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OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU BMI (“OWZ BMI”)
„Kupujący” oznacza osobę prawną BMI określoną w Zamówieniu.
„Dostawca” oznacza stronę sprzedającą Kupującemu odpowiednie
Produkty lub Usługi. Sprzedając Kupującemu Produkty i Usługi,
Dostawca przyjmuje do wiadomości, że zakup dokonywany przez
Kupującego podlega OWZ BMI. Wszelkie zmiany niniejszych
warunków wymagają formy pisemnej i muszą być podpisane przez
Kupującego. „Zamówienie” oznacza drukowane polecenie
zawierające nasze wszystkie wymagania oraz unikalny Numer
Zamówienia, który należy podać w każdej korespondencji.
Odniesienie do (i) „Produktów” jest odniesieniem do produktów i
związanych z nimi usług wyraźnie przewidzianych w Umowie
Zakupu (zgodnie z definicją poniżej) zakupionych przez Kupującego
od Dostawcy; (ii) „Usług” jest odniesieniem do usług świadczonych
przez Dostawcę wyraźnie określonych w Umowie Zakupu.
1. WARUNKI ZAKUPU. (A) Wszelkie Produkty lub Usługi zakupione
od Dostawcy drogą elektroniczną, w formie papierowej lub w innej
formie przekazu są nabywane z zastrzeżeniem: (i) jeżeli Dostawca i
Kupujący zawarli już na piśmie podpisaną przez wszystkie strony
umowę zakupu/dostawy aktualnie obowiązującą z Kupującym,
wówczas warunki tej umowy mają pierwszeństwo przed OWZ BMI;
oraz (ii) jeżeli pomiędzy Dostawcą a Kupującym nie obowiązuje
aktualnie umowa zakupu podpisana przez wszystkie jej strony,
wówczas OWZ BMI wraz z Zamówieniem stanowią „Umowę
Zakupu”. (a) Dostawca dostarczy Kupującemu w wymaganym
terminie pisemne potwierdzenie, w którym oświadczy, że
akceptuje lub odrzuca Zamówienie wysłane przez Kupującego.
Wszelkie zmiany w Zamówieniu dokonane przez Dostawcę będą
akceptowane przez Kupującego wyłącznie w formie pisemnej.
Każde Zamówienie zaakceptowane przez Dostawcę stanie się, wraz
z OWZ BMI, prawnie wiążącą Umową Zakupu. (c) Personel
Dostawcy w żadnym czasie nie będzie zatrudniony ani w inny
sposób angażowany przez Kupującego. (d) Kupujący może
przenieść każdą Umowę Zakupu na dowolne podmioty prawne,
które są częścią grupy spółek, do której należy. (e) Dostawca nie
może przenosić ani zlecać podwykonawstwa swoich zobowiązań
wynikających z Umowy Zakupu bez uprzedniej pisemnej zgody
Kupującego, w przeciwnym przypadku przeniesienie lub zlecenie
podwykonawstwa
będzie
nieważne.
W
przypadku
podwykonawstwa Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie
działania lub zaniechania swoich podwykonawców.
2. CENA; PŁATNOŚĆ. (a) O ile Umowa Zakupu nie stanowi inaczej,
ceny są: (i) podane w euro; (ii) nie będą podwyższane w okresie
obowiązywania Umowy Zakupu; (iii) obowiązują reguły
INCOTERMS 2020 DDP w obiekcie wskazanym przez Kupującego;
oraz (iv) zawierają wszystkie opłaty (w tym ubezpieczenie). Nie
zezwala się na żadne dodatkowe opłaty jakiegokolwiek rodzaju, w
tym między innymi dopłaty, chyba że wcześniej Kupujący wyrazi na
nie wyraźną zgodę na piśmie. (b) O ile Umowa Zakupu nie stanowi
inaczej, zapłata nastąpi przed upływem 60 dni od dnia otrzymania
przez Kupującego (i) bezspornej faktury; lub (ii) produktów
zgodnych z wymaganiami, stosownie do przypadku, w zależności,
co nastąpi jako pierwsze. Data faktury nie może być wcześniejsza
od daty wysyłki. (c) Dostawca oświadcza i zapewnia, że ceny
Produktów nie będą mniej korzystne niż ceny stosowane w
przypadku sprzedaży przez Dostawcę jakiemukolwiek innemu
klientowi kupującemu podobne ilości zasadniczo porównywalnych
produktów.
3. TRANSPORT; DOSTAWA. (a) Terminy dostaw są stałe, a TERMIN
DOSTAWY NALEŻY DO ISTOTNYCH WARUNKÓW DOSTAWY.
Dostawca niezwłocznie powiadomi Kupującego na piśmie, jeśli
Dostawca przewiduje trudności w dotrzymaniu wymaganego
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terminu dostawy. Kupujący nie jest zobowiązany do przyjęcia
dostaw, które nie zostały zrealizowane w wymaganym terminie
dostawy. W przypadku gdy Dostawca nie dotrzyma wymaganego
terminu dostawy, Kupujący może zamówić Produkty lub Usługi
zastępcze, a Dostawca pokryje wszelkie koszty poniesione przez
Kupującego w wyniku takiego niewykonania warunku. (b) O ile
Umowa Zakupu nie stanowi inaczej, prawo własności i ryzyko
związane z Produktami lub Usługami przechodzi z Dostawcy
bezpośrednio na Kupującego niezwłocznie po realizacji dostawy.
Dostawca nie ma żadnego prawa do zachowania prawa własności i
przekaże pełne i niewadliwe prawo własności do Produktów, wolny
od jakichkolwiek zastawów lub obciążeń. (c) Dostawca ponosi
wyłączną odpowiedzialność za wszelkie opłaty za przestoje
wynikające z działań lub zaniechań Dostawcy w dostarczaniu
Produktów zgodnie z niniejszymi postanowieniami.
4. INSPEKCJA. Kupujący może sprawdzać i testować wszystkie
Produkty, Usługi oraz wszelkie materiały, sprzęt i urządzenia
wykorzystywane przez Dostawcę do produkcji Produktów lub
świadczenia Usług. Dostawca przedłoży do zatwierdzenia przed
użyciem, próbki całości lub dowolnej części Produktów (w tym
wszelkich materiałów, komponentów, opakowań i etykiet).
Dostawca jest zobowiązany do zachowania i przechowywania
kompletnej, jasnej, dokładnej i aktualnej dokumentacji związanej z
wykonywaniem Umowy Zakupu (w tym dokumentacji technicznej i
wszelkich deklaracji zgodności / deklaracji Właściwości
Użytkowych) przez co najmniej 6 lat po zakończeniu Umowy
Zakupu lub przez dłuższy okres wymagany przez odpowiednie
przepisy prawa. O ile Kupujący inaczej nie określi na piśmie,
Dostawca dostarczy Kupującemu certyfikat analizy dotyczący
specyfikacji zatwierdzonych przez Kupującego w odniesieniu do
każdej wysłanej partii Produktu.
5. GWARANCJE. (a) Oprócz wszelkich gwarancji wynikających z
faktów lub przepisów prawa, Dostawca oświadcza, gwarantuje,
zaświadcza i zobowiązuje się, że wszystkie Produkty i Usługi będą:
(i) wolne od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich; (ii) w ścisłej
zgodności ze specyfikacjami, próbkami, rysunkami lub innymi
opisami zatwierdzonymi przez Kupującego; (iii) wolne od wszelkich
wad ukrytych lub widocznych; oraz (iv) o zadowalającej jakości i
przydatne dla określonego celu oczekiwanego od Dostawcy i
podanego do wiadomości Dostawcy przez Kupującego. (b)
Dostawca gwarantuje ponadto, że posiada pełne i niewadliwe
prawo własności Produktów oraz, że wszystkie (x) Produkty będą
miały odpowiednią jakość handlową, oraz (y) Usługi będą
świadczone zgodnie z należytą starannością i rzetelnością zwykle
stosowanymi przez osoby wykonujące podobne usługi w
profesjonalny i fachowy sposób. (c) O ile prawo nie stanowi inaczej,
powyższe oświadczenia, gwarancje, zaświadczenia i zobowiązania
będą obowiązywać przez okres dwunastu (12) miesięcy od dnia
otrzymania przez Kupującego zgodnego Produktu lub od dnia
ostatecznego odbioru Usług przez Kupującego; niemniej jednak
pod warunkiem, że w przypadku wykrycia wady ukrytej powyższe
oświadczenia, gwarancje, zaświadczenia i zobowiązania będą
obowiązywać przez okres dwunastu (12) miesięcy od dnia wykrycia
wady ukrytej przez Kupującego w Produktach lub Usługach
Dostawcy lub od dnia, gdy taka wada ukryta powinna była zostać
wykryta przez Kupującego przy zachowaniu należytej staranności,
w zależności, co nastąpi jako pierwsze. (d) W przypadku gdy
jakiekolwiek Produkty lub Usługi nie są zgodne z powyższymi
oświadczeniami, gwarancjami, zaświadczeniami i zobowiązaniami,
wówczas Dostawca, według uznania Kupującego: (1) w przypadku
Produktów, wymieni lub naprawi niezgodne produkty; (2) w
przypadku Usług, ponownie wykona wszystkie Usługi w celu
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wyeliminowania wszelkiej niezgodności; lub (3) zwróci cenę zakupu
niezgodnych Produktów lub Usług oraz wszelkie związane z tym
koszty poniesione przez Kupującego. (e) Wszelkie Produkty lub
Usługi zastępcze będą również podlegać powyższym
oświadczeniom, gwarancjom, zaświadczeniom, zobowiązaniom i
okresom gwarancji. Okres gwarancji na naprawione Produkty lub
Usługi zostanie przedłużony w celu uwzględnienia czasu, który
upłynął do momentu zakończenia naprawy. W przypadku gdy
Dostawca nie dokona wymiany, naprawy niezgodnego Produktu
lub nie wykona ponownie Usługi, stosownie do przypadku, w
uzasadnionym terminie po zgłoszeniu niezgodności, Kupujący
może wymienić, naprawić Produkt lub wykonać ponownie Usługę
na koszt Dostawcy. (f) Wszelkie prawa lub środki prawne
Kupującego określone w Umowie Zakupu nie są wyłączne, zatem
Kupujący ma również wszelkie prawa i jest uprawniony do
wszelkich środków prawnych dostępnych na podstawie
obowiązującego prawa.
6. WYPOWIEDZENIE UMOWY; ZMIANA ZAMÓWIENIA. (a)
Kupujący może, za pisemnym powiadomieniem Dostawcy,
wypowiedzieć zakup dowolnej ilości Produktów lub Usług (i) bez
podania przyczyny, (ii) jeśli Dostawca nie skompletuje lub nie
dostarczy jakiejkolwiek ich części w wymaganym terminie, lub (iii)
jeśli Dostawca naruszy którykolwiek z warunków Umowy Zakupu,
w tym, bez ograniczeń, którekolwiek z postanowień określonych w
poniższym par. 7, 8 lub 9. W przypadku wypowiedzenia bez podania
przyczyny Kupujący zapłaci Dostawcy opłaty związane z
wypowiedzeniem równe kosztom materiałów i robocizny
poniesionych (i nieograniczonych w inny sposób) na zamówione
Produkty lub Usługi przed dniem wypowiedzenia; pod warunkiem,
że Dostawca podjął wszelkie możliwe działania w celu ograniczenia
takich kosztów. Dostawca powiadomi Kupującego na piśmie o
rzeczywistych opłatach związanych z wypowiedzeniem w ciągu
trzydziestu (30) dni od wypowiedzenia. W przypadku gdy
wypowiedzenie jest spowodowane niewykonaniem dostawy lub
naruszeniem jakiegokolwiek istotnego warunku Umowy Zakupu,
opłaty związane z wypowiedzeniem nie są wymagane, a Kupujący
może nabyć zastępcze produkty lub usługi, zaś Dostawca pokryje
wszystkie koszty poniesione przez Kupującego w wyniku takiego
niewykonania lub naruszenia. (b) Przed wysyłką lub zrealizowaniem
zamówienia Kupujący może zażądać zmian w odniesieniu do
Produktów lub Usług, które mają być dostarczone, w tym między
innymi zmian w sposobie wysyłki lub pakowania, terminie lub
miejscu dostawy oraz może zwiększyć zamówioną ilość. Dostawca
niezwłocznie powiadomi Kupującego o każdym wynikającym z tego
zwiększeniu lub zmniejszeniu kosztów oraz Kupujący i Dostawca
uzgodnią wszelkie korekty ceny przed wprowadzeniem każdej
takiej zmiany. W przypadku gdy strony nie dokonają uzgodnienia w
powyższym zakresie, jedyną możliwością dla Kupującego będzie
wycofanie swojego żądania jakiejkolwiek takiej zmiany. (c)
Dostawca powiadomi Kupującego z możliwie największym
wyprzedzeniem (a następnie dostarczy takie informacje, jakich
Kupujący będzie wymagał) w przypadku konieczności zmiany
procesu produkcyjnego lub sprzętu, lub narzędzi używanych do
produkcji Produktów na inne, które mogą w jakikolwiek sposób
wpływać na Produkty lub uzgodnioną specyfikację.
7. ZGODNOŚĆ. (a) Dostawca oświadcza, zapewnia, zaświadcza i
zobowiązuje się, że Dostawca oraz jego pracownicy i kontrahenci
będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa,
zasad, regulacji (w tym praw w krajach, w których Produkty są
produkowane) oraz zamówień podczas wykonywania zobowiązań
Dostawcy wynikających z Umowy Zakupu, w tym, między innymi,
przepisów dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i
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higieny pracy, przepisów imigracyjnych, praw dotyczących równych
szans w zatrudnieniu, przepisów dotyczących pracy wykonywanej
przez osoby nieletnie, przepisów dotyczących przeciwdziałania
niewolnictwu, sankcji międzynarodowych, przepisów dotyczących
przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, praniu pieniędzy i
oszustwom oraz wszelkich przepisów ustawowych i wykonawczych
dotyczących przeciwdziałania korupcji, w tym przekupstwu
urzędników państwowych. (b) Wykonując swoje zobowiązania
wynikające z Umowy Zakupu, Dostawca będzie przestrzegał i
zapewni, aby jego personel przestrzegał „Kodeksu postępowania”
Standard Industries, a także wszelkich obowiązujących wymogów
dotyczących ochrony zdrowia, higieny pracy i bezpieczeństwa
obowiązujących w miejscu dostawy. (c) Dostawca będzie
przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących
kontroli handlu i eksportu, w tym: (i) obowiązujących przepisów
celnych; (ii) rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009; (iii) przepisów
dotyczących opakowania i etykietowania; oraz (iv) prawa
handlowego Wielkiej Brytanii, Polski, UE i USA, a ponadto przekaże
Kupującemu wszelkie informacje, których Kupujący może zasadnie
wymagać w celu zapewnienia własnej zgodności ze wszystkimi
takimi przepisami. (d) W zakresie, w jakim jakiekolwiek Produkty
przekazywane na mocy Umowy Zakupu zawierają niebezpieczne,
szkodliwe, toksyczne, wybuchowe, groźne dla zdrowia lub podobne
materiały lub komponenty, Dostawca przekaże Kupującemu
wszystkie istotne informacje wymagane na podstawie właściwych
przepisów prawa, zasad lub regulacji, w tym wszelkie wymagania
dotyczące obowiązkowego oznakowania, i wszelkich podobnych
przepisów i wymogów dotyczących informowania w innych
jurysdykcjach, do których, zgodnie z poleceniem Kupującego,
Produkty mają być dostarczone. (e) W określonym czasie, na
żądanie Kupującego, Dostawca dostarczy Kupującemu certyfikaty
zgodności ze wszelkimi obowiązującymi wymogami prawnymi i
postanowieniami niniejszego par. 7. (f) Dostawca jest
odpowiedzialny za wypłacanie wynagrodzeń swoim pracownikom i
za dokonywanie wszelkich potrąceń wymaganych przez prawo. (g)
Wykonując swoje zobowiązania wynikające z Umowy Zakupu,
Dostawca oraz pracownicy i kontrahenci Dostawcy nie podejmą
żadnych działań, które: (i) spowodowałyby naruszenie przez
Kupującego lub któregokolwiek członka personelu Kupującego
sankcji i przepisów dotyczących kontroli eksportu, które mają
zastosowanie w odniesieniu do Kupującego i personelu Kupującego
(w tym przepisy dotyczące sankcji wydawane przez Biuro Kontroli
Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC), Unię
Europejską i jej państwa członkowskie oraz HM Treasury w Wielkiej
Brytanii (łącznie „Sankcje")) lub które (ii) mogą w istotnym stopniu
narazić każdą osobę na ryzyko bycia objętym Sankcjami. (h) W
każdym dniu, w którym Dostawca wykonuje jakiekolwiek działania
na podstawie lub w związku z Umową Zakupu, Dostawca
oświadcza, gwarantuje i potwierdza, że ani Dostawca, ani żaden z
jego dyrektorów lub żadna z osób na kierowniczych stanowiskach:
(i) nie jest wymieniony(-a) na opublikowanej liście osób objętych
Sankcjami, która może być wydana w określonym czasie przez
jakikolwiek organ regulacyjny; (ii) zwykle nie znajduje się lub nie
zamieszkuje, lub nie jest zarejestrowany(-a) zgodnie z prawem, w
kraju lub na terytorium, którego dotyczą kompleksowe
ogólnokrajowe lub terytorialne Sankcje; (iii) nie jest własnością lub
nie jest kontrolowany(-a) przez osobę, o której mowa w ppkt (i) lub
(ii), lub nie działa w imieniu lub pod kierunkiem tej osoby; lub (iv)
w inny sposób nie jest wyraźnie wskazanym celem Sankcji. (i)
Wykonując swoje zobowiązania wynikające z Umowy Zakupu (w
tym podczas świadczenia jakichkolwiek Usług), Dostawca oraz
pracownicy i kontrahenci Dostawcy nie będą bezpośrednio ani
pośrednio dokonywać, oferować ani obiecywać żadnych (i)
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łapówek, zachęt, drobnych gratyfikacji, wynagrodzenia za
przyspieszenie sprawy; (ii) płatności lub podarunku urzędnikowi
publicznemu, które miałyby zostać dokonane, zaoferowane lub
obiecane w celu pozyskania transakcji lub uzyskania korzyści
biznesowej, w przypadku gdy prawo ich obowiązujące zakazuje i nie
wymaga przyjęcia takiej płatności lub podarunku; lub (C) innych
płatności lub podarunków w formie pieniężnej, lub rzeczy
wartościowych, gdy dane działanie, którego dotyczy taka płatność,
podarunek lub rzecz jest zabronione na mocy obowiązujących
przepisów antykorupcyjnych. (j) Dostawca niezwłocznie
powiadomi Kupującego o otrzymaniu lub powzięciu wiedzy przez
Dostawcę o jakiejkolwiek sprawie, która jest zabroniona na
podstawie niniejszego par. 7. (k) W zakresie, w jakim jakiekolwiek
zobowiązanie, oświadczenie, zapewnienie lub podobne
potwierdzenie zawarte w niniejszym par. 7 spowodowałoby
naruszenie przez Dostawcę lub Kupującego rozporządzenia Rady
(WE) nr 2271/1996, Dostawca nie jest zobowiązany do składania
ani utrzymania zgodności z takim zobowiązaniem, oświadczeniem
czy zapewnieniem, niemniej jednak tylko w stopniu, w jakim takie
naruszenie miałoby nastąpić. (l) W przypadku gdy Dostawca
powierzy podwykonawcom jakąkolwiek część swoich zobowiązań
wynikających z Umowy Zakupu, Dostawca zapewni, aby każdy
podwykonawca podlegał postanowieniom równoważnym z
postanowieniami zawartymi w niniejszym ustępie 7.
8. INFORMACJE POUFNE; WŁASNOŚĆ DOKUMENTACJI I
MATERIAŁÓW. (a) Dostawca będzie traktował wszelkie informacje
otrzymane od Kupującego lub w jego imieniu lub do których
Dostawca ma dostęp, w związku z Umową Zakupu, jako poufne i
nie ujawni ich żadnej osobie, która nie została uprzednio
upoważniona przez Kupującego na piśmie do ich otrzymania.
Dostawca będzie wykorzystywał takie informacje tylko wtedy, gdy
będzie to konieczne w celu wykonania swoich zobowiązań
wynikających z Umowy Zakupu. Po rozwiązaniu Umowy Zakupu
wszystkie takie informacje zostaną zwrócone Kupującemu lub,
według uznania Kupującego, zniszczone przez Dostawcę. Dostawca
nie będzie ogłaszał ani udostępniał żadnych informacji dotyczących
Umowy Zakupu żadnej innej osobie lub podmiotowi, w tym między
innymi prasie lub jakiemukolwiek urzędowi, z wyjątkiem
przypadków wymaganych przez prawo (a następnie – jeśli jest to
prawnie dopuszczalne – po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Kupującego), chyba że uzyska uprzednią pisemną zgodę od
Kupującego. (b) Wszystkie rysunki, modele, specyfikacje oraz inne
dokumenty i materiały sporządzone przez Dostawcę specjalnie w
związku z Produktami lub Usługami, staną się własnością
Kupującego i zostaną dostarczone Kupującemu, w ramach
wynagrodzenia za Umowę Zakupu, po (i) zrealizowaniu, porzuceniu
lub odroczeniu usług lub dostarczeniu produktów wymaganych na
podstawie Umowy Zakupu, lub (ii) po rozwiązaniu Umowy Zakupu.
Dostawca niniejszym przenosi na Kupującego wszelkie prawa, które
posiada do wszystkich takich rysunków, modeli, specyfikacji,
dokumentów i materiałów.
9. NARUSZENIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. (a) Dostawca
oświadcza i gwarantuje, że sprzedaż lub korzystanie z Produktów
lub Usług dostarczonych Kupującemu nie naruszy, nie
sprzeniewierzy ani w żaden inny sposób nie pogwałci praw
patentowych, patentów, znaków towarowych, praw autorskich lub
innych praw własności intelektualnej w żadnym miejscu na świecie.
W przypadku gdy jakikolwiek Produkt, Usługa lub ich część zostanie
uznana za naruszenie, Dostawca, na swój koszt, uzyska dla
Kupującego licencję na korzystanie z produktu, usługi lub ich części
lub zastąpi lub zmodyfikuje je w sposób zadowalający dla
Kupującego tak, aby uniknąć naruszenia. (b) Dostawca nie będzie
Strona 3 z 6

dochodził żadnych swoich praw patentowych lub innych praw
własności intelektualnej wobec Kupującego lub podmiotów
powiązanych, zależnych lub klientów Kupującego na całym świecie
w związku z jakimkolwiek wykorzystaniem Produktów, Usług lub
ich części dostarczonych Kupującemu, do produkcji, stosowania,
przygotowania, sprzedaży, dostarczenia produktów lub usług
Kupującego lub podmiotów powiązanych, zależnych lub klientów
Kupującego.
10. JAKOŚĆ. (a) Dostawca nie zmieni procesu produkcyjnego,
miejsca produkcji, surowców ani proporcji surowców użytych w
Produktach dostarczanych Kupującemu na podstawie Umowy
Zakupu, chyba że Dostawca powiadomi Kupującego na piśmie o
zmianie co najmniej dziewięćdziesiąt (90) dni przed wdrożeniem
zmiany, a Kupujący wyrazi pisemną zgodę na zmianę. Dostawca
ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty, straty i szkody, które
Kupujący, jego podmioty powiązane, zależne oraz ich odpowiedni
dyrektorzy, osoby na kierowniczych stanowiskach, pracownicy i
pośrednicy (łącznie „Strona(-y) Kupującego”) mogą ponieść lub
których mogą doznać, jeśli Dostawca nie spełni wymagań
określonych w poprzedzającym zdaniu. Na żądanie Kupującego
Dostawca dostarczy próbki produktu wyprodukowanego z
uwzględnieniem proponowanej zmiany w celu przetestowania w
procesie produkcyjnym Kupującego. (b) Dostawca będzie
uczestniczył w programach wdrażanych przez Kupującego
dotyczących jakości w ramach produkcji i dostaw Produktów i
Usług.
11. CŁA I TRANSAKCJE HANDLOWE. (a) O ile Kupujący nie uzgodni
inaczej na piśmie, Kupujący nie będzie stroną transakcji
stanowiącej import produktów. Wszystkie zakupy w ramach
Umowy Zakupu zostaną wykorzystane po ich imporcie, a ceny będą
zawierać wszystkie cła i inne koszty odprawy celnej. Dostawca nie
spowoduje ani nie zezwoli na umieszczenie nazwy Kupującego jako
„oficjalnie zgłoszonego importera” w jakimkolwiek zgłoszeniu
celnym. W każdym przypadku, gdy Kupujący wyrazi pisemną zgodę
na bycie oficjalnie zgłoszonym importerem, Dostawca dostarczy
wszelkich informacji niezbędnych do dokonania zgłoszenia celnego
w każdym kraju, do którego Produkty mają być importowane. (b)
Dostawca dostarczy taką dokumentację i inną pomoc, jakiej
Kupujący może zażądać, w celu umożliwienia Kupującemu
ubiegania się o zwrot ceł i podatków od produktów lub artykułów
wytwarzanych z Produktów dostarczonych na mocy Umowy
Zakupu. (c) Dostawca dokładnie wskaże kraj pochodzenia
Produktów dostarczonych w ramach Umowy Zakupu na fakturze
celnej i w innej obowiązującej dokumentacji.
12.
UBEZPIECZENIE.
(a) Postanowienia
ogólne.
Przed
rozpoczęciem dostawy Produktów lub świadczenia Usług,
Dostawca uzyska wszelkie ubezpieczenia wymagane zgodnie ze
standardową praktyką w branży i prawem oraz utrzyma ich
ważność. O ile Umowa Zakupu nie stanowi inaczej, Dostawca
będzie utrzymywał w okresie obowiązywania Umowy Zakupu
ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej z sumą
ubezpieczenia nie niższą niż 5.000.000 EUR za szkody majątkowe,
straty finansowe i obrażenia ciała zaistniałe w okresie
ubezpieczenia. Wszelkie ubezpieczenie zostanie (i) nabyte u
renomowanych towarzystw ubezpieczeniowych z minimalną oceną
A.M. Best tzw. siły finansowej na poziomie „A- (Doskonała)”oraz (ii)
nie będzie przewidywało żadnych podlegających odliczeniu lub
samoubezpieczonych zatrzymań powyżej stu tysięcy euro (100 000
EUR), chyba że BMI zatwierdzi inaczej na piśmie; oraz (iii) będzie
przewidywało zrzeczenie się przez ubezpieczyciela praw do
subrogacji w celu dochodzenia roszczeń wobec Kupującego;

Czerwiec 2022 V1.0

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU BMI (“OWZ BMI”)
(b) Produkty. Od dnia pierwszej sprzedaży Produktów Dostawca
utrzyma w mocy przez sześć (6) lat od dnia ostatniego odbioru
Produktów przez Kupującego, ubezpieczenie od Odpowiedzialności
za Produkt z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 5.000.000 EUR za
szkody zaistniałe w okresie ubezpieczenia; (c) Usługi. W przypadku
Usług, które mają być świadczone przez Dostawcę, Dostawca
dokona również zakupu i utrzyma w mocy przez okres przewidziany
prawem po dniu ostatniego odbioru Usług przez Kupującego,
ubezpieczenie od Odpowiedzialności Zawodowej z limitem
odpowiedzialności odszkodowawczej w wysokości 2.000.000 EUR i
datą wsteczną do co najmniej pierwszego dnia świadczenia usług
na rzecz Kupującego lub wcześniej; (d) Postanowienia dodatkowe.
Polisy opisane w niniejszym par. 12 muszą zapewniać ochronę
ubezpieczeniową na całym świecie i obejmować roszczenia
odszkodowawcze zgłaszane w dowolnym miejscu na świecie i
wskazywać
Strony
Kupującego
jako
„dodatkowych
ubezpieczonych” na zasadzie pierwszeństwa i nieskładkowości
(primary and noncontributory). Żadne ubezpieczenie nie będzie
uważane za obowiązujące, dopóki Kupujący nie otrzyma
certyfikatów ubezpieczenia zadowalających dla Kupującego,
zawierających postanowienia zobowiązujące towarzystwo
ubezpieczeniowe do powiadomienia Kupującego co najmniej
trzydzieści (30) dni wcześniej o wygaśnięciu lub wypowiedzeniu,
lub istotnej zmianie polisy. Dostawca przekaże Kupującemu tak
szybko, jak to możliwe, kopie takich certyfikatów ubezpieczenia, o
które Kupujący w danym czasie wystąpi. Wszystkie polisy zawierają
zrzeczenie się prawa do subrogacji na rzecz Stron Kupującego.
Dostawca będzie również wymagał ubezpieczenia od wszystkich
swoich podwykonawców z co najmniej takim samym zakresem i
limitami, co określone w niniejszej Umowie, oraz dostarczy
certyfikaty ubezpieczenia zadowalające dla Kupującego przed
zezwoleniem podwykonawcom na wejście do jakichkolwiek
obiektów Stron Kupującego.
13. ZRZECZENIE SIĘ / REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE
OBIEKTÓW / NIEZALEŻNY WYKONAWCA / ZEZWOLENIE NA
PRACĘ.. (a) Dostawca uzyska od wszystkich swoich
podwykonawców zwolnienia i uchylenia wszystkich zastawów,
które mogą zostać przez nich ustanowione na Produktach lub
Usługach w ramach Umowy Zakupu lub obiektach którejkolwiek ze
Stron Kupującego lub ulepszeniach w tych obiektach oraz Dostawca
zapewni obronę, odszkodowanie, zwolnienie z odpowiedzialności i
rekompensatę Stronom Kupującego w związku z powyższym. (b)
Dostawca będzie ściśle przestrzegał wszystkich zasad i
regulaminów dotyczących obiektów Kupującego podczas
świadczenia Usług w siedzibie którejkolwiek ze Stron Kupującego.
Obowiązkiem Dostawcy jest uzyskanie kopii regulaminu
obowiązującego na terenie obiektów Kupującego. (c) Postanawia
się, że Dostawca, świadcząc jakiekolwiek usługi w obiektach
którejkolwiek ze Stron Kupującego, będzie niezależnym
wykonawcą i że ani Dostawca, ani żaden zleceniodawca, partner,
pośrednik lub pracownik Dostawcy nie jest przedstawicielem
prawnym żadnej ze Stron Kupującego w jakimkolwiek celu i nie ma
prawa ani upoważnienia do zaciągania lub powodowania
powstania, w drodze działania, na piśmie lub w inny sposób,
jakiegokolwiek zobowiązania jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnego
lub dorozumianego, w imieniu i na rzecz którejkolwiek ze Stron
Kupującego oraz ani Dostawca, ani żaden zleceniodawca, pośrednik
lub pracownik Dostawcy nie będzie uprawniony ani upoważniony
do uczestniczenia w jakimkolwiek programie świadczeń
prowadzonym przez Kupującego, jego podmioty stowarzyszone lub
zależne dla swoich pracowników. (d) Wszyscy pracownicy
Dostawcy świadczący usługi na podstawie Umowy Zakupu muszą
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posiadać zezwolenie na pracę w jurysdykcji, w której świadczone są
Usługi.
14. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI. Dostawca będzie w
pełni bronił, rekompensował, zwalniał z odpowiedzialności i
zapewniał odszkodowanie Stronom Kupującego oraz ich
akcjonariuszom, wspólnikom, klientom i cesjonariuszom z tytułu
wszelkich roszczeń, pozwów, powództw, postępowań, szkód, strat
i kosztów, w tym między innymi kosztów i kosztów procesowych
oraz kosztów obsługi prawnej, wynikających, związanych,
dotyczących lub powstałych w wyniku: (a) jakiegokolwiek
naruszenia jakiegokolwiek oświadczenia, gwarancji, zaświadczenia,
zobowiązania lub postanowienia dokonanego przez Dostawcę w
Umowie Zakupu; (b) jakiegokolwiek zaniedbania lub winy umyślnej
Dostawcy, jego podmiotów powiązanych, zależnych lub ich
odpowiednio dyrektorów, osób na kierowniczych stanowiskach,
pracowników lub pośredników („Strona(-y) Dostawcy”) w związku
z realizacją Umowy Zakupu; (c) śmierci lub uszkodzenia ciała lub
szkody, straty lub zniszczenia nieruchomości lub mienia osobistego
osób trzecich, spowodowanych przez jakąkolwiek Stronę
Dostawcy; (d) wszelkich sporów sądowych, postępowań lub
roszczeń osób trzecich, w tym między innymi jakichkolwiek Stron
Dostawcy, dotyczących zobowiązań Dostawcy (w tym specyfikacji
Produktu) wynikających z Umowy Zakupu; oraz (e) jakiegokolwiek
użytkowania, kontroli, własności lub obsługi przez Strony Dostawcy
ich odpowiednio działalności, obiektów i urządzeń.
15. MIENIE KUPUJĄCEGO. O ile Kupujący nie wyrazi na to zgody na
piśmie, wszystkie narzędzia, sprzęt i inne materiały dostarczone
Dostawcy przez Kupującego są osobistym majątkiem Kupującego.
Dostawca odpowiednio oznaczy mienie Kupującego i będzie je
bezpiecznie i odpowiednio przechowywać oddzielone od mienia
Dostawcy. Dostawca nie zastąpi żadnego mienia mieniem
Kupującego i będzie korzystał z niego wyłącznie w celu wypełnienia
swoich zobowiązań wynikających z Umowy Zakupu. Pozostając pod
opieką, dozorem i kontrolą Dostawcy, mienie Kupującego będzie
przechowywane na ryzyko Dostawcy, zostanie ubezpieczone przez
Dostawcę na koszt Dostawcy i będzie podlegało usunięciu na
żądanie
Kupującego.
Ponadto
Kupujący
nie
ponosi
odpowiedzialności ani nie ma żadnego obowiązku ubezpieczania
się od utraty lub uszkodzenia narzędzi, maszyn, sprzętu i innego
mienia osobistego Stron Dostawcy (lub któregokolwiek z ich
podwykonawców). Dostawca, w imieniu Stron Dostawcy,
niniejszym zrzeka się ich prawa i prawa ich ubezpieczycieli do
subrogacji wobec Stron Kupującego w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia takiego mienia i zażąda również od wszystkich
podwykonawców zrzeczenia się praw do subrogacji.
16. KOMPENSOWANIE NALEŻNOŚCI. Kupujący może potrącić
dowolną kwotę należną w określonym czasie od Dostawcy lub
jakiegokolwiek podmiotu powiązanego lub zależnego Dostawcy na
rzecz Kupującego lub jakiegokolwiek podmiotu powiązanego lub
zależnego Kupującego, z dowolnej kwoty należnej w określonym
czasie od Kupującego w ramach Umowy Zakupu.
17. SIŁA WYŻSZA. (a) Jakiekolwiek niewykonanie lub opóźnienie w
wykonaniu jakiegokolwiek zobowiązania Kupującego lub Dostawcy
wynikającego z Umowy Zakupu będzie usprawiedliwione w
zakresie, w jakim takie niewykonanie lub opóźnienie jest
spowodowane działaniem „Siły Wyższej”. „Siła Wyższa” oznacza
każdą przyczynę uniemożliwiającą wykonanie zobowiązania
wynikającego z Umowy Zakupu, która jest poza uzasadnioną
kontrolą Dostawcy lub Kupującego i której nie można było
przezwyciężyć przy zachowaniu należytej staranności, w tym, bez
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ograniczeń, pożar, powódź, sabotaż, katastrofa morska, skażenie
jądrowe, chemiczne lub biologiczne lub uderzenie dźwiękowe,
sytuacja epidemiczna, wybuch, strajk lub inne protesty
pracownicze, wypadek, zamieszki, działania rządowe i klęski
żywiołowe – ale z wykluczeniem, między innymi, awarii lub
uszkodzenia obiektów, urządzeń, transportu lub sprzętu w wyniku
braku konserwacji oraz niewykonania zobowiązania przez ich
dostawców lub podwykonawców, powstałych w inny sposób niż w
wyniku okoliczności wymienionej w niniejszej definicji. (b) W
przypadku gdy Kupujący lub Dostawca zostanie dotknięty
działaniem Siły Wyższej, (i) Kupujący lub Dostawca (i) niezwłocznie
przekaże pisemne powiadomienie drugiej stronie, szczegółowo
wyjaśniające i określające oczekiwany czas działania Siły Wyższej
oraz (ii) dołoży uzasadnionych ekonomicznie starań, aby ograniczyć
zakłócenie lub opóźnienie. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej,
niezależnie od jakiegokolwiek innego postanowienia Umowy
Zakupu, Kupujący będzie miał prawo do zakupu Produktów i Usług
z innych źródeł w okresie działania Siły Wyższej. (c) W przypadku
gdy działanie Siły Wyższej przedłuża się i trwa więcej niż
sześćdziesiąt (60) dni, Umowa Zakupu może zostać rozwiązana
przez Kupującego za pisemnym wypowiedzeniem bez ponoszenia
jakiejkolwiek odpowiedzialności z jego strony. Kupujący może
również wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie (i bez
żadnej odpowiedzialności z jego strony), jeżeli takie
wypowiedzenie jest wymagane w celu zapewnienia jej stałej
zgodności z obowiązującym prawem. (d) W przypadku gdy
działanie Siły Wyższej spowoduje opóźnienie lub niewykonanie
jakiegokolwiek warunku w ramach jakiejkolwiek Umowy Zakupu,
Kupujący (według własnego uznania) może, bez ponoszenia
odpowiedzialności wobec Dostawcy, anulować lub opóźnić
dostawy, w całości lub części, w ramach takiej Umowy Zakupu (a
każda przyrzeczona wielkość zostanie proporcjonalnie zmniejszona
w odniesieniu do wszelkich okresów, w których działanie Siły
Wyższej nadal powoduje opóźnienie lub niewykonanie warunku
Umowy Zakupu). (e) Dostawca dołoży wszelkich starań, aby
umożliwić Kupującemu pozyskiwanie Produktów, na koszt
Dostawcy, z globalnych źródeł i globalnego rynku Dostawcy lub
jego podmiotów zależnych, w celu dotrzymania wymaganych przez
Kupującego terminów dostawy.
18. ROZWIĄZANIE UMOWY. Każda ze stron zastrzega sobie prawo
do rozwiązania niniejszej Umowy Zakupu na podstawie
wypowiedzenia przekazanego drugiej Stronie w przypadku gdy: (a)
druga strona naruszy którykolwiek z warunków niniejszej Umowy i
nie naprawi takiego naruszenia w sposób zadowalający dla strony
wypowiadającej w ciągu trzydziestu (30) dni od dnia pisemnego
powiadomienia od strony wypowiadającej określającego charakter
takiego naruszenia; ; (b) druga strona dokonuje cesji na rzecz
swoich wierzycieli; lub (c) jakiekolwiek działania na mocy
jakiegokolwiek prawa w celu umorzenia zadłużenia zostaną
podjęte przez drugą stronę lub w odniesieniu do drugiej strony.
Kupujący może rozwiązać Umowę Zakupu ze skutkiem
natychmiastowym, w całości lub w części, z podaniem przyczyny
lub bez podania przyczyny, na podstawie pisemnego
wypowiedzenia przekazanego Dostawcy, bez dalszego
wynagrodzenia dla Dostawcy. Po rozwiązaniu Umowy Zakupu z
jakiegokolwiek powodu (i) Kupujący zapłaci Dostawcy wyłącznie za
Produkty i Usługi odebrane przez Kupującego do dnia wejścia w
życie wypowiedzenia; oraz (ii) Dostawca niezwłocznie (w)
zaprzestanie świadczenia pracy zgodnie z instrukcjami zawartymi w
wypowiedzeniu; (x) zaprzestanie powierzać podwykonawstwo lub
składać dalszych zamówień na materiały, usługi lub urządzenia, z
wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do realizacji rozpoczętej
części Umowy Zakupu, jeśli taka istnieje; (y) rozwiąże wszystkie
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umowy o podwykonawstwo w zakresie, w jakim odnoszą się one
do prac objętych wypowiedzeniem; oraz (z) w ciągu piętnastu (15)
dni od takiego wypowiedzenia zwróci Kupującemu kwoty opłacone
z góry za produkty i usługi za okres następujący po dniu
wypowiedzenia. Postanowienia par. 5, 8, 9, 12 i 14 OWZ BMI, a
także wszelkie inne postanowienia Umowy Zakupu niezbędne do
interpretacji odpowiednich praw i obowiązków stron wynikających
z niniejszej Umowy, pozostaną w mocy po wygaśnięciu lub
rozwiązaniu Umowy Zakupu lub zrealizowaniu świadczenia przez
Dostawcę w ramach Umowy Zakupu.
19. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. Kupujący nie ponosi
odpowiedzialności wobec Dostawcy za jakiekolwiek szczególne,
pośrednie lub wtórne szkody wynikające lub związane z
jakąkolwiek Umową Zakupu. Całkowita odpowiedzialność
Kupującego za szkody lub z innego tytułu, wynikające z
nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy Zakupu lub w
odniesieniu do wszelkich innych zobowiązań/odpowiedzialności
wynikających z niniejszej Umowy, nie przekroczy kwoty ceny
Produktów lub Usług w ramach takiej Umowy Zakupu. Kupujący nie
ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Dostawcy (bezpośredniej
lub pośredniej) za jakąkolwiek utratę zysków, przychodów,
produkcji, działalności, wartości firmy, reputacji, możliwości,
przewidywanych oszczędności, marży, utracone lub wydatkowane
koszty kapitałowe lub niewchłonięte koszty ogólne.
20. DOSTĘP I AUDYT. W celu oceny jakości pracy Dostawcy oraz
zgodności Dostawcy z Umową Zakupu Dostawca umożliwi
Kupującemu dostęp, w uzasadnionym zakresie, do (a) wszystkich
miejsc, w których wykonywane są prace w związku z Produktami
lub Usługami przewidzianymi w Umowie Zakupu oraz (b) ksiąg i
zapisów Dostawcy związanych z Umową Zakupu. Dostawca jest
zobowiązany do prowadzenia swoich ksiąg i zapisów dotyczących
Umowy Zakupu przez co najmniej dziesięć (10) lat od dnia
ostatniego odbioru przez Kupującego Produktów lub Usług w
ramach niniejszej Umowy Zakupu.
21. DANE OSOBOWE. (a) W związku z rozporządzeniem o ochronie
danych (UE) 2016/679 i wszelkimi innymi stosownymi przepisami o
ochronie danych, każda ze stron jako administrator danych może
przekazywać dane osobowe w trakcie wykonywania jakiejkolwiek
Umowy Zakupu; przetwarzanie i przekazywanie takich danych
osobowych odbywać się będzie zgodnie z rozporządzeniem o
ochronie danych (UE) 2016/679 i wszelkimi innymi stosownymi
przepisami o ochronie danych. b) Dostawca nie będzie przetwarzał
żadnych danych osobowych Kupującego, chyba że Strony
uprzednio zawarły umowę o ochronie danych.
22. NAZWY HANDLOWE. W przypadku gdy Produkty mają zawierać
jakąkolwiek nazwę handlową, znaki towarowe, specyfikacje lub
oznaczenia graficzne Kupującego („Materiały”), Dostawca może
używać takich Materiałów wyłącznie w celu pakowania i
etykietowania Produktów. Forma, kształt, kolor, tekst oraz sposób
i wykorzystanie Materiałów wymaga wcześniejszej zgody
Kupującego na piśmie.
23. POWIADOMIENIA. Wszystkie powiadomienia muszą mieć
formę pisemną i muszą być dostarczone osobiście lub wysłane
listem poleconym lub kurierem.
24. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO; JURYSDYKCJA; WŁAŚCIWOŚĆ
MIEJSCOWA. O ile Strony nie uzgodniły inaczej na piśmie, Umowa
Zakupu podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikające lub
związane z Umową Zakupu podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów
polskich. Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o
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OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU BMI (“OWZ BMI”)
umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz wszelkie
przepisy kolizyjne, które wymagałyby innego wyboru prawa
właściwego, są wykluczone. W przypadku powstania
jakiegokolwiek sporu między Kupującym a Dostawcą w związku z
Umową Zakupu Strony niezwłocznie podejmą próbę w dobrej
wierze rozstrzygnięcia sporu w drodze negocjacji w ciągu 2 tygodni
kalendarzowych. Jeżeli Strony nie są w stanie wynegocjować
zadowalającego rozwiązania, Strony uzgadniają, że właściwe sądy
znajdujące się w jurysdykcji, w której Kupujący ma swoją siedzibę,
będą miały wyłączną jurysdykcję do rozpoznawania i rozstrzygania
wszelkich roszczeń lub sporów między Stronami wynikających lub
związanych z Umową Zakupu. Prawnie wiążąca jest wyłącznie
wersja angielska niniejszych OWZ BMI, inne wersje językowe służą
wyłącznie celom informacyjnym.
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