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1.
1.1.

Definitions
Terms which are capitalized in these General Terms of Sale have the
following meaning:
“Affiliate” means a company or other business entity Controlled by,
Controlling, or under common Control with a Party;

1.
1.1.

“Agreement” means any agreement between Supplier and Purchaser
related to the sale of Goods and/or Services by Supplier entered into as
set forth in Section 2.2;
“Confidential Information” means all information disclosed by Supplier to
the Purchaser, whether orally or in writing, that is designated as
confidential or can reasonably be assumed to be confidential given the
nature and character of the information and the circumstances of the
disclosure. Confidential Information in any case includes the contents
and existence of the Agreement and the business relationship between
the Parties, personal details and technical information, including
architecture matters, setup documents, systems documentation,
designs, drawings, and samples;
“Control” (respectively “Controlling” or “Controlled”) means (i) that more
than 50% of the controlled entity’s shares or ownership interest
representing the right to make decisions for such entity are owned or
controlled, directly or indirectly, by the controlling entity, or (ii) the power
to direct or cause the direction of the management and policies of an
entity;

(b)

“Goods” means all items supplied or to be supplied by Supplier to
Purchaser in the implementation of an Agreement, as well as any
services related to the supply of such items;
“Intellectual Property Rights” means all patent rights (including reissues,
divisions, continuations and extensions thereof), copyrights, moral rights,
Trademarks, design rights, rights to utility models, trade secret rights,
database rights, mask work rights, neighboring rights to the Goods
and/or Services;

(e)

“Party” means a party to an Agreement;
“Purchaser” means each person or entity that enters into an Agreement
with Supplier;
“Section” means a section of these General Terms of Sale;
“Services” means all services performed by Supplier for or on behalf of
Purchaser in the implementation of an Agreement, whether or not in
connection with the supply of Goods;
“Supplier” means either Lumileds Holding B.V. and/or one or more of its
Affiliates that enter(s) into an Agreement with Purchaser;

(g)
(h)

(l)

“Trademarks” means trademark, service mark, trade name, logo or any
other indicator of source or origin owned by or licensed to Supplier and
its Affiliates.

(l)

2.
2.1.

Formation of the Agreement
These General Terms of Sale apply to and form part of any Agreement
and all other legal relationships between Supplier and Purchaser
connected with the sale of Goods and/or Services by Supplier. Unless
explicitly agreed otherwise in writing, these General Terms of Sale shall
take precedence over any other communication (oral or in writing)
between the Parties relating to the sale of Goods and/or Services by
Supplier.
An Agreement shall be concluded between the Parties at the earliest of
(i) conclusion of a written agreement signed by both Parties, (ii) Supplier
issuing an order confirmation or (iii) Supplier fulfilling the order. Any
orders submitted by Purchaser are requests and do not bind Supplier in
any way. Supplier is under no obligation to accept an order.

2.
2.1.

Specification of the Goods
Purchaser acknowledges and agrees that all information provided by
Supplier relating to the Goods and their use, such as weights,
dimensions, capacities, performance, colors and other data contained in
catalogs, prospectuses, circulars, advertisements, illustrations, price
lists, written or oral representations or presented by prototypes, mock
ups or demonstration models, shall only be part of the Agreement if
accepted by Supplier in writing.
Purchaser may sell the Goods purchased from Supplier to third parties
only under the Trademarks and specifications under which the Goods
were delivered by Supplier to Purchaser. Purchaser may not change the
technical configuration or quality of the Goods it purchased from Supplier
nor may Purchaser alter, deface, remove or cover in any way any
Trademarks or any serial, model and/or type numbers attached or affixed
to the Goods, including their labelling, packaging, imprints and
instructions. Purchaser is not allowed to alter the primary packaging or
repackage the Goods as purchased from Supplier without Supplier’s
prior written approval.

3.
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4.
4.1.

Delivery, delivery time, storage and cancellation
Unless the Parties agree otherwise all Goods shall be delivered Ex
Works (shipper origin) (as defined in the Incoterms 2010).

4.
4.1.

4.2.

Purchaser shall be obliged to take delivery of the Goods and to do all the
acts which can reasonably be expected of Purchaser in order to enable
Supplier to make the delivery according to the agreed Incoterms. In the
event Purchaser breaches this obligation, the risk in the Goods shall,
irrespective of what trade term applies, pass to Purchaser on the
moment of such breach and all costs incurred by Supplier in connection
with the delivery, as well as any further costs of transport, safekeeping

4.2.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)
(h)
(i)
(j)

(k)

2.2.

3.
3.1.

3.2.

(a)

(c)

(d)

(f)

(i)
(j)

(k)

2.2.

3.2.

Definicje
W niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży terminy pisane wielką
literą mają następujące znaczenie:
„Podmiot Stowarzyszony” oznacza spółkę lub inny podmiot gospodarczy
Kontrolowany przez, Kontrolujący lub znajdujący się pod wspólną
Kontrolą ze Stroną;
„Umowa” oznacza każdą umowę pomiędzy Dostawcą a Kupującym,
związaną ze sprzedażą Towarów lub Usług przez Dostawcę, zawieraną
zgodnie z art. 2.2;
„Informacje Poufne” oznaczają wszelkie informacje ujawnione przez
Dostawcę Kupującemu, ustnie lub na piśmie, oznaczone jako poufne lub
racjonalnie uznawane za poufne, biorąc pod uwagę rodzaj i charakter
informacji i okoliczności ujawnienia. „Informacje Poufne” w każdym
przypadku obejmują treść i istnienie Umowy oraz powiązania biznesowe
pomiędzy Stronami, dane osobowe oraz informacje techniczne, w tym
dotyczące architektury, dokumentów konfiguracji, dokumentacji
systemów, wzory, rysunki i próbki;
„Kontrola” (odpowiednio „Kontrolowanie” lub „Kontrolowany”) oznacza (i),
że ponad 50% akcji kontrolowanego podmiotu lub udziałów
własnościowych reprezentujących prawo do podejmowania decyzji w
takim podmiocie jest własnością lub znajduje się pod kontrolą,
bezpośrednio lub pośrednio, podmiotu kontrolującego, lub (ii)
uprawnienie do kierowania lub wyznaczania kierunku zarządzania i
polityki danego podmiotu;
„Towary” oznaczają wszystkie artykuły dostarczone lub które mają być
dostarczone Kupującemu przez Dostawcę w wykonaniu Umowy, jak
również wszelkie usługi związane z dostawą takich artykułów;
„Prawa Własności Intelektualnej” oznaczają wszelkie prawa patentowe
(w tym wznowienia, podziały, kontynuacje i ich rozszerzenia), prawa
autorskie, prawa osobiste, Znaki Towarowe, prawa do wzorów, prawa do
wzorów użytkowych, prawa do tajemnic handlowych, prawa do baz
danych, prawa z rejestracji topografii układów scalonych, prawa
pokrewne do Towarów i/lub Usług;
„Strona” oznacza stronę niniejszej Umowy.
„Kupujący” oznacza osobę lub podmiot zawierający Umowę z Dostawcą;
„Artykuł” oznacza artykuł niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży;
„Usługi” oznaczają wszelkie usługi świadczone przez Dostawcę na rzecz
lub w imieniu Kupującego w wykonaniu Umowy, niezależnie od dostawy
Towarów;
„Dostawca” oznacza Lumileds Holding B.V. lub jej Podmiot
Stowarzyszony/Podmioty Stowarzyszone zawierające umowę z
Kupującym.
„Znaki Towarowe" oznaczają znak towarowy, znak usługowy, nazwę
handlową, logo lub inne oznaczenie źródła lub pochodzenia będące
własnością lub licencjonowane Dostawcy i jego Podmiotom
Stowarzyszonym.
Zawarcie Umowy
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do każdej
Umowy oraz wszystkich innych stosunków prawnych między Dostawcą i
Kupującym związanych ze sprzedażą Towarów i/lub Usług przez
Dostawcę. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej,
niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży są nadrzędne wobec wszelkiej
innej komunikacji (ustnej lub pisemnej) pomiędzy Stronami dotyczącej
sprzedaży Towarów i/lub Usług przez Dostawcę.
Umowa zostaje zawarta przez Strony z chwilą (i) podpisania pisemnej
umowy przez obie Strony, (ii) wystawienia potwierdzenia zamówienia
przez Dostawcę lub (iii) realizacji zamówienia przez Dostawcę, w
zależności od tego, które zdarzenie ma miejsce jako pierwsze. Wszelkie
zamówienia składane przez Kupującego są zapytaniami i nie są wiążące
dla Dostawcy w jakikolwiek sposób. Dostawca nie ma obowiązku
przyjęcia zamówienia.
Specyfikacja Towarów
Kupujący przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że wszelkie informacje
dostarczane przez Dostawcę dotyczące Towarów i ich użycia, takie jak
waga, wymiary, możliwości, wydajność, kolory i inne dane zawarte w
katalogach, prospektach, ulotkach, reklamach, ilustracjach, cennikach,
pisemnych lub ustnych oświadczeniach lub prezentowane w formie
prototypów, makiet lub modeli demonstracyjnych, stają się częścią
Umowy dopiero po ich pisemnej akceptacji przez Dostawcę.
Kupujący może sprzedawać Towary zakupione od Dostawcy osobom
trzecim tylko pod Znakami Towarowymi i zgodnie ze specyfikacjami, na
podstawie których Towary zostały dostarczone Kupującemu przez
Dostawcę. Kupujący nie może zmieniać konfiguracji technicznej ani
jakości Towarów, które kupił od Dostawcy, ani nie może zmieniać,
niszczyć powierzchni, usuwać lub zasłaniać w jakikolwiek sposób
Znaków Towarowych lub numeru seryjnego, modelu i/lub typu,
załączonych do lub umieszczonych na Towarach, w tym etykiet,
opakowań, nadruków i instrukcji. Kupującemu nie wolno zmienić
pierwotnego opakowania ani przepakować Towarów zakupionych od
Dostawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy.
Dostawa, termin dostawy , przechowywanie i anulowanie
O ile Strony nie uzgodnią inaczej wszystkie Towary będą dostarczane Ex
Works (miejsce nadawcy ładunku) (zgodnie z definicją zawartą w
Incoterms 2010).
Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia Towaru i do wykonania
wszelkich czynności, których można zasadnie oczekiwać od Kupującego
w celu umożliwienia Dostawcy zrealizowania dostawy zgodnie z
uzgodnionymi Incoterms. W przypadku, gdy Kupujący naruszy powyższy
obowiązek, ryzyko związane z Towarami, bez względu na to, jaki
warunek Incoterms ma zastosowanie, przechodzi na Kupującego w
momencie naruszenia, a wszystkie koszty poniesione przez Dostawcę w
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and storage shall be borne by Purchaser.
4.3.

After informing Purchaser thereof, Supplier shall be entitled to make
partial deliveries and to invoice each delivery.
Supplier’s failure to meet a delivery date or delivery period shall not
constitute a breach of the Agreement.
Supplier shall be entitled to suspend its delivery obligations under the
Agreement in the event there are, to Supplier’s sole discretion,
reasonable and objective grounds to doubt whether Purchaser is able or
willing to fully and timely fulfil its payment obligations.

4.3.

4.6.

If Supplier accepts payment by letter of credit, the delivery period shall
not commence prior to the date on which the bank has advised Supplier
that the letter of credit has been issued in accordance with Supplier's
requirements. If Purchaser must make an advance payment, provide
security or must furnish certain information and/or materials in order for
Supplier to be able to provide the Goods, then the agreed delivery period
shall not commence until such conditions have been met in full.

4.6.

4.7.

A request by Purchaser to cancel or modify any order (or part thereof)
must be submitted and received in writing by Supplier and is subject to
Supplier’s written approval. Purchaser may incur charges for order
modifications or cancellations. In the event Purchaser requests
expedited delivery of shipments, Supplier reserves the right to charge
Purchaser for associated costs.

4.7.

5.
5.1.

Embedded Software
To the extent that software and/or documentation is embedded in or
delivered with the Goods and/or Services, the sale of such Goods and/or
Services shall not constitute the transfer of ownership rights or title in
such software and/or documentation to Purchaser, but, subject to the
provisions set forth herein, shall only imply a non-exclusive and nontransferable license to Purchaser to use such software and/or
documentation in conjunction with and as embedded in or delivered with
the Goods and/or Services. To the extent Parties have agreed that third
party software and/or documentation shall be embedded in or delivered
with the Goods and/or Services, Purchaser acknowledges and accepts
that license terms of third parties may apply.

5.
5.1.

5.2.

Purchaser shall not: (a) modify, adapt, alter, translate, or create
derivative works from any software residing in or provided by Supplier in
conjunction with any Goods and/or Services; (b) assign, sublicense,
lease, rent, loan, transfer, disclose, or otherwise make available such
software other than in conjunction with and/or as embedded in or
delivered with the Goods and/or Services; (c) merge or incorporate such
software with or into any other software; or (d) reverse assemble,
decompile, disassemble, or otherwise attempt to derive the source code
for such software without written authorization from Supplier except as
explicitly allowed under applicable law.

5.2.

6.
6.1.

Prices
Unless otherwise agreed in writing, the price does not include value
added tax (VAT) or other taxes due as a result of the sale of the Goods
and/or Services and does not include the cost of transportation,
packaging, insurance or import or export formalities. These costs shall
be the responsibility of Purchaser. If the ordered Goods and/or Services
are subject to any taxes, Supplier may charge the relevant taxes to
Purchaser, which shall be paid by Purchaser in addition to the prices
quoted.
If special packing or shipping instructions are agreed, charges incurred
by Supplier are at the expense of the Purchaser.

6.
6.1.

Payment
Unless otherwise agreed in writing, any invoice shall be due and payable
within thirty (30) calendar days of the date of such invoice.
The amounts due shall, unless otherwise agreed in writing, be paid by
electronic funds transfer to Supplier’s bank as indicated by Supplier.
Purchaser shall be deemed to have paid when the respective sums due
have been received by Supplier’s bank in immediately available funds.
All costs related to the method of payment shall be the responsibility of
Purchaser.
If Parties have agreed on payment by letter of credit, then, unless
otherwise agreed, Purchaser must arrange for an irrevocable letter of
credit in favor of Supplier on conditions approved by Supplier and
confirmed and payable by a bank designated by Supplier.

7.
7.1.

7.4.

At Supplier’s first request, Purchaser shall provide any type of security
requested, whether or not additional, to secure its payment obligations to
Supplier on conditions approved by Supplier. Purchaser shall provide
such security at least twenty (20) calendar days before the agreed date
of delivery or at least twenty (20) calendar days before the earliest date
within the agreed delivery period.

7.4.

7.5.

All amounts due under the Agreement to be paid by Purchaser to
Supplier shall be paid in full and without any deduction and Purchaser
shall not be entitled to any right of setoff. Supplier shall be entitled to
setoff any amount due by Supplier to Purchaser against amounts due by
Purchaser to Supplier or one of its Affiliates. Supplier is at all times
entitled to assign its accounts receivables from Purchaser to any
financial institution, without Purchaser’s consent and without having to
notify Purchaser thereof.
Any amounts which Purchaser owes Supplier under the Agreement shall
become immediately due and payable in full if:

7.5.

4.4.
4.5.

6.2.

7.
7.1.
7.2.

7.3.

7.6.

4.4.
4.5.

6.2.

7.2.

7.3.

7.6.

związku z dostawą, jak również wszelkie późniejsze koszty transportu,
zabezpieczenia i przechowywania poniesie Kupujący.
Dostawca będzie uprawniony do dokonywania częściowych dostaw i
fakturowania każdej dostawy, po powiadomieniu o tym Kupującego.
Niedotrzymanie terminu lub okresu dostawy przez Dostawcę nie stanowi
naruszenia Umowy.
Dostawca ma prawo zawiesić wykonywanie swoich zobowiązań dostawy
wynikających z Umowy w przypadku stwierdzenia przez Dostawcę,
według własnego uznania, że istnieją zasadne i obiektywne wątpliwości,
czy Kupujący będzie w stanie terminowo i w pełni wywiązywać się ze
swoich zobowiązań płatniczych.
Jeżeli Dostawca zaakceptuje zapłatę w formie akredytywy, okres
dostawy nie rozpocznie się do dnia w którym bank poinformuje
Dostawcę, że wystawiono akredytywę zgodnie z wymaganiami
Dostawcy. Jeżeli Kupujący musi wpłacić zaliczkę, udzielić
zabezpieczenia lub dostarczyć określone informacje i/lub materiały, aby
umożliwić Dostawcy dostawę Towarów, wówczas uzgodniony okres
dostawy rozpocznie się dopiero po całkowitym spełnieniu takich
warunków.
Żądanie Kupującego anulowania lub zmiany jakiegokolwiek zamówienia
(lub jego części) musi zostać złożone i otrzymane na piśmie przez
Dostawcę i podlega pisemnej akceptacji Dostawcy. Kupujący może
ponosić koszty modyfikacji lub anulowania zamówień. Jeżeli Kupujący
żąda szybkiej dostawy przesyłek, Dostawca zastrzega sobie prawo do
obciążenia Kupującego powiązanymi kosztami.
Wbudowane oprogramowanie
W zakresie, w jakim oprogramowanie lub dokumentacja są wbudowane
lub dostarczone z Towarami lub Usługami, sprzedaż takich Towarów lub
Usług nie stanowi przeniesienia praw własności lub tytułu do takiego
oprogramowania i/lub dokumentacji na Kupującego, ale, z zastrzeżeniem
postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, oznacza
jedynie udzielenie Kupującemu niewyłącznej i niezbywalnej licencji na
używanie takiego oprogramowania i/lub dokumentacji w związku z lub
wbudowanego lub dostarczanego z Towarami i/lub Usługami. O ile
Strony uzgodniły, że oprogramowanie lub dokumentacja osób trzecich
zostaną wbudowane lub dostarczone wraz z Towarami i/lub Usługami,
Kupujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że mogą obowiązywać
warunki licencji osób trzecich.
Kupujący nie będzie: (a) modyfikować, adaptować, zmieniać, tłumaczyć
lub tworzyć dzieł pochodnych z dowolnego oprogramowania
znajdującego się w lub dostarczonego przez Dostawcę w związku z
jakimikolwiek Towarami i/lub Usługami; (b) dokonywać cesji, udzielać
podlicencji, dzierżawić, wynajmować, użyczać, przenosić, ujawniać lub
udostępniać w inny sposób takiego oprogramowania w inny sposób niż w
związku z Towarami i/lub Usługami; (c) scalać z lub włączać takie
oprogramowanie do jakiegokolwiek innego oprogramowania; lub (d)
dokonywać odtworzenia kodu źródłowego, dekompilacji, dezasemblacji
lub w inny sposób próbować pozyskać kod źródłowy takiego
oprogramowania bez pisemnej zgody Dostawcy, chyba że obowiązujące
prawo wyraźnie na to pozwala.
Ceny
Jeżeli nie uzgodniono inaczej na piśmie, cena nie obejmuje podatku od
wartości dodanej (VAT) ani innych podatków należnych w wyniku
sprzedaży Towarów i/lub Usług i nie obejmuje kosztów transportu,
pakowania, ubezpieczenia ani formalności przywozowych i wywozowych.
Powyższe koszty ponosi Kupujący. Jeżeli zamówione Towary i/lub Usługi
podlegają jakimkolwiek podatkom, Dostawca może obciążyć Kupującego
stosownymi podatkami, które zostaną zapłacone przez Kupującego
oprócz cen ofertowych.
Jeżeli uzgodniono specjalne instrukcje dotyczące pakowania lub wysyłki,
Kupujący zwróci Dostawcy opłaty przez niego poniesione.
Płatności
O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, faktura staje się wymagalna w
ciągu trzydziestu (30) dni od daty jej wystawienia.
Kwoty należne, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, należy wpłacić
elektronicznym przelewem do banku Dostawcy wskazanego przez
Dostawcę. Uznaje się, że Kupujący wykonał zobowiązania płatnicze,
wówczas gdy bank Dostawcy otrzymał odpowiednie należne kwoty w
formie bezpośrednio dostępnych środków. Kupujący ponosi wszelkie
koszty związane z metodą płatności.
Jeżeli Strony uzgodniły płatność w formie akredytywy, wówczas, o ile nie
uzgodniono inaczej, Kupujący musi spowodować wystawienie
nieodwołalnej akredytywy na rzecz Dostawcy na warunkach
zatwierdzonych przez Dostawcę oraz potwierdzonej i płatnej przez bank
wskazany przez Dostawcę.
Na pierwsze żądanie Dostawcy Kupujący dostarczy żądanego
zabezpieczenia dowolnego rodzaju, niezależnie od tego, czy jest
dodatkowe czy nie, w celu zabezpieczenia jego zobowiązań płatniczych
na rzecz Dostawcy na warunkach zatwierdzonych przez Dostawcę.
Kupujący dostarczy takie zabezpieczenie co najmniej dwadzieścia (20)
dni kalendarzowych przed uzgodnionym terminem dostawy lub co
najmniej dwadzieścia (20) dni kalendarzowych przed najwcześniejszym
terminem w trakcie uzgodnionego okresu dostawy.
Wszelkie należności wynikające z Umowy, które Kupujący ma zapłacić
Dostawcy, zostaną zapłacone w całości i bez jakichkolwiek odliczeń, a
także Kupujący nie będzie uprawniony do dokonywania jakichkolwiek
potrąceń. Dostawca ma prawo do potrącania wszelkich kwot należnych
Kupującemu od Dostawcy od kwot należnych Dostawcy lub jego
Podmiotom Stowarzyszonym od Kupującego. Dostawca ma zawsze
prawo do cesji należności Kupującego wobec dowolnej instytucji
finansowej, bez zgody i bez konieczności powiadomienia Kupującego.
Wszelkie kwoty należne Dostawcy od Kupującego w ramach Umowy
stają się natychmiast wymagalne i przypadające do zapłaty w całości,
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(a)

jeżeli:
Kupujący nie dokonał terminowej płatności na rzecz Dostawcy lub
jakiegokolwiek z jego Podmiotów Stowarzyszonych; lub
Dostawca ma prawo wypowiedzieć Umowę zgodnie z art. 17.1; lub

Purchaser has failed to make a timely payment to Supplier or any of its
Affiliates; or
Supplier is entitled to terminate the Agreement pursuant to Section 17.1;
or
Supplier has objective and reasonable grounds to expect that Purchaser
is heading towards bankruptcy.

(a)

(c)

Dostawca ma obiektywne i uzasadnione podstawy, aby sądzić, że
Kupującemu grozi bankructwo.

Delayed payment
If Purchaser does not timely pay an amount when it becomes due and
payable, Supplier is entitled to late payment interest on such amount, to
be calculated from the time such amount became due until the time such
amount is paid in full.
The rate of late payment interest referred to in Section 8.1 shall be
calculated on the basis of statutory default interest rate.
In addition, Supplier may, in the event of any overdue payment, suspend
any delivery of Goods and/or Services to Purchaser. As soon as Supplier
has received the overdue payment, Supplier shall resume delivery of the
Goods and/or Services. With respect to Goods a new delivery period
shall start based on delivery lead times quoted by Supplier for such
Goods at the time of receipt of payment.
If a payment has not been received within a period of five (5) working
days after a demand notice is sent to Purchaser, Supplier shall be
entitled to terminate the order with immediate effect, either in whole or in
part, without prejudice to Supplier’s other rights.
All costs, both extrajudicial and judicial (including the costs of legal
assistance), incurred by Supplier in the process of the collection of the
amounts due by Purchaser pursuant to the Agreement, shall be
reimbursed by Purchaser to Supplier.

8.
8.1.

Opóźnienie płatności
Jeżeli Kupujący nie zapłaci kwoty w terminie jej wymagalności, Dostawca
ma prawo do naliczania odsetek za opóźnienie od takiej kwoty od dnia, w
którym taka kwota stała się wymagalna do chwili całkowitej zapłaty.

8.2.

Wysokość odsetek za opóźnienie, o których mowa w art. 8.1, oblicza się
według stopy odsetek ustawowych za opóźnienie.
Ponadto Dostawca może, w przypadku zaległych płatności, zawiesić
dostawy Towarów i/lub Usług do Kupującego. Po otrzymaniu zaległych
płatności, Dostawca na nowo rozpocznie dostawę Towarów i/lub Usług.
W odniesieniu do Towarów nowy okres dostawy rozpoczyna się w
terminach realizacji podanych przez Dostawcę dla takich Towarów w
momencie otrzymania płatności.
W przypadku braku otrzymania płatności w ciągu pięciu (5) dni
roboczych od przesłania Kupującemu wezwania, Dostawca ma prawo do
anulowania zamówienia ze skutkiem natychmiastowym, w całości lub w
części, bez uszczerbku dla innych praw Dostawcy.
Kupujący zwróci Dostawcy wszelkie koszty, zarówno pozasądowe, jak i
sądowe (w tym koszty obsługi prawnej), poniesione przez Dostawcę w
procesie windykacji należności od Kupującego na podstawie Umowy.

Retention of title
The ownership of Goods shall remain the sole and absolute ownership of
Supplier until such time as Purchaser has paid in full to Supplier the
agreed price for the delivered Goods, as well as any interest, collection
costs, or other amounts due with respect to such Goods.
If applicable law does not permit the enforcement of a reservation of
ownership by Supplier as stipulated in Section 9.1, Purchaser shall
warrant that Supplier has rights that have the same or similar effect as
the agreed retention of ownership, to the fullest extent possible under the
applicable law.
Until Purchaser becomes the full and unconditional owner of the Goods
in accordance with Section 9.1:
Purchaser shall store the Goods separately from his own goods or the
goods of any other person and shall identify these as the property of
Supplier and preserve all labels, identifying marks and stock records
identifying them as the property of Supplier;
Purchaser shall, to the satisfaction of Supplier, adequately insure the
Goods against loss, theft and damage;
Supplier shall have absolute authority to retake, sell or otherwise dispose
of, all or part of the Goods in which title remains vested in Supplier,
without Purchaser being released from the Agreement as a result
thereof;
for the purpose specified in Section 9.3(c) above, Supplier or any of its
agents or authorized representatives shall be entitled to enter any
premises of Purchaser in which the Goods are stored or kept, or are
reasonably believed to be so during business hours without notice;

9.
9.1.

(e)

Purchaser irrevocably consents to fully cooperate with Supplier and
enable Supplier to exercise its rights under Sections 9.3(c) and 9.3(d) in
all practical aspects, in particular by taking all commercially reasonable
actions requested by Supplier that are necessary or useful to give
Supplier free access to the Goods and to allow the transportation of the
Goods; and

(e)

(f)

Purchaser shall not, without Supplier’s prior written consent, assign,
pledge, lease or otherwise dispose of any product or enter into any
agreement by which the Goods are subjected to any security right or
right to surrender the Goods.

(f)

(b)
(c)

8.
8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

9.
9.1.

9.2.

9.3.
(a)

(b)
(c)

(d)

(b)

8.3.

8.4.

8.5.

9.2.

9.3.
(a)

(b)
(c)

(d)

Zatrzymanie prawa własności
Do momentu zapłaty Dostawcy przez Kupującego całej uzgodnionej
ceny za dostarczone Towary, a także wszelkich odsetek, kosztów
windykacji lub innych należności z tytułu takich Towarów, jedynym i
wyłącznym właścicielem Towarów jest Dostawca.
Jeżeli prawo właściwe nie zezwala na wykonanie zastrzeżenia własności
przez Dostawcę zgodnie z postanowieniami art. 9.1, Kupujący
zagwarantuje Dostawcy prawa, które mają ten sam lub podobny skutek,
co uzgodnione zatrzymanie własności, w możliwie najszerszym zakresie
przewidzianym w obowiązującym prawie.
Do momentu gdy Kupujący nie zostanie pełnym i bezwarunkowym
właścicielem Towarów zgodnie z art. 9.1:
Kupujący będzie przechowywać Towary oddzielnie od swoich własnych
towarów lub towarów innej osoby i oznaczy je jako własność Dostawcy
oraz zachowa wszystkie etykiety, znaki identyfikacyjne i ewidencje
towarowe, w których oznaczy je jako własność Dostawcy;
Kupujący, w sposób zadowalający dla Dostawcy, odpowiednio
ubezpieczy towar przed utratą, kradzieżą i uszkodzeniem;
Dostawca ma bezwzględne prawo odebrania, sprzedaży lub zbycia w
inny sposób, wszystkich lub niektórych Towarów, do których prawo
własności pozostaje u Dostawcy, bez zwolnienia Kupującego z Umowy w
wyniku powyższego;
W celu określonym w art. 9.3(c) powyżej, Dostawca, jego agenci lub
upoważnieni przedstawiciele mają prawo wstępu do pomieszczeń
Kupującego, w których Towary są składowane lub przechowywane, lub
zasadnie uznaje się, że mają do tego prawo w godzinach pracy bez
konieczności powiadomienia;
Kupujący nieodwołalnie zgadza się na pełną współpracę z Dostawcą i
umożliwi Dostawcy wykonywanie swoich praw na mocy art. 9.3(c) i
9.3(d) we wszystkich praktycznych aspektach, w szczególności przez
podjęcie wszelkich zasadnych z handlowego punktu widzenia działań
żądanych przez Dostawcę, koniecznych lub przydatnych dla
zapewnienia Dostawcy swobodnego dostępu do Towarów i umożliwienia
transportu Towarów; oraz
bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy, Kupujący nie dokona cesji,
zastawu, nie wynajmie lub w inny sposób nie rozporządzi jakimkolwiek
produktem ani nie zawrze jakiekolwiek umowy, w ramach której Towary
zostaną objęte jakimikolwiek prawem zabezpieczenia lub prawem do
wydania Towarów.

10.
Inspection
10.1. If Supplier has undertaken to arrange the transport of the Goods,
Purchaser must examine the Goods for transport damage and must
verify that the correct quantity of Goods has been delivered immediately
upon arrival at the agreed destination. If any transport damage or
deviation in the delivered number of Goods against the ordered quantity
of Goods is found, Purchaser must make a detailed description thereof
on the transport document to be signed after receipt of the Goods. The
reporting of damages, non-conformities or deficiencies will not relieve
Purchaser from its payment obligations for the Goods.

10.
Inspekcja
10.1. Jeżeli Dostawca zobowiązał się do zorganizowania przewozu Towarów,
Kupujący musi zbadać Towary pod kątem uszkodzeń powstałych w
czasie transportu i musi sprawdzić czy dostarczono odpowiednią ilość
Towaru niezwłocznie po dostawie do uzgodnionego miejsca
przeznaczenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia powstałego
podczas transportu lub różnicy między dostarczoną a zamówioną ilością
Towarów, Kupujący musi to szczegółowo opisać w dokumencie
przewozowym, który ma zostać podpisany po odbiorze Towarów.
Zgłoszenie uszkodzenia, niezgodności lub braków nie zwalnia
Kupującego z obowiązku dokonania płatności za Towary.

11.
Warranty and non-conformity of the Goods and/or Services
11.1. Notwithstanding Section 10.1, Purchaser shall notify Supplier in writing
of any non-conformity of the Goods and/or Services within five (5)
calendar days from the date when this was discovered by Purchaser and
in no event after expiration of the warranty period specified in Section
11.3, specifying the nature of the non-conformity and providing all
available documents, reports and other evidence necessary to evaluate
the non-conformity by Supplier, subject to forfeiting the right to invoke
any action based on non-conformity.

11.
Gwarancja i niezgodność Towarów lub Usług
11.1. Niezależnie od postanowień art. 10.1, Kupujący przekaże Dostawcy
pisemne zawiadomienie o niezgodności Towarów oraz/lub Usług w ciągu
pięciu (5) dni kalendarzowych od daty, w której została wykryta przez
Kupującego, ale w żadnym przypadku nie po upływie okresu gwarancji
określonego w art. 11.3, z określeniem charakteru niezgodności i
przekaże wszystkie dostępne dokumenty, sprawozdania i inne dowody
niezbędne do oceny niezgodności przez Dostawcę, z zastrzeżeniem
zakazu powoływania się na wniesienie powództwa z powodu
niezgodności.
11.2. Po otrzymaniu zawiadomienia o niezgodności, o którym mowa w art.
11.1, Kupujący zorganizuje wysyłkę do Dostawcy, a po otrzymaniu
Towarów, Dostawcy zostanie udzielony rozsądny termin na dokonanie
oceny zawiadomienia oraz Towarów oraz/lub Usług oraz, w stosownych

11.2. Upon receiving a notice of non-conformity as set forth in Section 11.1,
Purchaser shall arrange shipment to Supplier and Supplier shall, upon
receipt of the Goods, be granted a reasonable time to evaluate the
notice and the Goods and/or Services and, where relevant, propose an
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appropriate solution. If Supplier confirms the non-conformity in writing to
Purchaser, Supplier shall reimburse the shipment costs incurred by
Purchaser. No Goods shall be returned to Supplier without prior approval
from Supplier.
11.3. Supplier warrants that under normal use, and in accordance with the
Agreement and all other instructions provided by Supplier, the Goods
and/or Services shall, at the time of delivery to Purchaser and for a
period of twelve (12) months thereafter (or such other period as may be
agreed upon in writing by the Parties), conform to the published
specifications for such Goods and/or Services. The Goods and/or
Services shall be deemed to conform to such published specifications
despite minor discrepancies that do not essentially affect the normal use
of the Goods and/or Services, unless the Parties have concluded a
separate quality agreement in which case the latter shall prevail.

11.3.

przypadkach, zaproponowanie odpowiedniego rozwiązania. Jeżeli
Dostawca pisemnie potwierdzi Kupującemu niezgodność, Dostawca
zwróci koszty wysyłki poniesione przez Kupującego. Żadne Towary nie
zostaną zwrócone Dostawcy bez jego uprzedniej zgody.
Dostawca gwarantuje, że w normalnym użytkowaniu i zgodnie z Umową
oraz wszystkimi innymi instrukcjami dostarczonymi przez Dostawcę,
Towary oraz/lub Usługi będą w chwili dostawy do Kupującego i przez
okres dwunastu (12) miesięcy po dostawie (lub przez inny okres
uzgodniony na piśmie przez Strony), zgodne z opublikowanymi
specyfikacjami takich Towarów oraz/lub Usług. Towary oraz/lub Usługi
uważa się za zgodne z opublikowanymi specyfikacjami pomimo
niewielkich rozbieżności, które nie mają istotnego wpływu na normalne
użytkowanie Towarów oraz/lub Usług, chyba że Strony zawarły osobną
umowę dotyczącą jakości, w którym to przypadku taka umowa
obowiązuje.
Gwarancja udzielona powyżej obejmuje bezpośrednio Kupującego, ale
nie obejmuje klientów, agentów lub przedstawicieli Kupującego i
zastępuje wszelkie inne gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w tym bez
ograniczeń dorozumiane gwarancje przydatności do określonego celu,
sprzedaży lub nienaruszania praw własności intelektualnej. Dostawca
niniejszym wyraźnie wyłącza wszelkie inne gwarancje.
Dostawca nie ma żadnych zobowiązań z tytułu gwarancji w przypadku
stwierdzenia, że domniemana wada lub niezgodność nastąpiły w wyniku
normalnego zużycia, testów warunków skrajnych, po przekroczeniu
określonych maksymalnych warunków eksploatacji, niewłaściwego
użycia, zaniedbania, niewłaściwej obsługi, niewłaściwej instalacji,
niewłaściwego przechowywania, niewłaściwego transportu, modyfikacji,
łączenia z innymi towarami lub w innych okolicznościach zależnych od
Kupującego.
Jedyny i wyłączny obowiązek Dostawcy oraz jedyne i wyłączne prawo
Kupującego w odniesieniu do roszczeń z tytułu niniejszej gwarancji są
ograniczone, według uznania Dostawcy, do wymiany lub naprawy
niezgodnych Towarów oraz/lub Usług lub do zwrotu środków równych
cenie zakupu. Jeżeli prawo własności zostało już przeniesione na
Kupującego, niezgodne Towary staną się własnością Dostawcy
niezwłocznie po ich wymianie lub zwrocie środków. Jeżeli nie
uzgodniono inaczej na piśmie, Kupujący nie podejmie żadnych działań
prawnych z tytułu niezgodności Towarów oraz/lub Usług ani nie wniesie
na takiej podstawie powództwa wzajemnego, w wyniku jakiegokolwiek
działania podjętego przez Dostawcę przeciwko Kupującemu z powodu
niewykonania Umowy, po upływie okresu gwarancji zgodnie z art. 11.3.

11.4. The warranty granted above shall extend directly to Purchaser and not to
Purchaser’s customers, agents or representatives and is in lieu of all
other warranties, whether express or implied, including without limitation
any implied warranties of fitness for a particular purpose,
merchantability, or non-infringement of intellectual property rights. All
other warranties are hereby specifically disclaimed by Supplier.
11.5. Supplier shall have no obligations under warranty if the alleged defect or
non-conformity is found to have occurred as a result of normal wear and
tear, stress testing, exceeding specified maximum operation conditions,
misuse, neglect, improper handling, improper installation, improper
storage, improper transportation, modification, combining it with other
goods, or other circumstances attributable to Purchaser.

11.4.

11.6. Supplier’s sole and exclusive obligation, and Purchaser’s sole and
exclusive right, with respect to claims under this warranty shall be
limited, at Supplier’ option, either to the replacement or repair of nonconforming Goods and/or Services or to an appropriate credit for the
purchase price thereof. To the extent title has already passed to
Purchaser, the non-conforming Goods shall become Supplier's property
as soon as they have been replaced or credited. Unless otherwise
agreed in writing, Purchaser shall not take any legal action based on
non-conformity of the Goods and/or Services, or make a counterclaim
based thereon, as a result of any action taken by Supplier against
Purchaser based on non-performance of the Agreement, after expiry of
the warranty period pursuant to Section 11.3.

11.6.

12.
Intellectual Property
12.1. Supplier reserves all Intellectual Property Rights in respect of the Goods
and/or Services. Without Supplier’s prior written permission, Purchaser
shall not use, reproduce, modify, publish or imitate the Goods and/or
Services, in whole or in part, in any way. The Agreement does not entail
any transfer of or license to any Intellectual Property Rights or know how
relating to the Goods and/or Services or the drawings, documents or
software which may have been made available to Purchaser, other than
a limited license to use the Goods and/or Services, drawings, documents
or software as set forth in, and in accordance with, the Agreement.

12.
Własność Intelektualna
12.1. Dostawca zastrzega sobie wszelkie Prawa Własności Intelektualnej w
odniesieniu do Towarów oraz/lub Usług. Bez uprzedniej pisemnej zgody
Dostawcy Kupującemu nie wolno używać, powielać, modyfikować,
publikować ani kopiować Towarów i/lub Usług, w całości lub w części w
jakikolwiek sposób. Umowa nie wiąże się z przeniesieniem lub
uzyskaniem licencji na jakiekolwiek Prawa Własności Intelektualnej lub
know how związany z Towarami i/lub Usługami, rysunkami,
dokumentami lub oprogramowaniem, które mogły zostać udostępnione
Kupującemu, poza ograniczoną licencją na używanie Towarów i/lub
Usług, rysunków, dokumentów lub oprogramowania określonych w
Umowie i zgodnie z nią.
12.2. W przypadku roszczeń osób trzecich wobec Kupującego z tytułu
naruszenia Praw Własności Intelektualnej wynikających bezpośrednio z
używania Towarów oraz/lub korzystania z Usług świadczonych przez
Dostawcę na rzecz Kupującego, Dostawca może, na koszt własny,
prowadzić ewentualne spory sądowe i wszelkie negocjacje dotyczące
zaspokojenia roszczenia. Dostawca poniesie koszty każdej zapłaty (w
formie zryczałtowanej lub stałej opłaty licencyjnej), która ma być
dokonana w celu zaspokojenie roszczenia lub w wyniku zasądzenia jej
od Dostawcy w orzeczeniu w przypadku sporu sądowego. Korzyści z
niniejszego artykułu 12.2 Dostawca przyznaje Kupującemu tylko w
przypadku, gdy Kupujący (i) niezwłocznie zawiadomi Dostawcę na
piśmie o wszelkich roszczeniach lub zagrożeniu podjęciem lub podjęciu
takich działań przeciwko niemu, (ii) podejmie odpowiednie kroki w celu
złagodzenia wszelkich strat lud szkód poniesionych w wyniku roszczenia,
(iii) nie potwierdzi odpowiedzialności ani nie podejmie w związku z tym
żadnego działania, (iv) zezwoli Dostawcy na podjęcie obrony lub
zaspokojenie roszczenia, jak określono powyżej, oraz (v) przekaże
Dostawcy wszelkie uzasadnione informacje, podejmie współpracę i
udzieli pomocy w związku z rozpatrywaniem roszczenia. Ponadto, jeżeli
będzie to warunkiem jakiegokolwiek rozliczenia dokonanego przez
Dostawcę lub orzeczenia wydanego przeciwko Kupującemu, Kupujący
zwróci lub zniszczy, w stosownych przypadkach, wszystkie naruszające
Towary znajdujące się pod jego kontrolą i zaprzestanie korzystania z
odpowiednich Usług, z zastrzeżeniem zwrotu przez Dostawcę ceny już
zapłaconej za takie Towary lub za przyszłe korzystanie z Usług.
Powyższe postanowienie określa całkowitą odpowiedzialność i wyłączne
środki prawne przysługujące Kupującemu w zakresie roszczeń z tytułu
własności intelektualnej w odniesieniu do Towarów oraz/lub Usług.
12.3. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie ma zastosowania do
jakichkolwiek niestandardowych lub nie w pełni standardowych
produktów lub komponentów dostarczonych przez Dostawcę zgodnie ze
specyfikacją Kupującego. Jakikolwiek zwolnienia z odpowiedzialności z
tytułu własności intelektualnej w odniesieniu do produktów
niestandardowych lub nie w pełni standardowych podlegają odrębnej
pisemnej umowie zawartej pomiędzy Stronami.
12.4. Kupujący nie może (i) używać żadnych Znaków Towarowych w trakcie
prowadzenia własnej działalności handlowej; (ii) ubiegać się o
zarejestrowanie lub próbować zarejestrować jakiekolwiek Znaki
Towarowe lub (iii) kwestionować ważności Znaków Towarowych.
Kupujący niniejszym potwierdza, że Dostawca jest właścicielem Znaków
Towarowych i potwierdza powiązaną z nimi wartość firmy. Kupujący nie
będzie w żadnym czasie wykorzystywał w swojej działalności żadnego

12.2. In the event of any third party claim against Purchaser for infringement of
Intellectual Property Rights arising directly from the use of the Goods
and/or Services as supplied by Supplier to Purchaser, Supplier may at its
own expense conduct any ensuing litigation and all negotiations for a
settlement of the claim. Supplier will bear the costs of any payment
(either by way of a lump sum or a continuing royalty payment) to be
made in settlement or as a result of an award in a judgment against
Supplier in the event of litigation. The benefit of this Section 12.2 is
granted to Purchaser by Supplier only in the event that Purchaser (i)
gives Supplier prompt notice in writing of any such claim being made or
action threatened or brought against it, (ii) takes reasonable steps to
mitigate any losses or damages incurred as a result of the claim, (iii)
makes no admission of liability or takes any other action in connection
therewith, (iv) permits Supplier to handle the defense or settlement of the
claim as set forth above, and (v) gives all reasonable information,
cooperation and assistance to Supplier in relation to the handling of the
claim. In addition, if it is made a condition of any settlement made by
Supplier, or judgment awarded against Purchaser, Purchaser will return
or destroy, as applicable, all infringing Goods still under its control and
stop using any affected Services subject to a refund by Supplier of any
price already paid for such Goods or already paid for future use of the
Services. The foregoing states Suppliers entire liability and Purchaser’s
exclusive remedies for intellectual property claims with respect to the
Goods and/or Services.

12.3. The foregoing indemnity shall not apply to any custom or semi-custom
products or components supplied by Supplier in accordance with
Purchaser’s specifications. Any intellectual property indemnity with
respect to such custom or semi-custom products shall be subject to a
separate written agreement between the Parties.

12.4. Purchaser shall not (i) use any Trademarks for its own commercial
activities; (ii) seek to register or attempt to register any Trademarks or
(iii) contest the validity of any Trademarks. Purchaser hereby
acknowledges Supplier’s ownership of the Trademarks and the goodwill
associated therewith. Purchaser shall not at any time use in its business
any mark that is likely to cause confusion with the Trademarks.

11.5.

Lumileds General Terms of Sale
Version 1.0 – October 2017 – Poland
znaku, który może być łudząco podobny do Znaków Towarowych.
13.
Compliance with Laws
13.1. Purchaser shall at all times comply with all applicable laws and
regulations, including but not limited to laws and regulations on antibribery, anti-trust, data protection, anti-corruption, environmental
compliance, and export control.
13.2. Purchaser acknowledges that the Goods and/or Services, and any
related information, software or technology, may be subject to the export
control laws, rules and regulations of the European Union, United States
of America, and any other applicable countries. Purchaser agrees and
warrants that it will comply with all applicable international and national
export control laws and regulations and, without specific prior written
Supplier approval, will not export, re-export, or transfer, directly or
indirectly, any such Goods and/or Services, information, software and/or
technology (a) to any country/region subject to U.S. or EU anti-terrorism
controls or comprehensive U.S. or EU sanction or embargo at the time of
such activity, (b) to any party included on a U.S. or EU government
restricted party list or subject to such restrictions through its ownership
structure, or (c) for any prohibited end-use described in the U.S. or EU
Export Administration Regulations (e.g., nuclear, chemical/biological
weapons, missiles). Purchaser shall maintain records in accordance with
the U.S. and other applicable export regulations and provide to Supplier,
upon request, documentation to demonstrate compliance with this
Section 13.2.

13.3. Purchaser shall furnish to Supplier any information required to enable
Supplier to comply with any applicable laws, rules, and regulations in its
sale of the Goods and/or Services. Purchaser agrees and warrants that
Purchaser is not included on a U.S. or EU government restricted party
list or subject to such restrictions through its ownership structure.
Purchaser agrees to not place an order or request with Supplier that, if
fulfilled, would cause Supplier to violate an export control related law,
rule or regulation. Purchaser agrees to notify Supplier promptly of
Purchaser’s receipt of any notice of a violation of any export control
related law, rule or regulation, which may affect Supplier.

13.4. Purchaser acknowledges and accepts that Supplier may at its sole
discretion give instructions to and/or impose restrictions on Purchaser
with respect to the resale of the Goods which Supplier considers
necessary to comply with applicable (local) laws.
13.5. Purchaser agrees to indemnify and hold Supplier and its Affiliates
harmless from any claims, liabilities, penalties and associated costs and
expenses, which Supplier may incur due to Purchaser’s non-compliance
with applicable laws, rules and regulations as set forth in, but not limited
to, Section 13.

14.
Data Protection
14.1. Where Purchaser in the performance of the Agreement processes
Supplier’s personal data (as defined by applicable law) (hereafter
collectively referred to as “Personal Data”), Purchaser shall:
(a)
process Personal Data only insofar necessary to perform its obligations
under the Agreement, Supplier’s written instructions, or as required by
law;
(b)
promptly, but in any case within twelve (12) hours, inform Supplier of any
actual or suspected security incident involving the Personal Data and to
provide all data required under applicable law or requested by Supplier
with regard to such security incident; and

(c)

enter into a further data processing agreement with Supplier at
Supplier’s first written request.

15.
Limitation of Liability
15.1. The Parties agree that Purchaser shall in no event be entitled to claim
any compensation under the Agreement for indirect, incidental,
consequential, or punitive damages including but not limited to loss of
profit, decreased turnover, cost of cover, or property damage, regardless
of whether Supplier has been advised of the possibility of such damages.
It is understood, however, that any amounts paid to a third party
pursuant to Section 12.2 shall, as between the Parties, be considered
direct damages.
15.2. Without limitation to the obligations of Supplier under Section 11,
Supplier’s liability for direct damages under an Agreement shall not
exceed (a) fifty (50) percent of the purchase price paid to Supplier for the
affected Goods and/or Services under such Agreement in the twelve (12)
months preceding the event giving rise to the claim, or (b) one million
dollars (USD1,000,000), whichever is less.
15.3. Supplier shall not be liable for any damage caused to third parties
resulting from defects in the design and manufacturing of the Goods and
their components, unless and to the extent to be established in
accordance to applicable mandatory provisions of law regarding the
liability for death or bodily injuries or damage to personal property,
directly caused by defective Goods.
15.4. Purchaser shall indemnify and hold Supplier and its Affiliates harmless
from all claims for damages of third parties who, for whatever reason,
allege to have suffered damage through Goods and/or Services
delivered by Supplier, unless Supplier is liable for these damages

13.
Zgodność z prawem
13.1. Dostawca będzie przez cały czas przestrzegać obowiązującego prawa i
przepisów, w tym przepisów dotyczących zwalczania przekupstwa,
antymonopolowych, ochrony danych, zwalczania korupcji, w zakresie
ochrony środowiska oraz kontroli eksportu.
13.2. Kupujący potwierdza, że Towary oraz/lub Usługi, oraz wszelkie
powiązane informacje, oprogramowanie lub technologie, mogą podlegać
przepisom prawa, zasadom i regulacjom dotyczącym kontroli eksportu
Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki i innych odpowiednich
krajów. Kupujący zobowiązuje się i gwarantuje, że będzie przestrzegać
wszystkich obowiązujących przepisów prawa międzynarodowego i
krajowego oraz regulacji dotyczących kontroli eksportu i nie będzie, bez
wyraźnej pisemnej zgody Dostawcy, eksportować ani reeksportować, lub
przekazywać, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek Towarów oraz
/lub Usług, informacji, oprogramowania oraz /lub technologii (a) do
żadnego kraju/regionu, na które USA lub UE nałożyła kontrole
antyterrorystyczne lub całkowite sankcje lub embargo, w momencie
podejmowania takiego działania, (b) do żadnego podmiotu wpisanego
przez rządy USA lub państw UE na listę podmiotów objętych
ograniczeniami lub podlegających takim ograniczeniom ze względu na
ich strukturę własnościową, lub (c) w przypadku jakichkolwiek
zabronionych zastosowań końcowych, opisanych w amerykańskich lub
unijnych
przepisach
eksportowych
(np.
broń
jądrowa,
chemiczna/biologiczna, pociski rakietowe). Kupujący będzie prowadzić
dokumentację zgodnie z przepisami eksportowymi USA i innymi, i na
żądanie dostarczy Dostawcy dokumentację w celu wykazania zgodności
z niniejszym art. 13.2.
13.3. Kupujący dostarczy Dostawcy wszelkie informacje wymagane w celu
umożliwienia Dostawcy przestrzegania obowiązujących przepisów
prawa, zasad i regulacji w trakcie korzystania przez niego z Towarów i
Usług. Kupujący zgadza się i zapewnia, że nie został wpisany na listę
podmiotów objętych ograniczeniami sporządzoną przez rządy USA lub
państw UE, ani nie podlega takim ograniczeniom ze względu na swoją
strukturę własnościową. Kupujący zgadza się nie składać u Dostawcy
zamówień lub żądań, których realizacja spowodowałaby naruszenie
przez Dostawcę przepisów prawa, zasad lub regulacji dotyczących
kontroli eksportu. Kupujący zobowiązuje się powiadomić Dostawcę
niezwłocznie o otrzymaniu przez Kupującego jakiegokolwiek
zawiadomienia o naruszeniu prawa, zasady lub regulacji dotyczących
kontroli eksportu, które może mieć wpływ na Dostawcę.
13.4. Kupujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Dostawca może,
według własnego uznania, wydać polecenie i/lub nałożyć na Kupującego
ograniczenia w zakresie odsprzedaży Towarów, jakie Kupujący uzna za
konieczne w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa
(miejscowego).
13.5. Kupujący zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić Dostawcę i jego
Podmioty Stowarzyszone z odpowiedzialności z tytułu wszelkich
roszczeń, zobowiązań, kar oraz związanych z nimi kosztów i wydatków,
które Dostawca może ponieść wskutek niezachowania przez Kupującego
zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami
określonymi, między innymi w art. 13.
14.
Ochrona Danych
14.1. Jeżeli Kupujący w wykonaniu Umowy przetwarza dane osobowe
Dostawcy (w rozumieniu obowiązującego prawa) (dalej łącznie zwane
„Danymi Osobowymi”), Kupujący:
(a)
będzie przetwarzać Dane Osobowe tylko w zakresie niezbędnym do
wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy, pisemnych
poleceń Dostawcy lub zgodnie z przepisami prawa;
(b)
niezwłocznie, ale w każdym przypadku w ciągu dwunastu (12) godzin,
zawiadomi Dostawcę o każdym faktycznym lub podejrzewanym
incydencie naruszenia bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz
przekaże wszelkie wymagane zgodnie z obowiązującym prawem lub
przez Dostawcę dane dotyczące takiego incydentu naruszenia
bezpieczeństwa.
(c)
zawrze dalszą umowę dotyczącą przetwarzania danych z Dostawcą na
pierwsze pisemne żądanie Dostawcy.
15.
Ograniczenie odpowiedzialności
15.1. Strony uzgadniają, że Kupujący nie jest w żadnym przypadku
uprawniony do ubiegania się na podstawie Umowy o jakiekolwiek
odszkodowanie z tytuł szkody pośredniej, ubocznej, wynikowej lub
zadośćuczynienia, w tym z tytułu utraty zysków, zmniejszenia obrotów,
kosztów ubezpieczenia, lub szkody majątkowej, niezależnie od tego czy
Dostawca został zawiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód.
Jednakże wszelkie kwoty wypłacone osobie trzeciej na podstawie art.
12.2, Strony uznają między sobą, za szkody bezpośrednie.
15.2. Bez ograniczenia dla zobowiązań Dostawcy na mocy art. 11,
odpowiedzialność Dostawcy za szkody bezpośrednie na podstawie
Umowy nie przekroczy (a) pięćdziesięciu (50) procent ceny zakupu
zapłaconej Dostawcy za przedmiotowe Towary i/lub Usługi, na podstawie
takiej Umowy w okresie dwunastu (12) miesięcy poprzedzających
wydarzenie powodujące roszczenie, lub (b) jednego miliona dolarów (1
000 000 USD), w zależności od tego, która kwota jest niższa.
15.3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom
trzecim wynikające z wad projektowych i produkcyjnych Towarów i ich
komponentów, chyba że i w zakresie ustalonym zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi odpowiedzialności za
śmierć lub obrażenia ciała, szkody na majątku osobistym bezpośrednio
spowodowane przez wadliwe Towary.
15.4. Kupujący zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić Dostawcę i jego
Podmioty Stowarzyszone z odpowiedzialności z tytułu wszelkich
roszczeń odszkodowawczych osób trzecich, które z jakiegokolwiek
powodu twierdzą, że ponieśli szkodę wskutek Towarów i/lub Usług
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pursuant to Sections 12.2 or 15.3.
15.5. Limitations of liability will not apply against the injured Party in case the
damage resulted from gross negligence or willful misconduct of the other
Party or where liability cannot be excluded or limited under applicable
mandatory laws.

16.
Force Majeure
16.1. Supplier is not responsible for any delay or other suspension or deviation
in the performance of Supplier’s obligations under the Agreement which
is (in whole or in part) caused by (i) fire, flooding or other natural
disasters, (ii) strikes or industrial actions or disputes, (iii) acts or
omissions of governmental agencies (including customs agencies in the
country of origin or destination), (iv) default of suppliers or subcontractors (including but not limited to carriers), (v) shortages on the
market of required materials or labor, (vi) theft from warehouses of
Supplier or its suppliers, (vii) any change in currency laws or regulations
or other adverse economic or financial developments in or relating to
Purchaser’s place of business, or (viii) any other circumstances outside
Supplier’s reasonable control (each hereafter a “Force Majeure” event or
condition).

16.2. The estimated delivery dates specified in the Agreement shall be
extended by that period of time during which Supplier is unable to
perform due to a Force Majeure event; provided, however, that in the
event that such delay exceeds three months, Supplier or Purchaser may
cancel the affected Agreement(s) by written notice, in which case
Supplier is not liable for any resulting damages.
16.3. Nothing in this Section 16 will excuse Purchaser from its payment
obligations for Goods and/or Services received.
17.
Termination
17.1. A Party shall only be entitled to terminate the Agreement or suspend the
performance of its obligations under the Agreement in whole or in part by
means of written notice to the other Party in the following situations:
(a)

the other Party files a voluntary petition in bankruptcy or any voluntary
proceeding relating to insolvency, receivership, liquidation, assignment
for the benefit or creditors or similar proceeding;

(b)

the other Party becomes the subject of a petition in bankruptcy or any
proceeding relating to insolvency, receivership, liquidation, assignment
for the benefit of creditors or similar proceeding;

(c)

the other Party is in material breach of the Agreement and that breach
(a) is not capable of being cured, or (b) if capable of being cured,
remains uncured for thirty (30) calendar days after receiving written
notice of the breach. For purposes of this Section 17.1(c), any breach of
Sections 4.2, 8.1, 12, 13, 14, and 18 shall, without limitation, be deemed
a material breach that is incapable of cure;
(d)
the other Party ceases or threatens to cease to carry on business in the
ordinary course.
17.2. Purchaser shall inform Supplier as soon as reasonably possible of any
change of Control with respect to Purchaser. Supplier shall have the
right to terminate the Agreement in case of a change of Control with
respect to Purchaser after having been notified of such change of
Control by Purchaser.
18.
Confidentiality and Publicity Restrictions
18.1. Except as otherwise provided hereunder, all Confidential Information
communicated by Supplier to Purchaser shall be kept in confidence and
shall be used only for the purpose of any Agreement, except:
(a)

(b)

as may be necessary to comply with laws, statutes and regulations,
provided that, prior to disclosure, Purchaser notifies Supplier of such
requirement and cooperates with Supplier’s efforts to seek a protective
order or otherwise avoid or minimize the disclosure;

to the extent such Confidential Information is already known to
Purchaser, becomes known to Purchaser without confidentiality
obligations attached, or is independently developed by Purchaser
without use of the Confidential Information;
(c)
to the extent such Confidential Information is or becomes known to the
public other than by a breach of this Section 18;
(d)
to the professional advisers of Purchaser who are under duties of
confidentiality; or
(e)
with prior written consent of Supplier.
18.2. Purchaser will take all reasonable measures to ensure safe preservation
or storage with respect to the Confidential Information and shall obtain
appropriate undertakings of confidentiality from its employees. Purchaser
shall promptly return or destroy, at Supplier’s option, all Confidential
Information when requested.
18.3. The Parties agree that the applicability of the confidentiality provisions of
this Section 18 shall be subject to any existing non-disclosure
agreement(s) and/or confidentiality agreements between the Parties
covering Confidential Information and/or confidentiality of the subject
matter hereof and that such agreements shall take precedence over and
supersede any inconsistent provisions set forth in these General Terms
of Sale.
18.4. Purchaser is not allowed to use Supplier’s Trademarks, trade names or
any other indications in relation to the Goods and/or Services, or to
publicly make any reference to Supplier, whether in press releases,
advertisements, sales literature or otherwise, except with Supplier’s prior

dostarczonych przez Dostawcę, chyba że Dostawca ponosi
odpowiedzialność za takie szkody na podstawie art. 12.2 or 15.3.
15.5. Ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do Strony
poszkodowanej w przypadku, gdy szkoda powstała wskutek rażącego
niedbalstwa lub umyślnego postępowania drugiej Strony lub gdy nie
można wyłączyć lub ograniczyć odpowiedzialności na podstawie
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
16.
Siła wyższa
16.1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub innego
rodzaju zawieszenie lub odstępstwo od wykonania zobowiązań
Dostawcy wynikających z Umowy (w całości lub w części) spowodowane
przez (i) pożar, powódź lub inne klęski żywiołowe, (ii) strajki lub akcje
protestacyjne (iii) działania lub zaniechania agencji rządowych (w tym
agencji celnych w kraju pochodzenia lub kraju przeznaczenia), (iv)
niewykonanie zobowiązań przez dostawców lub podwykonawców (w tym
między innymi przewoźników), (v) brak na rynku wymaganych
materiałów lub pracowników, (vi) kradzież z magazynów Dostawcy lub
jego dostawców, (vii) wszelkie zmiany w przepisach walutowych lub inne
niekorzystne zmiany gospodarcze lub finansowe w lub dotyczące
miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Kupującego, lub
(viii) wszelkie inne okoliczności pozostające poza uzasadnioną kontrolą
Dostawcy (każde z nich zwane będzie dalej zdarzeniem lub warunkiem
„Siły Wyższej").
16.2. Szacunkowe terminy dostawy określone w Umowie zostaną przedłużone
o okres, w czasie którego Dostawca nie jest w stanie wykonywać Umowy
z powodu wystąpienia zdarzenia Siły Wyższej; jednakże pod warunkiem,
że w przypadku, gdy opóźnienie przekroczy trzy miesiące, Dostawca lub
Kupujący mogą unieważnić przedmiotową Umowę(Umowy) w drodze
pisemnego zawiadomienia, w którym to przypadku Dostawca nie ponosi
odpowiedzialności za powstałe szkody.
16.3. Żadne z postanowień niniejszego art. 16 nie zwalnia Kupującego ze
zobowiązań płatniczych z tytułu otrzymanych Towarów i/lub Usług.
17.
Wypowiedzenie Umowy
17.1. Strona ma prawo do wypowiedzenia Umowy lub zawieszenia
wykonywania obowiązków wynikających z Umowy w całości lub w części
w drodze pisemnego zawiadomienia przekazanego drugiej Stronie,
jedynie w następujących przypadkach:
(a)
druga Strona dobrowolnie złoży wniosek o ogłoszenie upadłości lub
jakiegokolwiek dobrowolnie wszczętego postępowania dotyczącego
upadłości, ustanowienia zarządu komisarycznego, likwidacji, cesji na
rzecz wierzycieli lub podobnego postępowania;
(b)
druga Strona stanie się przedmiotem wniosku o ogłoszenie upadłości lub
jakiegokolwiek postępowania dotyczącego upadłości, ustanowienia
zarządu komisarycznego, likwidacji, cesji na rzecz wierzycieli lub
podobnego postępowania;
(c)
druga strona dokona istotnego naruszenia niniejszej Umowy, a takiego
naruszenia (a) nie można naprawić, lub (b) jeżeli można je naprawić,
pozostaje nienaprawione przez trzydzieści (30) dni po otrzymaniu
pisemnego zawiadomienia o naruszeniu. Dla celów niniejszego art.
17.1(c), każde naruszenie art. 4.2, 8.1, 12, 13, 14, i18 zostanie, między
innymi, uznane za istotne naruszenie, którego nie można naprawić;
(d)
druga Strona przestanie lub jest zagrożona zaprzestaniem prowadzenia
działalności w zwykłym trybie.
17.2. Kupujący zawiadomi Dostawcę najszybciej jak to możliwe o każdej
zmianie Kontroli dotyczącej Kupującego. Dostawca ma prawo do
wypowiedzenia Umowy w przypadku zmiany Kontroli dotyczącej
Kupującego po otrzymaniu od Kupującego zawiadomienia o takiej
zmianie Kontroli.
18.
Poufność i Ograniczenia dotyczące Reklamy
18.1. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej Umowie, wszelkie
Informacje Poufne przekazane przez Dostawcę Kupującemu powinny
być utrzymywane w tajemnicy i będą wykorzystywane wyłącznie na
potrzeby Umowy, z wyjątkiem:
(a)
konieczności zachowania zgodności z przepisami prawa, ustawami i
regulacjami; pod warunkiem, że przed ujawnieniem Kupujący zawiadomi
Dostawcę o takim wymogu i podejmie wraz z Dostawcą działania w celu
uzyskania nakazu ochrony lub dla uniknięcia lub zminimalizowania
ujawnienia w inny sposób;
(b)
w zakresie, w jakim Informacje Poufne są już znane Kupującemu, staną
się znane Kupującemu bez zobowiązania do zachowania poufności lub
zostaną
niezależnie
opracowywane
przez
Kupującego
bez
wykorzystania Informacji Poufnych;
(c)
w zakresie, w jakim Informacje Poufne są lub staną się publicznie znane
w inny sposób niż w wyniku naruszenia niniejszego art. 18;
(d)
profesjonalnych doradców Kupującego, którzy podlegają zobowiązaniu
do zachowania poufności; lub
(e)
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy.
18.2. Kupujący podejmie wszelkie stosowne środki dla zapewnienia ochrony
lub bezpiecznego przechowywania Informacji Poufnych i uzyska
odpowiednie zobowiązania do zachowania poufności od swoich
pracowników. Kupujący niezwłocznie zwróci lub zniszczy na żądanie,
według uznania Dostawcy, wszelkie Informacje Poufne.
18.3. Strony zgadzają się, że stosowanie przepisów dotyczących poufności
art. 18 podlega jakiejkolwiek istniejącej umowie o nieujawnianiu
informacji i/lub umowie o zachowaniu poufności pomiędzy stronami
obejmującej Informacje Poufne i/lub poufność przedmiotu Umowy, które
zostaną uznane za nadrzędne wobec oraz zastępujące wszelkie
niespójne postanowienia zawarte w niniejszych Ogólnych Warunkach
Sprzedaży.
18.4. Kupującemu nie wolno używać Znaków Towarowych Dostawcy, nazw
handlowych lub innych oznaczeń w odniesieniu do Towarów lub Usług,
ani publicznie podawać jakiegokolwiek odniesienia do Dostawcy, czy to
w komunikatach prasowych, reklamach, publikacjach handlowych lub w
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written consent. Such use must at all times be in accordance with the
Lumileds branding guidelines as updated by Supplier from time to time.

inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy. Takie użycie
musi być zawsze zgodne z wytycznymi dotyczącymi marki Lumileds,
okresowo aktualizowanymi przez Dostawcę.

19.
Governing law and Competent Court
19.1. The Agreement, the relationship between the Parties, and any dispute,
whether contractual or non-contractual, arising out of or in connection
with the Agreement, as well as any claims based on tort, shall be
governed by the laws of Poland, without regard to its choice of law rules
or the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG).

19.
Prawo i sąd właściwy
19.1. Umowa, relacje pomiędzy Stronami, oraz wszelkie spory, umowne lub
pozaumowne wynikające z lub powstałe w związku z niniejszą Umową,
jak również wszelkie roszczenia z tytułu odpowiedzialności deliktowej,
podlegają prawu polskiemu, z wyłączeniem przepisów prawa kolizyjnego
oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej
sprzedaży towarów.
19.2. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z lub odnoszące się
bezpośrednio lub pośrednio do niniejszej Umowy, których nie można
polubownie rozstrzygnąć w ciągu trzydziestu (30) dni od daty pisemnego
zawiadomienia wysłanego przez jedną ze Stron drugiej Stronie,
zawierającego określenie charakteru takiego sporu lub roszczenia,
zostaną prawomocnie rozstrzygnięte przez:
(a)
sądy właściwe w Polsce, jeżeli obie Strony mają zarejestrowaną siedzibę
w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii; lub
(b)
w drodze arbitrażu zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym
Międzynarodowej Izby Handlowej, jeżeli Kupujący nie ma
zarejestrowanej siedziby w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
Szwajcarii. Miejscem arbitrażu będzie Paryż, Francja. Postępowanie
arbitrażowe będzie prowadzone w języku angielskim.
19.3. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie uniemożliwia ani nie
zabrania Kupującemu lub Dostawcy uzyskania natychmiastowego
zabezpieczenia tymczasowego w dowolnym sądzie właściwym, w tym
tymczasowego zarządzenia zabezpieczającego, tymczasowego nakazu,
stałego nakazu i/lub nakazu wykonania zobowiązania, jakie mogą
okazać się zasadnie konieczne dla ochrony swoich praw.

19.2. Any controversy or claim arising out of or relating directly or indirectly to
the Agreement, not capable of satisfactory amicable resolution within
thirty (30) days after written notice sent by one Party to the other Party
setting forth with specificity any such controversy or claim, shall be finally
settled by:
(a)
(b)

the competent courts of Poland if both Parties have their registered office
in the European Economic Area or Switzerland; or
arbitration under the Rules of Arbitration of the International Chamber of
Commerce if Purchaser does not have its registered office in the
European Economic Area or Switzerland. The place of arbitration will be
Paris, France. The arbitration will be conducted in English.

19.3. Nothing in the Agreement prevents or prohibits Purchaser or Supplier
from seeking urgent interim relief in any court of competent jurisdiction,
temporary restraining orders, temporary injunctions, permanent
injunctions and/or orders of specific performance, as may appear
reasonably necessary to preserve its rights.

20.
Miscellaneous
20.1. Purchaser shall not subcontract, transfer, pledge or assign any of its
rights or obligations under the Agreement without the prior written
consent of Supplier, which consent shall not be unreasonably withheld.
Any such pre-approved subcontracting, transfer, pledge or assignment
shall not release Purchaser from its obligations under the Agreement.
Without prejudice to Section 7.5, Supplier may assign or transfer the
Agreement or any of its rights and obligations under the Agreement to
any of its Affiliates upon written notice to Purchaser.
20.2. The applicability of any general terms or conditions used or to be used
by Purchaser is expressly rejected.
20.3. The Agreement is the entire agreement between the Parties concerning
its subject matter and supersedes all prior and contemporaneous oral
and written agreements, commitments, and understandings concerning
its subject matter.
20.4. In the event that any provision(s) of these General Terms of Sale and/or
the Agreement shall be held invalid, unlawful or unenforceable by a court
of competent jurisdiction or by any future legislative or administrative
action, such holding or action shall not negate the validity or
enforceability of any other provisions of the Agreement. Any such
provision held invalid, unlawful or unenforceable, shall be substituted by
a provision of similar import reflecting the original intent of the provision
to the extent permissible under applicable law.

20.5. All terms and conditions of the Agreement which are destined, whether
express or implied, to survive the termination or the expiration of the
Agreement, including but not limited to Sections 5, 9, 12, 13.4, 13.5, 15,
18, 19, 20.5, and 20.6 shall survive.
20.6. Neither the failure nor the delay of a Party to enforce any provision of the
Agreement shall constitute a waiver of such provision or of the right of
that Party to enforce each and every provision of the Agreement.
20.7. Supplier may amend these General Terms of Sale from time to time by
sending a new version of the General Terms of Sale to Purchaser.
Unless Purchaser raises a written objection to Supplier within four (4)
weeks from the date of receipt of the new version, Purchaser shall be
deemed to have accepted that the new version shall apply to any future
Agreement.
20.8. In case of any discrepancy or contradiction between the English version
of these General Terms of Sale and any translation thereof, the
provisions of the English version shall prevail.

20.
Postanowienia końcowe
20.1. Kupujący nie będzie podzlecać, przenosić, zastawiać ani dokonywać
cesji swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy, która nie zostanie bezzasadnie
wstrzymana. Wszelkie takie uprzednio zatwierdzone podzlecenie,
przeniesienie, zastaw lub cesja nie zwalnia Kupującego z jego
zobowiązań wynikających z Umowy. Bez uszczerbku dla art. 7.5,
Dostawca może dokonać cesji lub przeniesienia Umowy lub
któregokolwiek ze swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy na
swój Podmiot Stowarzyszony po pisemnym zawiadomieniu Kupującego.
20.2. Możliwość zastosowania jakichkolwiek ogólnych warunków lub zasad
stosowanych przez lub które mają być stosowane przez Dostawcę,
zostaje wyraźnie wyłączona.
20.3. Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami w jej
przedmiocie i zastępuje wszelkie wcześniejsze i obecne, ustne i pisemne
umowy, zobowiązania i porozumienia w jej przedmiocie.
20.4. W przypadku uznania przez sąd właściwy lub w wyniku czynności
prawnej lub administracyjnej podjętej w przyszłości, jakiegokolwiek
postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i/lub Umowy
za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, takie uznanie lub
czynność nie podważa ważności lub wykonalności pozostałych
postanowień Umowy. Każde postanowienie uznane za nieważne,
niezgodne z prawem lub niewykonalne, zostanie zastąpione
postanowieniem o zbliżonym znaczeniu odzwierciedlającym pierwotne
intencje postanowienia, w zakresie dozwolonym obowiązującym
prawem.
20.5. Wszystkie warunki i postanowienia Umowy, których obowiązywanie
przewidziano, w sposób wyraźny lub dorozumiany, po wypowiedzeniu
lub wygaśnięciu Umowy, w tym, między innymi, zawarte w art. 5, 9, 12,
13.4, 13.5, 15, 18, 19, 20.5, oraz 20.6 pozostaną w mocy.
20.6. Brak wykonania lub opóźnienie wykonania przez Stronę jakiegokolwiek
postanowienia Umowy nie stanowi uchylenia takiego postanowienia lub
prawa danej Strony do wykonania każdego z postanowień Umowy.
20.7. Dostawca może okresowo zmieniać niniejsze Ogólne Warunki
Sprzedaży, wysyłając Kupującemu nową wersję Ogólnych Warunków
Sprzedaży. O ile Kupujący nie zgłosi Dostawcy pisemnego sprzeciwu w
ciągu czterech (4) tygodni od daty otrzymania nowej wersji, uznaje się,
że Kupujący zaakceptował stosowanie nowej wersji do każdej Umowy
zawieranej w przyszłości.
20.8. W przypadku rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy angielską wersją
językową niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży a jej
tłumaczeniami, obowiązują postanowienia wersji angielskiej.

