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1. DEFINICJE
Poniższe terminy użyte w niniejszych Warunkach należy interpretować w następujący sposób:
„Podmiot Powiązany” oznacza, stosownie do kontekstu, podmiot będący w danym czasie spółką dominującą lub zależną
od Spółki lub Dostawcy;
„Spółka” oznacza Vesuvius Poland Sp.z.o.o. (KRS 0000043693) z siedzibą przy ul. Tynieckiej 12, 32-050 Skawina, Polska;
„Warunki” oznaczają niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Towarów lub Usług oraz ewentualne warunki szczegółowe
uzgodnione na piśmie pomiędzy Spółką a Dostawcą;
„Umowa” oznacza dowolną umowę pomiędzy Spółką a Dostawcą, dotyczącą zakupu Towarów lub Usług, której integralną
część stanowią niniejsze Warunki, Zamówienie oraz odnośna Specyfikacja;
„Towary” oznaczają towary, wyroby, artykuły lub przedmioty (w tym dowolną ich część lub części), które Dostawca ma
dostarczyć na podstawie Zamówienia zgodnie z niniejszymi Warunkami;
„Zamówienie” oznacza zamówienie Towarów lub Usług, złożone przez Spółkę u Dostawcy na przeznaczonym do tego
druku zamówienia, stosowanym przez Spółkę, wraz z wszelkimi dokumentami, o których w nim mowa;
„Usługi” oznaczają usługi, które ma świadczyć Dostawca na rzecz Spółki na podstawie Zamówienia, zgodnie z Umową i
niniejszymi Warunkami;
„Specyfikacja” oznacza szczegółowy opis Towarów lub Usług, określony przez Spółkę i przedstawiony Dostawcy na
piśmie;
„Dostawca” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadajcą osobowości prawnej,
będącą adresatem Zamówienia.
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ZAWIERANIE UMOWY
Do Umowy zastosowanie mają niniejsze Warunki, natomiast nie mają zastosowania żadne inne warunki (w tym warunki,
które Dostawca zawarł w swojej ofercie, potwierdzeniu Zamówienia, czy w innym dokumencie Dostawcy lub na które
się w takim dokumencie powołuje). Warunki Dostawcy mają zastosowanie jedynie w zakresie, w jakim Spółka wyraźnie
zaakceptowała je na piśmie.
Zamówienie stanowi ofertę złożoną przez Spółkę Dostawcy, a Umowę uznaje się za skutecznie zawartą po przyjęciu
Zamówienia przez Dostawcę, co – z zastrzeżeniem dalszych postanowień - następuje poprzez potwierdzenie przyjęcia
Zamówienia przez Dostawcę i przesłanie tego potwierdzenia na adres email: PURCHASING.SR@VESUVIUS.COM lub
DO_NOT_REPLY@VESUVIUS.COUPAHOST.COM. Nieprzesłanie odmowy przyjęcia Zamówienia w ciągu 48 godzin
(w przypadku zamówień na usługi przewozowe - w ciągu 2 godzin) od doręczenia Zamówienia będzie równoznaczne z
przyjęciem Zamówienia bez żadnych uwag/zastrzeżeń.
Przesłanie przez Dostawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia bez uwag oznacza, że Zamówienie zostało przyjęte w
całości. Dostawca może przyjąć wyłącznie Zamówienie złożone na piśmie, podpisane w imieniu Spółki przez jej
upoważnionego przedstawiciela albo złożone za pośrednictwem elektronicznego systemu składania zamówień
wykorzystywanego w Spółce, z którego korzysta Dostawca.
W razie przyjęcia Zamówienia z uwagami, Umowa zostanie zawarta dopiero po zaakceptowaniu uwag przez Spółkę na
piśmie.
ODSTĘPSTWA
Odstępstwa od niniejszych Warunkó w dopuszczalne są wyłącznie po ich wyraźnym zaakceptowaniu przez
upoważnionego przedstawiciela Spółki.
GWARANCJE I ZAPEWNIENIA
4.1 Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków, Towary i Usługi dostarczane przez Dostawcę:
4.1.1.
muszą być zgodne pod względem ilości, jakości i właściwości/cech z Zamówieniem oraz
Specyfikacją oraz standardami/normami określonymi lub przywołanymi w Zamówieniu;
4.1.2
muszą być odpowiedniej jakości, wolne od wad materiałowych i wykonawczych, wykonane z
najwyższej jakości materiałów/surowców i przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i
doświadczenie, charakteryzować się najwyższą jakością, starannością i fachowością wykonania;
4.1.3
muszą być zgodne, pod każdym względem, z próbkami, wzorami lub specyfikacjami dostarczonymi
przez daną stronę lub prezentacjami przedstawionymi przez daną stronę;
4.1.4
muszą umożliwiać uzyskanie wymaganych standardów efektywności określonych w Zamówieniu lub
Specyfikacji;
4.1.5
muszą być zdatne do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem - jeśli w Zamówieniu określono - w
sposób wyraźny lub dorozumiany - przeznaczenie zamówionego Towaru i/lub Usługi;
4.1.6
muszą być zgodne z prawem, wszelkimi przepisami lub instrumentami prawnymi mającymi moc
obowiązującego prawa, oraz z wszelkimi odnośnymi obowiązującymi normami brytyjskimi, polskimi,
europejskimi i międzynarodowymi dotyczącymi Towarów lub Usług (w tym opakowania,
dostawy, przewozu, przechowywania, instalacji/montażu i użytkowania) – w razie konfliktu pomiędzy
tymi uregulowaniami pierwszeństwo mają uregulowania krajowe i wspólnotowe;
4.1.7
muszą być wolne od wad konstrukcyjnych/projektowych i innych wad naturalnych (z wyjątkiem
przypadków, kiedy Towary zostały dostarczone zgodnie z projektami Spółki); oraz
4.1.8
muszą być zgodne z Umową.
W razie niedotrzymania przez Dostawcę zapewnień zawartych w pkt. 4.1. niniejszych Warunków albo niedopełnienia
innego zobowiązania, zapewnienia lub wymogu wynikającego z Umowy lub w niej zawartego a dotyczącego Towarów
lub Usług albo w razie niedostarczenia w terminie określonych Towarów lub Usług bądź ich partii albo też w razie
uszkodzenia Towarów podczas dostawy lub przed dostawą w rozumieniu pkt. 8 niniejszych Warunków, Spółka będzie
uprawniona - wedle własnego uznania - bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Dostawcy (wynikającej
z podjętych działań) oraz bez uszczerbku dla wszelkich innych praw lub środków ochrony prawnej przysługujących
Spółce, do co najmniej jednego z poniższych działań:
4.2.1. do odstąpienia od Umowy (w całości lub w części) i traktowania Umowy (lub jej odnośnej części) jako nigdy
niezawartej z Dostawcą, i/lub
4.2.2
do odmowy przyjęcia odnośnych Towarów (w całości lub w części) oraz dowolnych Towarów już
dostarczonych, które, według decyzji Spółki, nie mogą być skutecznie użyte i wykorzystane w celach
handlowych ze względu na niedostarczenie innych Towarów; i/lub
4.2.3
do odmowy przyjęcia kolejnej dostawy Towarów; i/lub
4.2.4
do dochodzenia od Dostawcy odszkodowania w związku z uzyskaniem towarów lub usług
zastępczych od innego dostawcy; i/lub
4.2.5
do żądania od Dostawcy, by w ciągu 7 dni na własny koszt ponownie wykonał Usługi i/lub ponownie
dostarczył Towary zgodnie z Umową, Zamówieniem i Specyfikacją; i/lub
4.2.5
do traktowania niniejszej Umowy jako naruszonej przez Dostawcę i w związku z tym:
(i)
do odroczenia zapłaty ceny za Towary i Usługi do czasu dopełnienia w całości
wymogów Umowy, Zamówienia i ewentualnej Specyfikacji oraz usunięcia skutków
naruszenia Umowy; lub
(ii)
do żądania zwrotu odpowiedniej części ceny za Towary lub Usługi już zapłaconej przez
Spółkę, bez względu na to, czy Spółka najpierw zwróciła się do Dostawcy z żądaniem
naprawy lub wymiany Towarów lub żądaniem ponownego wykonania Usług, czy też
nie; i/lub
4.2.7.
do żądania naprawienia szkody poniesionej przez Spółkę na skutek naruszenia Umowy przez
Dostawcę.
Jeśli Spółka wystąpi do Dostawcy z roszczeniem z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy a
Dostawca, w ciągu siedmiu (7) dni od daty zgłoszenia takiego roszczenia, nie prześle Spółce pisemnego zawiadomienia
o kwestionowaniu zasadności roszczenia wraz z uzasadnieniem, roszczenie takie uznaje się za przyjęte jako zasadne
przez Dostawcę, co oznacza, że gdyby mimo to doszło do sporu, ciężar dowodzenia spoczywać będzie na Dostawcy.
Prawa Spółki przewidziane w niniejszych Warunkach mają charakter dodatkowy w stosunku do ustawowych środków
ochrony prawnej przysługujących Spółce.
CENA I PŁATNOŚĆ
Cena do zapłaty przez Spółkę za Towary i/lub Usługi, o ile nie została wskazana w Zamówieniu, będzie taka sama, jak
ostatnia cena naliczona przez Dostawcę Spółce, chyba że od tego czasu cena została obniżona – w takim wypadku
zastosowanie ma taka obniżona cena. Cena wskazana w Zamówieniu jest ceną stałą. Nie może być podwyższona ani
powiększona o żadne dodatkowe kwoty, chyba że Spółka udzieli na to wyraźnej pisemnej zgody podpisanej przez
upoważnionego przedstawiciela Spółki. Cenę podaje się w walucie określonej w Zamówieniu, a jeśli nie została tam
określona - w złotych polskich.
Cena obejmuje koszty opakowania, oznakowania, ubezpieczenia, dostawy, opłat importowych/eksportowych (chyba że
strony wyraźnie uzgodniły inaczej), a także wszelkie pozostałe koszty poniesione przez Dostawcę w związku z Towarami
i Usługami oraz ich dostawą, chyba że w Zamówieniu przewidziano inaczej.
Wszelkie kwoty należne na mocy Umowy nie uwzględniają podatku VAT, który zostanie doliczony w stosownych
przypadkach według odpowiedniej stawki obowiązującej na dzień sprzedaży, uwzględniają natomiast ewentualne inne
należne od nich podatki lub cła.
Niedopełnienie przez Dostawcę któregokolwiek z poniższych obowiązków może skutkować odroczeniem płatności (przy
czym nie skutkuje to utratą przez Spółkę rabatu za terminową płatność):
5.4.1
nieprzesłanie przez Dostawcę w dniu wysyłki danej partii Towaru lub wykonania określonych Usług
zawiadomienia o dostawie lub faktury, względnie innych wymaganych dokumentów dla takiej dostawy
Towaru lub dla każdego wykonania Usługi; lub
5.4.2
nieumieszczenie przez Dostawcę w sposób czytelny numeru zamówienia, wagi i liczby sztuk Towarów w
zawiadomieniu o dostawie, na poszczególnych przesyłkach, w uwagach dot. pakowania, na fakturach, w
zestawieniach miesięcznych i we wszelkiej innej korespondencji dotyczącej Towarów.
O ile nie uzgodniono inaczej ze Spółką na piśmie, płatność dokonywana jest w terminie 90 dni od końca miesiąca, w
którym wystawiono fakturę, pod warunkiem że faktura została wystawiona prawidłowo. Dokonanie płatności nie wpływa
na prawa Spółki w przypadku, gdy Towary lub usługi okażą się niezadowalające albo niezgodne z Umową.
Dostawca nie ma prawa potrącać należności wobec Spółki ze swoimi wierzytelnościami wobec Spółki, czy to na
podstawie przepisów prawa, czy z innego tytułu. Spółka ma prawo potrącać ciążące na niej lub na jej Podmiotach
Powiązanych zobowiązania wobec Dostawcy z wierzytelnościami wobec Dostawcy lub jego Podmiotów Powiązanych
na podstawie Umowy lub dowolnej innej umowy lub z jakiegokolwiek innego tytułu.
Dostawca może wystawić Spółce fakturę dopiero w chwili dostawy Towaru lub wykonania Usługi albo po zakończeniu
dostawy Towaru/Usługi; faktury dostarczone wcześniej uznaje się za odebrane w dniu dostawy Towarów lub wykonania
Usługi. Forma faktury będzie zgodna z wymaganiami Spółki określonymi w danym czasie. Faktury przesyłane będą w
formacie pdf na adres: pl.apinvoicing@vesuvius.com.
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Ceny Dostawcy w rozliczeniach ze Spółką nie będą wyższe niż stosowane wobec innych klientów kupujących te same
lub podobne towary i/lub usługi w takich samych lub mniejszych ilościach. Ponadto Spółka będzie uprawniona do
rabatów zwyczajowo udzielanych przez Dostawcę, na przykład za terminową płatność lub za zakup w dużych ilościach.

ŚWIADCZENIE USŁUG
Jeśli Umowa dotyczy świadczenia Usług przez Dostawcę, wówczas Dostawca zobowiązuje się, oświadcza i zapewnia
Spółkę, że:
6.1.1
będzie współpracował ze Spółką we wszelkich kwestiach związanych z Usługami oraz stosował się do
uzasadnionych poleceń Spółki;
6.1.2
wyznaczy pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w wykonywaniu
zleconych im zadań, odpowiednio nadzorowanych i w odpowiedniej liczbie, aby Dostawca wywiązał się ze
swoich zobowiązań zgodnie z Umową;
6.1.3
dostarczy wszelki sprzęt, narzędzia, pojazdy oraz pozostałe zasoby potrzebne do świadczenia Usług;
6.1.4 będzie stosował najlepszej jakości towary, materiały/surowce, standardy/normy i techniki, aby wszystkie towary i
materiały/surowce dostarczane i wykorzystywane w ramach świadczenia Usług lub przekazywane Spółce były wolne
od wad w wykonawstwie, montażu czy konstrukcji/projektach;
6.1.5
uzyska i przez cały czas będzie posiadał wszelkie wymagane licencje i pozwolenia, oraz będzie
przestrzegał wszelkich obowiązujących przepisów;
6.1.6
będzie przestrzegał wszelkich zasad i przepisów BHP oraz wymogów bezpieczeństwa obowiązujących w
obiektach Spółki, będzie przeprowadzał wszechstronne oceny ryzyka, wdrażał i stosował odpowiednie
środki ograniczające ryzyko; oraz
6.1.7
będzie stosował się do uzasadnionych, obowiązujących w danym czasie zaleceń i wytycznych Spółki.
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OPÓŹNIENIE W WYKONANIU
O ile inaczej nie ustalono na piśmie, wskazany termin dostawy, wysyłki, wykonania czy zakończenia jest
nieprzekraczalny. Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółkę o każdym możliwym opóźnieniu w
dostawie, wysyłce, zakończeniu czy wykonaniu.
Spółka zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Towarów lub Usług dostarczonych lub wykonanych po terminie i/lub
prawo odstąpienia od całości lub części Umowy, która te Towary lub Usługi obejmuje i/lub zwrócenia dostarczonych
Towarów, które na skutek odmowy przyjęcia dostawy lub odstąpienia od Umowy w ocenie Spółki przestały być
potrzebne. Takie prawo odmowy przyjęcia, odstąpienia od Umowy lub zwrotu przysługuje Spółce niezależnie od
przyczyny opóźnienia, bez uszczerbku dla prawa Spółki do żądania odszkodowania za poniesione szkody oraz bez
uszczerbku dla innych środków ochrony prawnej przysługujących Spółce z tytułu naruszenia umowy przez Dostawcę,
bez ponoszenia przez Spółkę jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Dostawcy z tego tytułu. Zwrot Towarów
nieprzyjętych przez Spółkę następuje na koszt i ryzyko Dostawcy.
Niewykonanie praw przysługujących Spółce w przypadku opóźnienia w dostawie, wysyłce, ukończeniu lub wykonaniu
nie stanowi zrzeczenia się takich praw, chyba że takie wyraźne zrzeczenie dokonane jest na piśmie i podpisane przez
należycie umocowanego przedstawiciela Spółki.
Spółka ma prawo według własnego uznania odstąpić od Umowy albo opóźnić jej realizację, jeśli wymagają tego
okoliczności, na które Spółka nie ma wpływu.
DOSTAWA, OPAKOWANIE ITP.
Dostawa Towarów jest realizowana ściśle według instrukcji dostawy wydanej przez Spółkę dla danych Towarów i
zawartej w Zamówieniu, a w razie braku instrukcji na zasadzie „dostawa z opłaceniem cła” (DDP) do miejsca
wskazanego przez Spółkę (Incoterms 2010).
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za Towary dostarczone lub Usługi wykonane poza Zamówieniem.
Wszystkie Towary muszą być należycie zabezpieczone przed uszkodzeniem i pogorszeniem stanu podczas transportu,
dostarczone z opłaceniem kosztu przewozu, zgodnie z instrukcjami Spółki (o ile były wydane). Na opakowaniach
Towarów musi znajdować się informacja o rodzaju i ilości Towaru oraz numer zamówienia.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opakowania lub skrzynie, w które zapakowane są Towary, chyba że uprzednio
ustalono inaczej. Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu jakichkolwiek opakowań czy palet dostarczonych z Towarami.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niepoinformowanie przewoźników o utracie lub uszkodzeniu przesyłki, albo
opóźnieniu w przewozie.
Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Spółce na żądanie wszelkie niezbędne deklaracje i dokumenty wskazujące
pochodzenie Towarów.
Terminy dostaw są nieprzekraczalne. Spółka nie ma obowiązku przyjęcia Towarów przed ustalonym terminem.
Spółka ma prawo zmienić swoje instrukcje dostawy w dowolnym czasie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Spółka nie ma obowiązku przyjęcia Towarów w ilości/liczbie niezgodnej ze Specyfikacją lub Zamówieniem.
Dostawca zobowiązuje się na bieżąco informować Spółkę o wszelkich okolicznościach, których jest lub powinien być
świadom, dotyczących przechowywania, transportu, przeładunku/obsługi, montażu lub użytkowania Towarów przez
Spółkę (w tym o przepisach prawa, a także materiałach wykorzystanych w produkcji Towarów, jeżeli otrzyma takie dane
od podmiotów odpowiedzialnych, instytucji branżowych lub prawnych) oraz o działaniach, jakie podjął lub proponuje
podjąć i jakie powinna podjąć Spółka w związku z takimi okolicznościami.
WŁASNOŚĆ SPÓŁKI, PRÓBKI ITP.
Wszelkie próbki, wzory, matryce, formy, rysunki i inne materiały dostarczone Spółce lub przez nią są bądź staną się
własnością Spółki i zostaną jej dostarczone na żądanie z opłaceniem transportu, wraz z wszelkimi kopiami i w dobrym
stanie. Dostawca jest zobowiązany do naprawienia szkody ich dotyczącej, bez względu na przyczynę jej powstania.
Dostawca zobowiązuje się nie wykorzystywać i nie kopiować żadnego z powyższych materiałów w celach innych niż
realizacja zamówień Spółki.
Dostawca (lub inny dozwolony podwykonawca, cesjonariusz bądź dostawca) zobowiązuje się traktować Zamówienie
oraz jego treść jako poufne i nie ujawniać go w całości ani w części bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.
Dostawca zobowiązuje się nie dostarczać i nie oferować elementów wykonanych na podstawie próbek, wzorów, matryc,
form i rysunków Spółki ani nie dostarczać takich elementów osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.
PRZENIESIENIE PRAWA WŁASNOŚCI I RYZYKA
Własność przechodzi na Spółkę z chwilą dostawy do miejsca wskazanego w Zamówieniu albo ustalonego przez strony
w inny sposób, chyba że pełna należność została opłacona w całości przed dostawą - wówczas przeniesienie własności
następuje z chwilą dokonania płatności. W obu przypadkach przeniesienie tytułu własności pozostaje bez wpływu na
prawa Spółki wynikające z pkt. 11 Warunków.
Jeśli Dostawca opóźni dostawę na prośbę Spółki, własność Towarów przechodzi na Spółkę z dniem, w którym dostawa
byłaby zrealizowana, gdyby Spółka nie zwróciła się o jej opóźnienie.
Dostawca ponosi ryzyko związane z Towarami do chwili ich przekazania, nawet jeśli dostawa została opóźniona na
prośbę Spółki.
PRAWO ODMOWY ODBIORU
Towaru nie uważa się za odebrany przez Spółkę do czasu, gdy Spółka przeprowadzi jego kontrolę po dostawie. Wady
Towaru wykluczają jego odbiór. Dla uniknięcia wątpliwości: żadne kontrole lub testy/badania przeprowadzone przez
Spółkę, czy to przed czy po dostarczeniu Towarów, ani też podpisanie dokumentów dostawy Towarów lub innych
dokumentów potwierdzających fizyczne otrzymanie Towarów nie stanowi dowodu zaakceptowania Towarów ani nie
oznacza zrzeczenia się przez Spółkę prawa do odstąpienia od Umowy lub zwrotu całości bądź części Towarów w
przypadku, gdy Towary okażą się wadliwe, niezgodne z Umową, Zamówieniem i Specyfikacją.
W wyżej opisanych przypadkach Spółka może zwrócić Towary Dostawcy na jego koszt i ryzyko albo może powiadomić
Dostawcę o odmowie odbioru Towarów, a wówczas Towary pozostawione są do dyspozycji Dostawcy i to on ponosi
ryzyko z nimi związane.
Spółka ma prawo odmowy przyjęcia dostaw częściowych (w całości lub w części), chyba że co innego wynika z Umowy.

12.
12.1.

ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI
Bez uszczerbku dla pozostałych praw Spółki Dostawca zobowiązuje się na żądanie uwolnić Spółkę i jej Podmioty
Powiązane od odpowiedzialności wobec osób trzecich, a ponadto zwrócić koszty wynikające z pozwów, roszczeń (w
tym między innymi roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia majątku ruchomego lub nieruchomego dowolnego rodzaju,
należącego do Spółki lub dowolnej osoby trzeciej oraz wszelkich roszczeń dotyczących utraty życia lub zdrowia), żądań,
szkód, strat, kosztów, wydatków (w tym między innymi kosztów usług prawnych) dowolnego rodzaju, poniesione przez
Spółkę lub jej Podmioty Powiązane, w zakresie, w jakim są one spowodowane lub związane z:
12.1.1. wszelkimi roszczeniami o to, że Towary lub Usługi naruszają prawa patentowe, prawa do zarejestrowanego
wzoru, majątkowe prawa autorskie, prawa do znaku towarowego lub inne prawa własności przemysłowej
lub intelektualnej dowolnej osoby trzeciej z przyczyny użytkowania, zakupu, dostawy lub sprzedaży przez
Spółkę Towarów (z wyjątkiem przypadków, kiedy Towary lub Usługi zostały dostarczone zgodnie ze
Specyfikacją lub projektami Spółki); lub
12.1.2 naruszeniem przez Dostawcę jego zobowiązań wynikających z Umowy, dowolnym zapewnieniem,
oświadczeniem, czynem zabronionym lub zaniechaniem, w tym zaniedbaniem i niedopełnieniem
obowiązków służbowych; lub
12.1.3 zatrudnieniem bądź zwolnieniem dowolnego pracownika Spółki lub jej Podmiotów Powiązanych albo osób
świadczących usługi podobne do Usług, jeżeli faktycznie lub według takich osób ma to związek z
rozpoczęciem lub zakończeniem Umowy z Dostawcą;
12.1.4 zwolnieniem pracownika (pracowników) Dostawcy lub jego Podmiotów Powiązanych lub ich
podwykonawców w związku z rozwiązaniem Umowy (lub zwolnieniem osoby, która byłaby pracownikiem
Dostawcy, Podmiotów Powiązanych lub ich podwykonawców, gdyby nie doszło do rozwiązania Umowy).

13.
13.1

KONTROLA
Dostawca zezwoli Spółce na przeprowadzenie w dogodnym czasie kontroli zamówionych Towarów podczas ich
produkcji w obiektach Dostawcy lub innych obiektach oraz kontroli wyników świadczonych Usług lub
materiałów/surowców wykorzystywanych do świadczenia Usług. W tym celu Dostawca zapewni Spółce dostęp do
obiektów Dostawcy lub innych obiektów.
Kontrola taka nie zwalnia Dostawcy z odpowiedzialności za Towary ani nie oznacza ich odbioru przez Spółkę.

13.2
14.
14.1

ZACHOWANIE POUFNOŚCI
Dostawca zachowa poufność i zadba o zachowanie poufności wszelkich informacji ujawnionych mu lub uzyskanych
przez niego w związku ze stosunkiem łączącym strony a wynikającym z Umowy i nie będzie wykorzystywał ani ujawniał
tych informacji w celach innych niż należyte wykonanie Umowy, chyba że uzyska na to uprzednią pisemną zgodę Spółki.

14.2

14.3
15.
15.1

15.2

15.3

15.4

16.
16.
16.2

17.
17.1

17.1.1
17.1.2

17.1.3

17.2

17.3
17.4

18.
18.1
18.2

18.3

Obowiązek zachowania poufności, o jakim mowa w niniejszym pkt.14, nie obejmuje informacji, co do których Dostawca
może wykazać, że: znajdują się w domenie publicznej lub stały się jej częścią w sposób inny niż na skutek naruszenia
obowiązku zachowania poufności zawartego w niniejszych Warunkach; posiadał je w formie pisemnej przed zawarciem
Umowy i bez obowiązku zachowania ich poufności; zostały mu ujawnione przez niezależną osobę trzecią uprawnioną
do ich ujawnienia; jest zobowiązany do ich ujawnienia przepisami prawa, decyzją sądu, organu rządowego lub innego
właściwego organu.
Dostawca nie będzie wydawał żadnych oświadczeń i w żaden inny sposób publicznie ujawniał faktu istnienia i treści
Umowy osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.
ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO
Dostawca zobowiązuje się stosować najwyższe standardy BHP i ochrony środowiska oraz przestrzegać wszelkich
przepisów ustaw obowiązujących w danym czasie, a także wszelkich zarządzeń i przepisów wykonawczych wydanych
na ich podstawie, oraz spełniać wymogi zakładowego inspektoratu i wszelkich innych uprawnionych organów
przewidzianych w tych przepisach, między innymi także podczas przebywania w obiektach Spółki, jej Podmiotów
Powiązanych i swoich klientów.
Dostawca zapewnia, że Towary lub materiały, jakie mają być dostarczone zgodnie z Zamówieniem, będą bezpieczne i
- pod warunkiem ich właściwego użytkowania - nie będą stwarzać ryzyka dla zdrowia lub środowiska. Ponadto Dostawca
zobowiązuje się dostarczyć wszelkie niezbędne informacje dotyczące konstrukcji, badania/prób i użytkowania Towarów
(bez względu na to, czy Spółka zwróciła się o takie informacje, czy nie).
Jeśli warunki Umowy podlegają wymogom Dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja
2006 r. w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE („dyrektywa maszynowa 2006") w sprawie zbliżenia
ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i wdrażającej przepisy wykonawcze wydane na jej
podstawie (z późniejszymi zmianami), Dostawca zadba, by były one opatrzone oznaczeniem „CE” wskazującym na
zgodność z dyrektywą maszynową 2006 i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie i dostarczy wraz z
dostawą stosowne „Deklaracje zgodności” lub „Deklaracje włączenia” sporządzone przez uznany podmiot zewnętrzny.
Dostawca zobowiązany jest przestrzegać wszelkich polityk, regulaminów, instrukcji i zasad bezpieczeństwa
obowiązujących w Spółce oraz wszelkich mających zastosowanie przepisów prawa, regulacji, regulaminów itp. oraz
zadbać, by przestrzegali ich także jego pracownicy, przedstawiciele lub podwykonawcy.
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Jeśli Umowa obejmuje produkcję według projektu lub Specyfikacji Spółki, Dostawca zobowiązuje się informować Spółkę
o każdym wynalazku lub ulepszeniu w projekcie lub metodzie produkcji, wynikającym z Umowy lub powstałym w związku
z nią.
Każdy taki wynalazek lub ulepszenie, wszelkie powiązane prawa patentowe lub prawa do zarejestrowanego wzoru i
majątkowe prawa autorskie do rysunków, dokumentów czy specyfikacji dotyczących wynalazku lub ulepszenia stanowią
własność Spółki. Dostawca udzieli Spółce na jej koszt wszelkiej pomocy niezbędnej, by umożliwić Spółce uzyskanie
praw patentowych, praw do zarejestrowanego wzoru lub innych podobnych praw na całym świecie.
ROZWIĄZANIE UMOWY
Spółka ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Dostawcy do rekompensaty lub
innego odszkodowania za straty poniesione przez niego na skutek takiego rozwiązania, przez przesłanie Dostawcy
pisemnego wypowiedzenia w przypadku wystąpienia co najmniej jednego z poniższych zdarzeń:
Dostawca dopuścił się rażącego naruszenia swoich obowiązków wynikających z niniejszych Warunków i nie da się
naprawić tego naruszenia;
Dostawca nie naprawił naruszenia, które można było naprawić, lub uporczywie narusza którykolwiek ze swoich
obowiązków wynikających z niniejszych Warunków, mimo że został wezwany na piśmie do naprawienia lub zaprzestania
naruszenia z wyznaczeniem terminu trzydziestu (30) dni;
zaistniały którekolwiek z poniższych okoliczności:
(ii)
Dostawca zwołał zgromadzenie/posiedzenie w celu podjęcia uchwały o likwidacji lub uchwała
taka została już podjęta; lub
(iii) został złożony pozew o rozwiązanie Spółki; lub
(iv) złożono wniosek o wyznaczenie kuratora Dostawcy lub wydano zawiadomienie o zamiarze
powołania kuratora Dostawcy; lub
(v)
Dostawca (lub inna osoba) podjął inne kroki w celu powołania kuratora Dostawcy; lub
(vi) dla całości lub części działalności, przedsiębiorstwa, majątku lub aktywów Dostawcy wyznaczono
przymusowego zarządcę lub syndyka; lub
(vii) Dostawca podejmuje kroki w związku z proponowanym układem z wierzycielami lub zawarto
układ z wierzycielami; lub
(viii) istnieją podstawy, by uznać że Dostawca lub dowolny wspólnik/udziałowiec/akcjonariusz
Dostawcy jest niewypłacalny, Dostawca lub dowolny wspólnik/udziałowiec/akcjonariusz
Dostawcy złożył bądź złożono przeciwko niemu wniosek o ogłoszenie jego upadłości lub wydano
postanowienie o ogłoszeniu jego upadłości;
(ix) Dostawca lub dowolny wspólnik/udziałowiec/akcjonariusz Dostawcy proponuje zawarcie układu
z wierzycielami, wydano zarządzenie tymczasowe dotyczące majątku Dostawcy lub Dostawca
podjął inne działania bądź negocjacje z dowolnym ze swoich wierzycieli w celu zawarcia
porozumienia płatniczego lub układu pomiędzy Dostawcą a jego wierzycielem lub wierzycielami;
(x)
Dostawcę obejmuje postępowanie prowadzone przez właściwy sąd, o skutku identycznym lub
podobnym, jaki mają zdarzenia opisane w pkt. 17.1.3; i/lub
Bez uszczerbku dla praw Spółki do odstąpienia od Umowy, o których mowa w pkt. 17.1.3 Warunków, Spółka może
zaproponować kuratorowi, zarządcy przymusowemu, syndykowi, likwidatorowi (stosownie do okoliczności) możliwość
wywiązania się z Umowy, pod warunkiem złożenia gwarancji należytego wykonania Umowy na uzgodnioną kwotę.
Rozwiązanie Umowy pozostaje bez wpływu na prawa i środki ochrony prawnej przysługujące stronom na dzień
rozwiązania Umowy.
Po rozwiązaniu Umowy, bez względu na przyczynę:
17.4.1 (z zastrzeżeniem pkt. 17.3 Warunków) stosunek prawny pomiędzy stronami ustaje, chyba że
postanowienia niniejszego pkt. 17.4 przewidują inaczej (i w zakresie, w jakim ewentualnie przewidują
inaczej);
17.4.2 wszelkie postanowienia, które w sposób wyraźny lub dorozumiany mają nabrać mocy lub pozostać w mocy
z chwilą rozwiązania lub po rozwiązaniu Umowy, zachowują pełną moc i skuteczność prawną;
17.4.3 Dostawca niezwłocznie zwróci Spółce (albo zniszczy – jeśli Spółka zażąda tego na piśmie) wszelką
własność Spółki znajdującą się w posiadaniu Dostawcy (w tym między innymi materiały, narzędzia i inne
przedmioty przesłane Dostawcy w dowolnym celu) w dniu wypowiedzenia, w tym wszelkie informacje
poufne wraz z ich kopiami, a także złoży oświadczenie, że tego dokonał oraz zaprzestanie dalszego
wykorzystywania takich informacji poufnych; oraz
17.4.4 wszelkie jeszcze niezrealizowane zamówienia ulegnąanulowaniu, chyba że Spółka wyraźnie wskaże
inaczej na piśmie.
CESJA I PODWYKONAWSTWO
Bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki Dostawca nie ma prawa dokonać cesji ani przeniesienia Umowy lub jej części na
osobę trzecią ani podejmować prób cesji lub przeniesienia.
Bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki Dostawca nie ma prawa zlecić podwykonawstwa Umowy lub jej części w zakresie
innym niż dostarczenie materiałów/surowców, wykonanie tych elementów i części Towarów, których wykonawcy
wskazani są z nazwy w Zamówieniu lub Specyfikacji. Żadna taka zgoda na podwykonawstwo nie zwalnia Dostawcy z
jego obowiązków wynikających z Umowy.
Spółka ma pełne prawo przenosić wierzytelności wynikające z Umowy. W przypadku takiego przeniesienia każde
odniesienie do Spółki zawarte w Umowie obejmuje także cesjonariuszy Spółki. Spółka może w dowolnym czasie
przenosić, obciążać zastawem bądź w inny sposób oraz dowolnie rozporządzać wszystkimi swoimi prawami i
obowiązkami wynikającymi z Umowy na rzecz osób trzecich.

19.

WŁAŚCIWE PRAWO
Niniejsza Umowa oraz wszelkie kwestie, spory lub roszczenia z niej wynikające lub z nią związane (o charakterze
umownym lub nie, takie jak roszczenia wynikające z czynu zabronionego, naruszenia dowolnych przepisów czy innych
przyczyn) podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim powinny być rozpatrywane i interpretowane.

20.

WŁAŚCIWY SĄD
Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z Umowy lub z nią związane podlegają niewyłącznej jurysdykcji sądów
polskich, czemu strony nieodwołalnie się podporządkowują. Bez uszczerbku dla powyższego postanowienia wszelkie
spory lub roszczenia wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane będą ostatecznie rozstrzygane według
wyłącznego uznania Spółki, jako powoda, zgodnie z Zasadami Arbitrażu Międzynarodowej Izby Gospodarczej, przez
jednego lub kilku arbitrów wyznaczonych zgodnie z tymi zasadami. Takie postępowanie arbitrażowe toczyć się będzie
w języku angielskim, w Krakowie, w Polsce.

21.

NAGŁÓWKI
Nagłówki w niniejszych Warunkach stanowią jedynie udogodnienie i nie wpływają na interpretację Warunków.

22.

LICENCJE
Jeśli wykonanie Umowy wymaga, by Spółka posiadała określone pozwolenie lub licencję wydawaną przez organ
rządowy lub inny, w kraju lub za granicą, Umowa będzie uzależniona od uzyskania takiej licencji lub pozwolenia w
wymaganym czasie.

23.
23.1

UBEZPIECZENIE
Dostawca przez cały czas obowiązywania Umowy będzie utrzymywał na własny koszt ubezpieczenie wykupione w
uznanej firmie ubezpieczeniowej, którego zakres będzie odpowiedni do jego zobowiązań i odpowiedzialności na
podstawie Umowy.
Na każde pisemne żądanie Spółki Dostawca przedstawi Spółce wymagane informacje dotyczące jego ważnych polis
ubezpieczeniowych, do których posiadania Dostawca jest zobowiązany zgodnie z niniejszymi Warunkami, a także
informacje o odnowieniu każdej z tych polisy. Ponadto na pisemne żądanie Spółki Dostawca prześle jej potwierdzenie
opłacenia składki ubezpieczeniowej.
Dostawca zapewni Spółce lub jej ubezpieczycielom dostęp do obiektów, pomoc i doradztwo w celu prowadzenia obrony
lub podjęcia innych działań w związku z postępowaniem, roszczeniem lub sprawą dotyczącą wykonania Umowy przez
Dostawcę.

23.2

23.3

24.

ZAWIADOMIENIA
Wszelkie zawiadomienia lub inne dokumenty, których doręczenia wymaga niniejsza Umowa, muszą być sporządzone
na piśmie i doręczone osobiście lub za pośrednictwem kuriera lub listem poleconym priorytetowym. Zawiadomienia takie
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uznaje się za należycie doręczone drugiej stronie, jeśli zostały przesłane na adres przez nią wskazany w dokumentach
umownych lub inny adres, o jakim strona ta poinformuje drugą stronę na piśmie. W przypadku wysłania listem pismo
uznaje się za doręczone po upływie 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od nadania.
25.

NIEWAŻNOŚĆ
Jeśli w dowolnym czasie jedno z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne bądź stanie się
nieważne lub prawnie nieskuteczne z dowolnego powodu w rozumieniu obowiązującego prawa, postanowienie takie
zostanie pominięte i nie będzie miało wpływu na ważność i/lub prawną skuteczność pozostałych postanowień
Warunków.

26.

Rozporządzenie „REACH”
Jeśli Dostawca dostarcza substancje lub preparaty w rozumieniu rozporządzenia REACH (Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady Nr 1907/2006 z dnia 18. grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)), to zapewnia, że jest świadomy ciążących na nim
obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH i zobowiązuje się do ich wykonania podczas dostarczania tych
substancji i preparatów. Dostawca gwarantuje dostarczanie Spółce tylko substancji i/lub preparatów, które są
zarejestrowane lub wstępnie zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. W razie naruszenia jakiegokolwiek
postanowienia rozporządzenia REACH Dostawca zobowiązuje się uwolnić Spółkę od wszelkiej odpowiedzialności z
tytułu roszczeń osób trzecich, w tym roszczeń organów administracji państwowej, a także z tytułu wszelkich strat, szkód,
kosztów, wydatków wynikających z naruszenia niniejszych Warunków. Dostawca zobowiązuje się nie dostarczać Spółce
żadnych substancji wymienionych w Załączniku XIV do rozporządzenia REACH, czy to jako samodzielnych produktów
czy jako składników preparatu lub wyrobu, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

27.
27.1

PRZEPISY O PRZECIWDZIAŁANIU KORUPCJI
Dostawca zapewnia, że:
27.1.1 nie popełnił żadnego przestępstwa przewidzianego w przepisach o przeciwdziałaniu korupcji
(„Przestępstwo Korupcyjne”);
27.1.2 nie został oficjalnie poinformowany, że jest przedmiotem dochodzenia w sprawie rzekomego popełnienia
Przestępstwa Korupcyjnego lub że toczy się przeciwko niemu postępowanie karne o naruszenie przepisów
o przeciwdziałaniu korupcji; oraz
27.1.3 nie są mu znane okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę do wszczęcia dochodzenia w sprawie
rzekomego popełnienia Przestępstwa Korupcyjnego lub postępowania karnego o naruszenie przepisów o
przeciwdziałaniu korupcji.
Dostawca oświadcza, że:
27.2.1 stosuje i przez cały okres obowiązywania Umowy będzie stosował stosowne procedury, których celem jest
zapewnienie, by osoby związane z Dostawcą (w tym pracownicy, podwykonawcy, przedstawiciele lub
osoby trzecie pracujące na rzecz Dostawcy lub jego Podmiotu Powiązanego (zwane łącznie „Osobami
Powiązanymi”)) nie popełniały Przestępstw Korupcyjnych ani nie podejmowały żadnych innych działań,
które mogłyby stanowić Przestępstwo Korupcyjne;
27.2.2 będzie przestrzegał wszelkich przepisów o przeciwdziałaniu korupcji lub brytyjskiej Ustawy o
przeciwdziałaniu korupcji z 2010 r. (UK Bribery Act 2010) - w zależności od tego, które z tych przepisów są
bardziej restrykcyjne - oraz nie dopuści się i zadba, by Osoby Powiązane nie dopuściły się żadnego
Przestępstwa Korupcyjnego ani innego działania, które mogłoby być uznane za Przestępstwo Korupcyjne;
oraz
27.2.3 nie podejmie i nie dopuści do podjęcia żadnej czynności, która mogłaby skutkować popełnieniem przez
Spółkę lub jej pracowników, podwykonawców lub przedstawicieli Przestępstwa Korupcyjnego lub
naraziłaby Spółkę na odpowiedzialność wynikającą z przepisów o przeciwdziałaniu korupcji; oraz
27.2.4 poinformuje Spółkę na piśmie niezwłocznie o uzyskanych informacjach lub uzasadnionym podejrzeniu, że
Dostawca lub któraś z jego Osób Powiązanych narusza lub może naruszyć zobowiązania Dostawcy
wynikające z niniejszego pkt. 27 Warunków. Zawiadomienie takie powinno zawierać szczegółowy opis
okoliczności naruszenia lub możliwego naruszenia obowiązków Dostawcy.
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WSPÓŁCZESNE NIEWOLNICTWO
Termin „Polityka dotycząca przeciwdziałania współczesnego niewolnictwa” użyty w niniejszym pkt. 28 Warunków
oznacza Oświadczenie Vesuvius plc w sprawie przeciwdziałania pracy niewolniczej i handlowi ludźmi, które
opublikowane jest na stronach internetowych spółki www.vesuvius.com. Dostawca niniejszym zobowiązuje się,
oświadcza i zapewnia, że:
28.1.1 ani Dostawca, ani żaden z jego dyrektorów, pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców:
(i)
nie popełnił przestępstwa przewidzianego w obowiązujących przepisach o przeciwdziałaniu
współczesnemu niewolnictwu lub brytyjskiej ustawie o przeciwdziałaniu współczesnemu
niewolnictwu z 2015 r. (UK Modern Slavery Act 2015) („Przestępstwo wynikające z naruszenia
przepisów o przeciwdziałaniu współczesnemu niewolnictwu”); lub
(ii)
nie został oficjalnie poinformowany, że jest przedmiotem dochodzenia w sprawie rzekomego
popełnienia Przestępstwa wynikającego z naruszenia przepisów o przeciwdziałaniu
współczesnemu niewolnictwu lub że toczy się przeciwko niemu postępowanie karne o naruszenie
przepisów o przeciwdziałaniu współczesnemu niewolnictwu; lub
(iii) nie zna żadnych okoliczności dotyczących łańcucha dostaw, które mogłyby stanowić podstawę
do wszczęcia dochodzenia w sprawie rzekomego popełnienia Przestępstwa wynikającego z
naruszenia przepisów o przeciwdziałaniu współczesnemu niewolnictwu lub postępowania
karnego o naruszenie przepisów o przeciwdziałaniu współczesnemu niewolnictwu;
28.1.2 będzie przestrzegał obowiązujących przepisów o przeciwdziałaniu współczesnemu niewolnictwu lub
brytyjskiej ustawy o przeciwdziałaniu współczesnemu niewolnictwu z 2015 r. (UK Modern Slavery Act 2015)
- w zależności od tego, które są bardziej restrykcyjne - oraz Polityki dotyczącej przeciwdziałania
współczesnemu niewolnictwu;
28.1.3 poinformuje Spółkę na piśmie bez zbędnej zwłoki o uzyskanych informacjach lub uzasadnionych
podejrzeniach, że sam Dostawca lub jeden z jego dyrektorów, pracowników, przedstawicieli lub
podwykonawców naruszył lub mógł naruszyć zobowiązania Dostawcy wynikające z niniejszego pkt. 28
Warunków. Zawiadomienie takie powinno zawierać szczegółowy opis okoliczności naruszenia lub
możliwego naruszenia obowiązków Dostawcy.
Każde naruszenie niniejszego pkt. 28 przez Dostawcę uznaje się za rażące naruszenie Umowy uprawniające Spółkę
do rozwiązania Umowy w trybie przewidzianym w pkt. 17.1.1 Warunków.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Podmioty Powiązane Spółki mają prawo egzekwować postanowienia Umowy. Żadna inna osoba, która nie jest stroną
niniejszej Umowy, nie ma prawa egzekwować jej postanowień. Warunek ten nie ma wpływu na prawa i środki ochrony
prawnej przysługujące dowolnej osobie na podstawie innej niż Umowa. Prawa stron do wypowiedzenia Umowy,
odstąpienia od niej, zmiany jej postanowień, zrzeczenia się prawa lub praw z niej wynikających lub zawarcia na jej
podstawie ugody nie wymagają zgody żadnej osoby, która nie jest stroną Umowy.
Niniejsze Warunki mają pierwszeństwo przed wszelkimi innymi warunkami zawartymi w dowolnej ofercie cenowej,
formularzu przyjęcia, formularzu dostawy, fakturze czy innym dokumencie lub piśmie pochodzącym od Dostawcy. Takie
inne warunki nie mają żadnej mocy prawnej, chyba że zostały wyraźnie zaakceptowane na piśmie przez Spółkę.
Żadne z postanowień zawartych w niniejszych Warunkach nie ogranicza warunków i gwarancji/zapewnień (wyraźnych
lub dorozumianych) ani praw i środków ochrony prawnej przysługujących Spółce w związku z Umową z mocy prawa
stanowionego lub zwyczajowego. Prawa i środki ochrony prawnej przysługujące Spółce na mocy niniejszych Warunków
mają charakter dodatkowy i nie zastępują warunków, gwarancji/zapewnień, praw i środków ochrony prawnej
przysługujących Spółce lub wynikających z przepisów prawa.

