACALNOŚCI I ROZWIĄZANIE UMOWY SPRZEDAŻY:
Sprzedawca jest uprawniony, bez uszczerbku dla wszelkich innych przysługujących mu praw, do niezwłocznego rozwiązania Umowy
sprzedaży, w całości lub w części, poprzez pisemne zawiadomienie przekazane do Kupującego, w przypadku, gdy (a) Kupujący narusza
którekolwiek z własnych zobowiązań umownych i w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty takiego zawiadomienia o naruszeniu
przekazanego przez Sprzedawcę w formie pisemnej, albo nie dokonuje naprawy, jeśli przedmiotowe naruszenie może być w uzasadniony
sposób naprawione w takim terminie, lub gdy przedmiotowe naruszenie nie może być w uzasadniony sposób naprawione w takim
terminie, albo nie podejmuje działań mających na celu usunięcie przedmiotowego naruszenia, lub gdy (b) Sprzedawca ma dobre powody,
aby sądzić, że Kupujący nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań, w szczególności w zakresie dokonania płatności za Towary i/lub
Usługi. Sprzedawca jest uprawniony do zwrotu od Kupującego lub przedstawiciela Kupującego wszelkich kosztów i pokrycia szkód
poniesionych przez Sprzedawcę w wyniku takiego rozwiązania Umowy sprzedaży, z uwzględnieniem naliczonego w uzasadniony sposób
narzutu na koszty ogólne i zysk (z uwzględnieniem między innymi utraty spodziewanego zysku i narzutu).
16. DODATKOWE ZASADY I WARUNKI:
W przypadku, gdy Towary obejmują lub zawierają system sterowania, wówczas wyłącznie do takiego systemu sterowania i powiązanych z
nim usług mają zastosowanie przepisy Dodatkowych zasad i warunków Sprzedawcy odnoszących się do Dostaw systemów kontroli i usług
powiązanych. Przepisy takich Dodatkowych zasad i warunków mają pierwszeństwo przed przepisami niniejszych Standardowych Zasad i
warunków sprzedaży.
17. POSTANOWIENIA RÓŻNE:
17.1 Jakiekolwiek zrzeczenie się własnego prawa przez którąkolwiek ze stron w odniesieniu do jakiegokolwiek naruszenia lub
niewypełnienia zobowiązania, lub zrzeczenie się jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego i niepodejmowanie żadnego działania, nie
jest uznawane za konsekwentne zrzeczenie się własnego prawa w odniesieniu do jakiegokolwiek innego naruszenia lub niewypełnienia
zobowiązania, lub zrzeczenie się jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego, chyba że takiego typu zrzeczenie się zostaje sporządzone w
formie pisemnej i podpisane przez związaną nim stronę.
17.2 W przypadku, gdy jakikolwiek Ustęp, Podpunkt lub postanowienie Umowy sprzedaży staje się nieważne na mocy jakiegokolwiek
przepisu ustawowego lub wykonawczego, wówczas takie postanowienie, wyłącznie w przedmiotowym zakresie, uznaje się za
nieobowiązujące i niemające wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy sprzedaży.
17.3 Kupujący nie jest uprawniony do dokonywania cesji praw i zobowiązań wynikających z Umowy sprzedaży, bez uprzedniej wyrażonej
w formie pisemnej zgody Sprzedawcy.
17.4 Sprzedawca zawiera Umowę sprzedaży jako główny zobowiązany. Kupujący wyraża zgodę na wyłączną odpowiedzialność
Sprzedawcy za prawidłową realizację Umowy sprzedaży.
17.5 TOWARY I USŁUGI DOSTARCZANE W RAMACH UMOWY SPRZEDAŻY NIE SĄ ANI SPRZEDAWANE, ANI PRZEZNACZONE DO
UŻYTKOWANIA W JAKICHKOLWIEK INSTALACJACH NUKLEARNYCH LUB DO POWIĄZANYCH ZASTOSOWAŃ. Kupujący (i) dokonuje odbioru
Towarów i Usług zgodnie z powyższym zastrzeżeniem, (ii) zobowiązuje się do przekazywania takiego zastrzeżenia w formie pisemnej do
wszystkich kolejnych kupujących i użytkowników, oraz (iii) wyraża zgodę na udzielenie wszelkiej ochrony prawnej na rzecz Sprzedawcy i
Podmiotu powiązanego Sprzedawcy w odniesieniu do wszelkich roszczeń, strat, zobowiązań, przypadków powództwa, decyzji sądów i
szkód, z uwzględnieniem szkód pośrednich, wynikających z użytkowania Towarów i Usług w jakichkolwiek instalacjach nuklearnych i w
powiązanych zastosowaniach, niezależnie od tego, czy powodem takiego działania jest dokonanie czynu zabronionego, zobowiązanie
umowne czy inna przyczyna, z uwzględnieniem zarzutu, że odpowiedzialność Sprzedawcy wynika z zaniedbania lub z odpowiedzialności
deliktowej.
17.6 Umowa sprzedaży jest w każdym zakresie interpretowana zgodnie z prawem polskim z wyłączeniem przepisów Konwencji
Wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 r., oraz w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, bez
uwzględniania norm kolizyjnych i zasad prawnych mogących mieć zastosowanie do przepisów prawa jakiejkolwiek innej jurysdykcji.
Wszelkie spory wynikające z Umowy sprzedaży podlegają wyłącznej jurysdykcji właściwego sądu Rzeczypospolitej Polskiej dla siedziby
Zakładu Produkcyjnego Asco Numatics Sp. z o. o. w Łodzi.
17.7 Użyte w niniejszym dokumencie nagłówki Ustępów i artykuły Umowy sprzedaży zastosowano wyłącznie dla orientacji a ich brzmienie
nie ma żadnego wpływu na interpretację niniejszego dokumentu lub Umowy sprzedaży.
17.8 Wszelkie zawiadomienia i roszczenia przedkładane w związku z Umową sprzedaży należy sporządzać w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
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