WARUNKI ZLECENIA ZAKUPU DLA DOSTAWCÓW
WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z BAXALTA EUROPE

AKCEPTACJA
Zlecenie jest ofertą Nabywcy dla Sprzedawcy i staje się wiąŜącą umową na
określonych niniejszym warunkach po akceptacji na drodze potwierdzeni lub
rozpoczęcia jego realizacji przez Sprzedawcę. Dodatki, wyjątki albo zmiany
bieŜących warunków proponowane przez Sprzedawcę zostają niniejszym odrzucone,
chyba Ŝe zostaną zatwierdzone na piśmie przez Nabywcę. JeŜeli Sprzedawca nie
zgadza się na niniejsze warunki, niezwłocznie powiadamia Nabywcę na piśmie, a
Zakup uznaje się za sfinalizowany dopiero po osiągnięciu przez Sprzedawcę i
Nabywcę porozumienia co do zakresu obowiązywania warunków Zakupu. W
przypadku handlu transgranicznego zastosowanie znaleźć mogą INCOTERMS
Międzynarodowej Izby Handlowej w ParyŜu.

GWARANCJA
Sprzedawca jasno gwarantuje, iŜ towar będzie w dobrym, zdatnym do sprzedaŜy
stanie, zgodny z niniejszym zleceniem, dotyczącymi go specyfikacjami, rysunkami
albo opisem, odpowiedni do zamierzonego celu i wolny od wad materiałów i
przewozić
na
paletach
wykonania.
Produkty
naleŜy
niezawierających 2,4,6-trójbromoanizolu (TBA) ani
2 , 4 , 6 - t r ó j b r o m o f e n o l u ( T B P ) . Sprzedawca gwarantuje ponadto, Ŝe
zamówione usługi
wykonywane będą przez wykwalifikowany, posiadający
dostateczne kwalifikacje i wyszkolenie personel w zgodzie z obowiązującymi w
branŜy normami. Sprzedawca gwarantuje, Ŝe posiada wolny tytuł prawny do towaru i
usług, które zostaną dostarczone wolne od zastawów bądź obciąŜeń. Wszystkie z
powyŜszych gwarancji dotyczą Nabywcy, jego klientów i uŜytkowników towarów,
usług albo wyrobów, których częścią staną się towary.

KONTROLA
Towar zakupiony w ramach bieŜącego zlecenia podlega uzasadnionej kontroli,
badaniom i zatwierdzeniu Nabywcy w zakładzie Nabywcy. Nabywca zastrzega sobie
prawo do odrzucenia i nieprzyjęcia towaru niezgodnego z niniejszym zleceniem,
wyraźnymi lub domniemanymi oświadczeniami albo gwarancjami Sprzedawcy.
Nabywca obciąŜa Sprzedawcę kosztami kontroli odrzuconego towaru. Odrzucony
towar moŜna zwrócić Sprzedawcy albo zatrzymać u Nabywcy na ryzyko i kosz
Sprzedawcy. Zapłaty za towary w ramach bieŜącego zlecenia nie uwaŜa się za
przyjęcie towaru.

ZABEZPIECZENIE
Sprzedawca zobowiązuje się chronić, zabezpieczać i osłaniać Nabywcę, jego
podmioty powiązane, następców, cesjonariuszy, pracowników, przedstawicieli,
klientów i uŜytkowników towarów albo usług w zakresie wszelkich roszczeń,
odpowiedzialności, szkodami,
stratami bądź kosztami, włącznie z honorariami
prawników, poniesionymi w związku z lub z powodu:
1. faktycznego bądź domniemanego naruszenia patentu, znaku handlowego lub
prawa autorskiego albo pogwałceniem innego rodzaju praw własności
powstałych wskutek zakupu, sprzedaŜy lub uŜytkowania towaru albo usług
objętych niniejszym zleceniem;
2. faktycznych bądź domniemanych wad usług albo konstrukcji, produkcji lub
materiału towarów;
3. faktycznego bądź domniemanego naruszenia gwarancji;
4. braku dostarczenia towarów albo usług przez Sprzedawcę na czas; lub
5. niezgodności
regulaminami.

towaru albo usług z właściwymi przepisami prawa i

W przypadku roszczenia, o którym mowa w bieŜącym punkcie, Nabywca moŜe
wypowiedzieć zlecenie lub opóźnić przyjęcie salda zamówionego towaru albo usług
do czasu załatwienia roszczenia. Gdy Nabywca otrzyma zakaz uŜywania towaru,
Sprzedawca wedle uznania Nabywcy albo zapewni Nabywcy i jego podmiotom
powiązanym prawo do dalszego uŜytkowania towaru, zastąpi towar towarem
zasadniczo równowaŜnym, zmodyfikuje towar w taki sposób, aby uŜytkowanie przez
Nabywce stało się moŜliwe, albo odkupi towar po cenie podanej w niniejszym
zleceniu.

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA
Sprzedawca przestrzega wszystkich właściwych przepisów prawa i norm
dotyczących kwestii ekologicznych, bezpieczeństwa i higieny w trakcie dostarczania
Nabywcy towaru i/lub usług. Sprzedawca 1) niezwłocznie informuje Nabywcę o
istotnych niekorzystnych zdarzeniach, które mają lub mogą mieć wpływ na jakość
towaru i/lub usług; 2) umoŜliwia Nabywcy inspekcje instalacji Sprzedawcy i 3)
niezwłocznie wdraŜa działania korygujące, o które wystąpi Nabywca, w tym
działania korygujące zgodne z programem środowiskowym, bezpieczeństwa i higieny
Nabywcy.

ODWOŁANIE
W przypadku konieczności odwołania towaru z powodu wady, niezgodności ze
specyfikacjami, właściwymi przepisami prawa lub z innych powodów będących pod
kontrolą Sprzedawcy. Sprzedawca ponosi wszelkie koszty tego rodzaju odwołania, w
tym między innymi koszt powiadomienia klientów, refundacji dla klientów, koszty
zwrotów towaru, utratę zysku oraz inne podatki poniesione dla spełnienia
zobowiązań wobec osób trzecich.

UBEZPIECZENIE
Sprzedawca na swój koszt utrzymuje odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności
obejmujące wszelkie szkody wywołane przez Sprzedawcę, jego pracowników i
przedstawicieli w dostarczanych towarach bądź usługach. JeŜeli usługi w ramach
bieŜącego zlecenia realizowane są w zakładzie Nabywcy, Sprzedawca wykupuje
klauzule ubezpieczenia operacji w zakładzie, szkód osobowych i niezaleŜnej
odpowiedzialności ochronnej, a na Ŝądanie wykupuje ponadto ubezpieczenie
odszkodowań pracowniczych, odpowiedzialności pracodawcy i ubezpieczenie
komunikacyjne. Sprzedawca przedstawia Nabywcy poświadczenia na dowód
istnienia wymaganego ubezpieczenia.

RYZYKO UTRATY
Sprzedawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru podlegającemu bieŜącym
zleceniem do czasu dostarczenia i przyjęcia przez Nabywcę.

CENA
O ile nie określono inaczej, ceny podane na pierwszej stronie zlecenia obejmują
wszystkie opłaty za pakowanie, przewóz, przechowanie, transport na miejsce
dostawy i podatki. Podatki od sprzedaŜy i uŜytkowania niepodlegające zwolnieniu
podaje się osobno w fakturze Sprzedawcy. Sprzedawca gwarantuje, iŜ ceny podane w
bieŜącym zleceniu nie przewyŜszają aktualnych cen naliczanych innym nabywcom
podobnych ilości towaru albo usług. Rabaty cenowe udzielane przez Sprzedawcę
przed dostawa zostaną zaproponowane takŜe Nabywcy.

INFORMACJE ZATRZEśONE
Sprzedawca przyjmuje do wiadomości, Ŝe w trakcie pracy przy niniejszym
zamówieniu moŜe uzyskać dostęp do informacji oznaczonych jako zastrzeŜone przez
Nabywcę lub inne osoby i zobowiązuje się nie wykorzystywać tego rodzaju

informacji bez uprzedniej, pisemnej zgody Nabywcy.

WYKORZYSTANIE INFORMACJI SPRZEDAWCY
Wszystkie informacje przekazane Nabywcy w związku z niniejszym zleceniem
stanowią część wynagrodzenia za złoŜenie zlecenia. Informacji tych nie naleŜy
traktować jako zastrzeŜone bądź poufne, a wobec Nabywcy, jego cesjonariuszy lub
klientów nie będą wnoszone Ŝadne roszczenia z tytułu ujawnienia albo wykorzystania
rzeczonych informacji.

MATERIAŁ DOSTARCZONY PRZEZ NABYWCĘ
Sprzedawca nie uŜywa, nie odtwarza, nie przywłaszcza i nie ujawnia osobom innym
niŜ Nabywca materiałów, oprzyrządowania, matryc, rysunków, projektów lub innego
majątku albo informacji dostarczonych przez Nabywcę bez uprzedniej, pisemnej
zgody Nabywcy. Prawo własności materiałów pozostaje przy Nabywcy i w miarę
moŜliwości materiał zostaje wyraźnie oznaczony lub opatrzony etykietami
wskazującymi tę własność. Sprzedawca ponosi ryzyko utraty bądź uszkodzenia
materiału do czasu zwrócenia go Nabywcy. Materiał, nawet zepsuty bądź
wykorzystany, zostaje zwrócony Nabywcy po wypowiedzeniu lub zakończeniu
bieŜącego zlecenia, chyba Ŝe Nabywca udzieli innych poleceń.

CESJA, PODWYKONAWCY
Sprzedawca nie przenosi bieŜącego zamówienia ani nie podleca wykonania Ŝadnej
istotnej jego części bez uprzedniej, pisemnej zgody Nabywcy.

ZAMIENNIKI
Nie moŜna zastępować Ŝadnych materiałów bez uprzedniej, pisemnej zgody
Nabywcy.

HARMONOGRAM TRANSPORTU ALBO DOSTAW
Transport bądź dostawy odbywają się ściśle zgodnie z harmonogramem ustalonym
bieŜącym zamówieniem. JeŜeli Sprzedawca nie dotrzyma – albo gdy wszystko
wskazuje na to, Ŝe nie dotrzyma - tegoŜ harmonogramu, niezwłocznie powiadamia
Nabywcę na piśmie o powodach zwłoki i szacunkowym czasie jej trwania. Poza
innymi prawami i środkami przysługującymi z mocy prawa lub niniejszego
zamówienia, Nabywca moŜe zaŜądać od Sprzedawcy transportu przyśpieszoną trasą

w celu dotrzymania harmonogramu albo odzyskania straconego czasu, a wynikłą stąd
róŜnicę kosztów pokrywa Sprzedawca. Transport odbywa się na ryzyko Sprzedawcy.
Ryzyko pogorszenia jakości i przypadkowego zniszczenia ciąŜy na Sprzedawcy do
czasu zakończenia dostawy do punktu określonego przez Nabywcę.

DOSTAWA NADMIERNEJ ILOŚCI
dostawa nadmiernej ilości materiału nie zatwierdzona przez Nabywcę na piśmie
zostanie zwrócona na koszt sprzedawcy, jeŜeli nadmiar przekracza 10% mniejszej z
wielkości: całkowitego wolumenu bądź całkowitej wartości.
WYPOWIEDZENIE I ŚRODKI PRAWNE
Nabywca moŜe wypowiedzieć całość lub część zlecenia, powiadamiając Sprzedawcę
na piśmie, jeŜeli Sprzedawca nie wypełnia swych zobowiązań z dowolnego powodu,
obejmującego między innymi następujące okoliczności:
a. brak wykonania zobowiązań w czasie ustalonym lub przedłuŜonym i przyjętym na
piśmie przez Nabywcę;
b. Sprzedawca nie wypełnia innych postanowień zlecenia lub nie czyni postępów w
pracach, tym samym zagraŜając realizacji zlecenia na jego warunkach, i nie usuwa
takiego zaniedbania w terminie 10 (dziesięć) dni od otrzymania zawiadomienia
Nabywcy albo w innym czasokresie, określonym na piśmie przez Nabywcę;
c. Sprzedawca staje się niewypłacalny lub podlega postępowaniu w myśl przepisów
odnoszących się do upadłości, niewypłacalności czy zwolnienia dłuŜników z
zobowiązań. W przypadku naruszenia postanowień bądź zwłoki Sprzedawcy,
słusznego nieprzyjęcia towaru przez Nabywcę, Nabywca moŜe uniewaŜnić zlecenie i
odzyskać zapłaconą część ceny wraz z odszkodowaniem pośrednim lub
incydentalnym. Poza środkami prawnymi przysługującymi z mocy prawa bądź
niniejszego zlecenia Nabywca moŜe się „zabezpieczyć”, realizując w dobrej wierze i
baz nieuzasadnionej zwłoki racjonalny zakup lub podpisując umowę na zakup towaru
mającego zastąpić towar naleŜny od Sprzedawcy, po czym odzyska od Sprzedawcy w
ramach odszkodowania róŜnicę pomiędzy kosztem „zabezpieczenia” i ceną umowną
wraz z wszelkimi odszkodowaniami pośrednimi lub incydentalnymi.

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW
Spory wynikłe wskutek albo w związku z bieŜącym zleceniem rozstrzygane są za
obopólnym porozumieniem. JeŜeli nie jest to moŜliwe, spór przedstawiany jest
właściwym sądom.

