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OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW
1. DEFINICJE

2.

„Towary” oznaczają produkty lub materiały, które Dostawca
dostarcza UCB.
„Zamówienie Zakupu” oznacza oficjalne zamówienie zakupu
Towarów lub Usług wystawione przez UCB.
„Usługi” oznaczają usługi, które Dostawca świadczy na rzecz
UCB.
„Dostawca” oznacza osobę trzecią, która przyjmuje Zamówienie
Zakupu i dostarcza UCB Towary lub świadczy na rzecz UCB
Usługi.
ZAMÓWIENIA
Nie przyjmujemy zamówień składanych w formie ustnej, które nie
zostały potwierdzone Zamówieniem Zakupu. Potwierdzenie
Zamówienia Zakupu musi zostać odesłane w ciągu pięciu dni
roboczych, a w przypadku braku takiego potwierdzenia uznaje
się, że warunki Zamówienia Zakupu zostały przyjęte.

3. TERMIN DOSTAWY
Daty dostaw Towarów i Usług, o których mowa w Zamówieniu
Zakupu, uznaje się za podstawowe i obowiązujące. O ile nie
wskazano wyraźnie inaczej, za datę dostawy, o której mowa,
uznaje się datę przybycia Towarów do obiektu wskazanego w
Zamówieniu Zakupu lub datę pełnego wykonania Usług.

4. OPAKOWANIA
O ile w Zamówieniu Zakupu nie określono inaczej, wszystkie
opakowania uznaje się za utracone. W przypadku jednak, gdy
zgodnie z pisemnymi uzgodnieniami materiały do pakowania
podlegają zafakturowaniu, zostają one zwrócone Dostawcy na
podstawie noty kredytowej na zafakturowaną kwotę.

5. ODBIÓR, PRZYJĘCIE i GWARANCJA O ile nie uzgodniono
inaczej, odbioru i przyjęcia Towarów lub Usług dokonuje się na
terenie naszego obiektu.
Dostawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i zapakowania
wszystkich Towarów w sposób zapewniający odpowiednią
ochronę przed korozją, pogorszeniem stanu i uszkodzeniem
fizycznym podczas transportu, a także do przestrzegania
powszechnych wymogów i regulacji przewozowych. Dostawca
gwarantuje dostawę wszystkich Towarów (w tym ich opakowania)
bez jakichkolwiek widocznych lub ukrytych wad dotyczących
składu, wykonania lub funkcjonalności, ich przydatność do
zamierzonego (-ych) przez nas celu (-ów), a także zgodność
wszystkich dostarczanych Towarów (w tym ich opakowania) i
wszystkich świadczonych Usług ze wszelkimi zwykłymi normami
bezpieczeństwa oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami,
ustawami,
zasadami i normami (odpowiednio „Towary Odpowiadające
Wymaganiom”, „Usługi Odpowiadające Wymaganiom”).
W przypadku, gdy dostarczane Towary nie są Towarami
Odpowiadającymi Wymaganiom, zastrzegamy sobie prawo do
zwrotu Towarów
Dostawcy na jego koszt, bez uszczerbku dla naszego prawa do
wystąpienia o odszkodowanie oraz, według naszego własnego
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wyłącznego uznania i bez uszczerbku dla wszelkich innych praw,
jakie mogą przysługiwać nam z mocy ustawy lub w inny sposób,
do wystąpienia z żądaniem bezkosztowej wymiany Towarów
bądź bezkosztowego ponownego wykonania Usług lub – w
przypadku, gdy dokonano już płatności – z żądaniem zwrotu
wszelkich takich kwot wydatkowanych przez nas w związku z
danym Zamówieniem Zakupu.
Dostawca odpowiada materialnie i zwalnia UCB oraz jej podmioty
powiązane z odpowiedzialności z tytułu wszelkich bezpośrednich
lub pośrednich szkód, kosztów, strat i wszelkich innych wydatków
(w tym m.in. odpowiedzialności za produkt wszelkich
bezpośrednich i pośrednich szkód, kosztów, strat i wydatków
poniesionych w związku z wycofaniem) poniesionych przez UCB
lub jeden z jej podmiotów powiązanych w dowolnym momencie z
przyczyn leżących po stronie dostawcy lub w związku z Towarami
niebędącymi Towarami Odpowiadającymi Wymaganiom i w
związku z Usługami niebędącymi Usługami Odpowiadającymi
Wymaganiom.

6. FAKTURY I PŁATNOŚCI
Z zastrzeżeniem innych postanowień, dostarczane Towary i
świadczone Usługi są fakturowane po przyjęciu dostawy, a
faktury stają się wymagalne i płatne w ciągu 60 dni od otrzymania
danej bezspornej faktury, o ile Strony nie uzgodniły inaczej.
W przypadku niedotrzymania przez UCB terminów płatności
należna staje się na wniosek Dostawcy opłata za opóźnienie w
płatnościach za okres zwłoki w wysokości odpowiadającej
ustawowym odsetkom za opóźnienie w transakcjach handlowych
w rozumieniu prawa polskiego.

7. PERSONEL
Do celów dostaw Towarów i świadczenia Usług Dostawca
angażuje wyłącznie personel posiadający odpowiednie
umiejętności i wiedzę fachową. Zaangażowany personel
Dostawcy pozostaje w każdym momencie objęty wyłączną
odpowiedzialnością, kierownictwem, kontrolą i nadzorem
Dostawcy.
Wszyscy członkowie personelu Dostawcy wchodzący na teren
obiektu UCB lub jego podmiotów powiązanych w związku z
dostawą Towarów lub świadczeniem Usług są zobowiązani do
przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa, w
tym zasad ochrony środowiska i BHP (udostępnianych do wglądu
na żądanie), oraz wszystkich odnośnych wytycznych i zasad
biznesowych UCB. UCB zastrzega sobie prawo odmowy wstępu
na teren swoich obiektów każdemu członkowi personelu
Dostawcy, który nie spełnia powyższych warunków.
W celu uniknięcia wątpliwości uzgadnia się, że Dostawca ma
obowiązek zobligować swoich podwykonawców (o ile UCB wyrazi
zgodę na podwykonawstwo) do tego, by przestrzegali
postanowień niniejszego art. 7 oraz wymagali ich przestrzegania
od swojego personelu.

8. UBEZPIECZENIE
Dostawca na koszt Dostawcy zapewnia odpowiednią ochronę
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12. SIŁA WYŻSZA
ubezpieczeniową od ryzyka związanego z Usługami, ryzyka utraty
lub uszkodzenia Towarów i własności UCB oraz własnej
odpowiedzialności wynikającej z przepisów ustawowych lub
stosunku prawnego z UCB.

9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA UCB
Wszelkie specyfikacje, informacje, materiały i inne elementy
dostarczane przez UCB, a także wszelkie Towary, informacje,
materiały i inne rezultaty wynikające z Usług wraz ze wszelkimi
prawami własności intelektualnej zawartymi w nich lub z nich
wynikającymi (łącznie „Własność UCB”) mają charakter poufny.
Wszelka Własność UCB jest i pozostaje własnością UCB.
Wszelka taka Własność UCB może być wykorzystywana
wyłącznie w ramach pracy wykonywanej na podstawie i na
warunkach Zamówienia Zakupu oraz wszelkich powiązanych
zleceń bądź umów, chyba że UCB w formie pisemnej wyrazi
zgodę na inne jej wykorzystanie. Dostawca nie jest uprawniony do
zbycia Własności UCB bez zgody UCB. Dostawca nie jest
uprawniony do sprzedaży, zastawienia ani przeniesienia
Własności UCB i nie może zezwolić na jej obciążenie przez osoby
trzecie. Niniejszy art. 9 pozostaje w mocy po wygaśnięciu lub
wypowiedzeniu Zamówienia Zakupu.

10. ZAPEWNIENIA
Dostawca zapewnia, że sprzedaż, wykorzystanie lub włączenie
do Towarów wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów
dostarczonych na niniejszej podstawie, które nie zostały
zaprojektowane, złożone lub wyprodukowane przez UCB, nie
stanowi naruszenia jakiegokolwiek ważnego patentu, prawa
autorskiego, znaku towarowego lub innych podobnych praw.
Dostawca zobowiązuje się do zwolnienia UCB (i wszystkich osób
występujących w imieniu UCB) z odpowiedzialności prawnej i do
samodzielnego przyjęcia takiej odpowiedzialności oraz podjęcia
obrony w związku ze wszelkimi kosztami, odpowiedzialnością i
wszelkiego rodzaju szkodami (oraz kosztami i wydatkami, w tym
honorariami adwokackimi) wynikającymi z roszczeń, powództw
lub zarzutów dotyczących takiego naruszenia.

11. INFORMACJE POUFNE
Dostawca oświadcza, iż informacje poufne ujawniane przez UCB
i wszelkie osoby występujące w imieniu UCB do celów
Zamówienia Zakupu będą wykorzystywane wyłącznie w ramach
wykonania danego Zamówienia Zakupu, i zobowiązuje się do ich
nieudostępniania i nieujawniania innym osobom fizycznym lub
prawnym bez uprzedniej pisemnej zgody UCB. Do złożenia
analogicznego oświadczenia UCB zobowiąże wszystkich
podwykonawców świadczących pracę w ramach Zamówienia
Zakupu. Niniejsza klauzula pozostaje w mocy po wygaśnięciu lub
wypowiedzeniu Zamówienia Zakupu.
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UCB nie ponosi odpowiedzialności wobec Dostawcy w przypadku
nieprzyjęcia dostawy Towarów lub Usług na skutek
awarii maszyn lub urządzeń, pożaru, wybuchu, nieszczęśliwego
wypadku, strajku, lokautu lub jakiegokolwiek innego zdarzenia lub
przyczyny, na które UCB nie ma wpływu.
W przypadku niewykonania przez Dostawcę jakiejkolwiek części
takiego Zamówienia Zakupu na skutek zdarzenia lub przyczyny,
o których mowa w poprzednim akapicie, możemy według
własnego uznania zawiesić lub anulować dostawę Towarów,
świadczenie Usług i/lub wykonanie takiego Zamówienia Zakupu
bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Dostawcy za zapłatę.
W takim przypadku przysługuje nam możliwość odzyskania od
Dostawcy kwot wydatkowanych przez nas w związku z danym
Zamówieniem Zakupu.

13. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU
W przypadku braku wynegocjowanej i podpisanej umowy
regulującej zakup i dostawę Towarów lub świadczenie Usług
wszelkie zakupy podlegają niniejszym warunkom zakupu, a także
warunkom szczegółowym określonym w Zamówieniu Zakupu.
Warunki sprzedaży określone w potwierdzeniu Zamówienia
Zakupu, na fakturze lub w innych dokumentach pochodzących od
Dostawcy wymagają pisemnej akceptacji przez naszą spółkę pod
rygorem nieważności.

14. KODEKS POSTĘPOWANIA
Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad Kodeksu
postępowania UCB udostępnianego pod adresem https://
www.ucb.com/_up/ucb_com_our_company/documents/FinalUCB-Responsible-Sourcing-Code-of-Conduct.pdf

15. CESJA
Dokonanie przez Dostawcę cesji na rzecz osoby trzeciej
własnego obowiązku dotyczącego wykonania Zamówienia
Zakupu, innego powiązanego zlecenia lub umowy w każdym
przypadku wymaga uprzedniej pisemnej zgody UCB.

16. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU
Zastosowanie mają przepisy prawa polskiego z wyjątkiem jego
przepisów kolizyjnych oraz Konwencji wiedeńskiej o
międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r.
Sądami właściwymi w przypadku sporów są wyłącznie sądy w
Polsce. Całkowita lub częściowa nieważność lub niewykonalność
któregokolwiek z niniejszych postanowień nie wpływa w żaden
sposób na ważność ani wykonalność takiego postanowienia do
innych celów, ani na pozostałą część takiego postanowienia.
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