
WARUNKI ZAKUPU BOART LONGYEAR POLAND SP. Z O.O. 
1. AKCEPTACJA WARUNKÓW ZAKUPU. Dostawca przyjmuje do wiadomości i zgadza się, Ŝe niniejsze Warunki 
Zakupu Boart Longyear Poland Sp. z o.o. („Warunki”) stanowią część kaŜdego oświadczenia woli Boart Longyear 
Poland Sp. z o.o. („BLY”) dotyczącego dostawy produktów przez Dostawcę, stanowiącego ofertę BLY lub odpowiedź na 
ofertę złoŜoną BLY, w szczególności zamówienia BLY („Zamówienie”), czy to wyraŜonego w formie pisemnej, czy teŜ 
elektronicznej . Warunki stanowią integralną część kaŜdego porozumienia lub umowy dotyczących dostawy produktów 
Dostawcy zawieranych przez BLY na podstawie Zamówienia („Umowa”).  
2. DOSTAWA PRODUKTU. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć produkty („Produkty”) określone w Zamówieniu po 
otrzymaniu i akceptacji Zamówienia i zgodnie z Warunkami. Uznaje się, iŜ BLY nie zawarła Umowy, a Dostawca nie jest 
zobowiązany do dostarczenia jakichkolwiek Produktów, jeśli oraz dopóki nie zostanie wystawione Zamówienie przez 
BLY. Uznaje się, Ŝe w drodze zawarcia Umowy Dostawca przyjmuje do wykonania wszystkie Zamówienia zgodnie z 
Warunkami. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub niezgodności pomiędzy Warunkami a Zamówieniem, 
pierwszeństwo będzie miało Zamówienie. śadne warunki przedstawione przez Dostawcę, w szczególności niezgodne z 
Umową lub Warunkami, w tym warunki zawarte w jakiejkolwiek ofercie cenowej, fakturze, przyjęciu lub potwierdzeniu 
Zamówienia lub w innym dokumencie nie będą wiąŜące dla BLY, o ile nie zostaną wyraźnie uzgodnione w formie 
pisemnego dokumentu podpisanego przez naleŜycie upowaŜnionego przedstawiciela BLY. Art. 3854 §1 kodeksu 
cywilnego nie stosuje się. Dostawca podejmie najlepsze ekonomicznie uzasadnione działania w celu zapewnienia 
nieprzerwanej dostawy Produktów do BLY. JeŜeli Dostawca nie jest w stanie dostarczyć Produktów do BLY zgodnie z 
warunkami Umowy, wówczas BLY moŜe odstąpić od Umowy w zakresie niewykonanego Zamówienia bez ponoszenia 
odpowiedzialności wobec Dostawcy oraz pozyskać Produkty lub produkty tej samej jakości od osoby trzeciej, w tym od 
konkurencji Dostawcy. Dostawca ponosi odpowiedzialność oraz zapłaci na rzecz BLY za wszelkie koszty dodatkowe 
związane z pozyskiwaniem Produktów od alternatywnych dostawców, w tym te wynikające z róŜnic cen dostaw. BLY 
nie gwarantuje Ŝadnego minimalnego poziomu zakupów, ani teŜ, Ŝe będzie pozyskiwać jakiekolwiek lub wszystkie 
wymagane Produkty od Dostawcy. śadne postanowienie niniejszych Warunków nie zabrania BLY uzyskiwania 
Produktów od osób trzecich oraz/lub niezaleŜnego zapewniania produktów, które są takie same lub podobne do 
Produktów dostarczanych na mocy niniejszych Warunków. Dostawcy nie przysługuje Ŝadna ochrona terytorialna. 
3. PŁATNOŚCI. Jako wynagrodzenie za Produkty, BLY zapłaci kwotę określoną w odpowiednim Zamówieniu. 
Dostawca oświadcza, Ŝe ceny i warunki sprzedaŜy Produktów oferowane BLY nie są mniej korzystne od cen i 
warunków aktualnie oferowanych jakiemukolwiek innemu klientowi w odniesieniu do takich samych lub podobnych 
Produktów. Za wyjątkiem sytuacji, w których zostanie to inaczej uzgodnione w formie pisemnej, wysyłka dostaw 
zostanie zrealizowana na warunkach CIP Siedziba BLY (Incoterms 2000) zgodnie z odpowiednim Zamówieniem. 
Wszystkie faktury muszą zawierać odniesienie do numeru odpowiedniego Zamówienia i naleŜy je składać w dwóch 
jednobrzmiących egzemplarzach. BLY zastrzega sobie prawo do zwrócenia Dostawcy wszystkich nieprawidłowych 
faktur. BLY jest zobowiązana do zapłacenia za wszystkie prawidłowe faktury w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od daty 
otrzymania prawidłowych faktur lub w ciągu 30 (trzydziestu) dni przy 3% rabacie gotówkowym. Dostawca ponosi 
wyłączną odpowiedzialność za uregulowanie wszelkich podatków lub innych naleŜności, których zapłacenie jest 
wymagane od Dostawcy w związku z jego działalnością w ramach Umowy lub jakiegokolwiek Zamówienia, chyba Ŝe na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa podatnikiem danego podatku jest BLY. JeŜeli BLY chce nabyć określone 
Produkty za ceny z wyłączeniem kosztów przewozu i dostawy Produktów do odpowiedniego punktu dostawy BLY 
(razem zwanych „Kosztami Przewozu”), wówczas BLY jest zobowiązana wręczyć Dostawcy pisemne zawiadomienie, a 
Dostawca jest zobowiązany, niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia, przedstawić BLY pisemną wycenę 
odpowiednich Produktów, z podaniem cen z wyłączeniem Kosztów Przewozu. JeŜeli BLY zaakceptuje podane ceny, 
wówczas ceny te będą cenami odpowiednich Produktów stosowanymi do wszelkich celów Umowy, a według wyboru 
BLY i po wręczeniu przez nią pisemnego zawiadomienia Dostawcy BLY: (a) zawrze Umowę bezpośrednio, na swój 
własny koszt, z przewoźnikiem wybranym przez BLY, według jego wyłącznego uznania, o dostawę odpowiednich 
Produktów z zakładu produkcyjnego lub punktu dystrybucyjnego Dostawcy do odpowiedniego punktu dostawy BLY; lub 
(b) zaŜąda od Dostawcy zawarcia umowy, na jego własny koszt, z przewoźnikiem wybranym przez Dostawcę, według 
jego wyłącznego uznania, o dostawę odpowiednich Produktów z zakładu produkcyjnego lub punktu dystrybucyjnego 
Dostawcy do odpowiedniego punktu dostawy BLY. W przypadku, gdy BLY zdecyduje się zobowiązać Dostawcę do 
zawarcia umowy z przewoźnikiem, BLY musi zwrócić Dostawcy jego faktyczne Koszty Przewozu, o ile (i) takie Koszty 
Przewozu nie przekraczają obowiązujących na rynku stawek za przewóz i dostawę odpowiednich Produktów, a (ii) 
Dostawca jest zobowiązany załączyć do swojej faktury za odpowiednie Produkty kopie odpowiednich faktur za Koszty 
Przewozu wydanych przez przewoźnika, który dostarczył odpowiednie Produkty. 
4. GWARANCJE. Dostawca oświadcza, gwarantuje i deklaruje, Ŝe (a) posiada waŜny tytuł prawny do Produktów oraz 
prawo do przeniesienia tytułu prawnego do Produktów, wolnego od jakichkolwiek zabezpieczeń na rzecz osób trzecich, 
roszczeń osób trzecich  lub innych obciąŜeń wszelkiego rodzaju; (b) wszystkie Produkty będą zgodne z wszelkimi 
istotnymi specyfikacjami, jakie mogą zostać przedstawione przez BLY, oraz z wszelkimi próbkami, rysunkami i opisami 
dostarczonymi przez Dostawcę w związku z danymi Produktami; (c) wszystkie Produkty będą nowe (o ile nie zostanie 
określone inaczej przez BLY) i będą odpowiadały swojemu docelowemu zastosowaniu; (d) wszystkie Produkty będą 
wolne od wszelkiego rodzaju wad lub usterek projektowych, materiałowych lub w zakresie wykonania, przez okres 12 
(dwunastu) miesięcy od dnia ich pierwszego uŜycia przez BLY lub 18 (osiemnastu) miesięcy od daty otrzymania 
Produktów przez BLY w punkcie dostawy BLY – w zaleŜności od tego, który z tych terminów przypadnie wcześniej; (e) 
Ŝaden z Produktów, ani ich uŜywanie, produkcja, sprzedaŜ, dzierŜawa lub leasing, dystrybucja lub inne wykorzystanie w 
celu gospodarczym  nie będzie łamać, sprzeniewierzać i naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich. 
Dostawca przeniesie na BLY (poprzez cesję lub w inny sposób) prawa ze wszystkich gwarancji producenta udzielonych 
z związku z Produktami. Wszystkie powyŜsze gwarancje Dostawcy będą obowiązywać nawet po zakończeniu realizacji 
kaŜdej dostawy, inspekcji Produktów lub dokonaniu płatności, a zagwarantowane w nich prawa będą przysługiwały BLY 
oraz/lub jego klientom oraz uŜytkownikom Produktów. 
5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY W ZAKRESIE PODATKÓW. Dostawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za 
złoŜenie odpowiednich formularzy w zakresie podatków i opłat oraz za zapłacenie wszystkich podatków i opłat 
naleŜnych z tytułu Produktów. Dostawca ponadto zgadza się zapewnić BLY uzasadnioną pomoc w przypadku 
(przeprowadzania przez organ administracji publicznej kontroli lub postępowań pozostających w jakimkolwiek związku z 
Produktami. BLY nie ma obowiązku uregulowania lub teŜ potrącenia z płatności dokonywanych na rzecz Dostawcy, 
jakichkolwiek opłat lub podatków. 
6. UBEZPIECZENIE. Dostawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie takiego ubezpieczenia w zakresie 
odpowiedzialności cywilnej Dostawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, jakie jest wymagane przez prawo 
lub jakie stanowi powszechną praktykę w obrocie gospodarczym, w zaleŜności od tego, które z nich zapewnia szerszą 
ochronę ubezpieczeniową. Na Ŝądanie, Dostawca jest zobowiązany dostarczyć BLY zaświadczenie o ubezpieczeniu 
lub dowód ochrony ubezpieczeniowej przed rozpoczęciem realizacji Umowy. Dostawca jest zobowiązany zapewnić 
odpowiednią ochronę ubezpieczeniową dla własności BLY będącej pod opieką, pieczą lub kontrolą Dostawcy. Nabycie 
ubezpieczenia nie będzie ograniczać ani teŜ nie zwalnia Dostawcy z obowiązków Dostawcy nałoŜonych na niego w 
ramach Umowy. 
7. ZABEZPIECZENIE. Dostawca jest zobowiązany zabezpieczyć, ochronić i bronić BLY, jego kadrę kierowniczą, 
członków zarządu, przedstawicieli i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, odszkodowaniami, 
karami, szkodami/stratami i kosztami („Zobowiązania"), w tym kosztami zastępstwa procesowego oraz kosztami 
procesowymi wynikającymi lub w jakikolwiek sposób związanymi z Produktami dostarczanymi w ramach Umowy, w tym 
między innymi z tytułu wszelkich obraŜeń ciała, chorób lub zgonu jakiejkolwiek osoby lub szkody w jakimkolwiek mieniu 
lub roszczeniem lub innego rodzaju dochodzeniem Zobowiązań lub potencjalnych Zobowiązań przez jakąkolwiek osobę 
lub jakąkolwiek inną stratą lub szkodą wszelkiego rodzaju w stopniu, w jakim Zobowiązania są spowodowane przez, 
wynikają z, lub są związane w jakikolwiek sposób z: (a) jakimkolwiek naruszeniem przez Dostawcę jakiegokolwiek z 
obowiązków, postanowień umownych, zobowiązań, oświadczeń lub gwarancji w ramach Umowy lub jakiegokolwiek 
Zamówienia; (b) jakimkolwiek działaniem lub zaniechaniem ze strony Dostawcy, jego pracowników lub przedstawicieli; 
(c) Produktami; oraz (d) wszelkimi roszczeniami osób trzecich wobec BLY, zgodnie z którymi jakikolwiek Produkt 
dostarczany w ramach Umowy narusza prawo własności przemysłowej, w szczególności prawo z patentu, prawo 
ochronne na znak towarowy, jak równieŜ prawa autorskie, tajemnicę handlową lub inne prawa własności intelektualnej 
osób trzecich, niezaleŜnie od tego, czy Produkt taki jest dostarczany oddzielnie czy teŜ w połączeniu z innymi 
produktami, oprogramowaniem lub procedurami. Dostawca nie moŜe ustosunkować się do zgłoszonego w powyŜszym 
zakresie pozwu lub roszczenia bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody BLY. W przypadku skierowania przez 
osoby trzecie roszczeń przeciwko BLY w jakiejkolwiek formie lub nałoŜenia na BLY kary przez organy administracji 
publicznej Dostawca podejmie wszelkie działania celem uchronienia BLY przed negatywnymi konsekwencjami takich 
działań. W szczególności Dostawca będzie wspierał BLY w prowadzeniu procesów lub postępowań administracyjnych, 
jak równieŜ zwróci BLY poniesione przez nią koszty procesów lub kar nałoŜonych na nią przez organy administracji 
publicznej. Dostawca nie jest zobowiązany do zabezpieczenia BLY przed Zobowiązaniami, które są spowodowane 
wyłącznie zawinionym działaniem lub zaniechaniem ze strony BLY. Na zobowiązania Dostawcy z tytułu zabezpieczenia 
nie będzie miało wpływu jakikolwiek ubezpieczenie, do zapewnienia, którego Dostawca jest zobowiązany zgodnie z 
Warunkami. KaŜde zwolnienie z dowolnego obowiązku, ograniczenie, obrona, ulgi, odszkodowania lub inne korzyści 
zawarte w Umowie lub w inny sposób, do których BLY ma prawo, będą stosowane przez BLY na jej korzyść oraz będą 
obejmowały ochronę członków zarządu, członków kadry kierowniczej, pracowników, przedstawicieli, wykonawców i 
podwykonawców BLY. 
8. ZWOLNIENIE ZABEZPIECZEŃ. Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego i terminowego uregulowania 
wszelkich długów i zobowiązań zaciągniętych przez Dostawcę w związku z Umową. Dostawca, na swój wyłączny koszt, 
jest zobowiązany niezwłocznie uzyskać zwolnienie Produktów z jakiegokolwiek zabezpieczenia ustanowionego na 
rzecz osób trzecich, w szczególności producentów i dostawców materiałów. Dostawca nie ma prawa ustanawiania 
jakichkolwiek zabezpieczeń na majątku BLY. Płatność końcowa naleŜna Dostawcy przez BLY na warunkach 
określonych w Umowie jest uzaleŜniona od pełnego zwolnienia Produktów z wszelkich obciąŜeń na rzecz osób trzecich. 

9. POUFNOŚĆ. 
 9.1 Wszystkie informacje dotyczące BLY uzyskane przez Dostawcę w trakcie i w związku z Umową będą traktowane 
jako tajemnica przedsiębiorstwa BLY („Informacje Poufne BLY”). Dotyczy to takŜe informacji, które nie będą w ten sposób 
oznaczone i tych, których poufności BLY nie zastrzegła przy przekazywaniu ich Dostawcy. Informacje Poufne BLY obejmują 
między innymi wszelkie informacje biznesowe, finansowe, technologiczne, produkcyjne, informacje o produkcie lub kliencie. 
Z zastrzeŜeniem obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa Dostawca zobowiązuje się nie 
ujawniać Informacji Poufnych BLY jakimkolwiek osobom trzecim i będzie wykorzystywał takie informacje jedynie wówczas, 
gdy jest to konieczne do realizacji jego zobowiązań wynikających z Umowy. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy z 
jakiegokolwiek powodu, Dostawca musi niezwłocznie powiadomić BLY o wszystkich Informacjach Poufnych BLY będących 
w posiadaniu Dostawcy i niezwłocznie zwróci BLY wszelkie takie Informacje Poufne BLY. Obowiązek zachowania w 
tajemnicy Informacji Poufnych BLY wiąŜe zarówno w okresie obowiązywania Umowy jak i w okresie 5 lat po jej 
zakończeniu. 
 9.2 Dostawca zgadza się nie kopiować, nie zmieniać, nie dekompilować lub teŜ w inny sposób nie zmieniać (za 
wyjątkiem sytuacji, gdy wcześniej uzyskano pisemną zgodę BLY) ani teŜ bezpośrednio lub pośrednio ujawniać 
jakichkolwiek Informacji Poufnych BLY. Bez ograniczenia zakresu powyŜszego zobowiązania, Dostawca zgadza się na 
ograniczenie swojej wewnętrznej dystrybucji Informacji Poufnych BLY wśród swoich pracowników, którzy wykazują 
potrzebę ich znajomości, oraz zgadza się podjąć kroki mające na celu zapewnienie, Ŝe rozpowszechnianie Informacji 
Poufnych BLY zostanie ograniczone, włączając w to sporządzanie przez pracowników i przedstawicieli Dostawcy umów o 
zachowaniu poufności, zawierających postanowienia zasadniczo podobne do zawartych w niniejszym dokumencie. W 
Ŝadnym wypadku Dostawca nie moŜe przykładać mniejszej staranności i stosować mniejszych środków niŜ te, które stosuje 
do ochrony swoich własnych informacji podobnego rodzaju, lecz w kaŜdym przypadku nie mogą być one mniejsze niŜ 
dokładanie naleŜytej staranności w celu uniemoŜliwienia bezprawnego wykorzystania lub ujawnienia Informacji Poufnych 
BLY. Ponadto Dostawca zgadza się nie wykorzystywać Informacji Poufnych BLY za wyjątkiem, gdy ma to miejsce w toku 
realizacji niniejszych Warunków oraz nie będzie wykorzystywał takich Informacji Poufnych BLY na swoją korzyść lub na 
korzyść kogokolwiek innego niŜ BLY. Połączenie Informacji Poufnych BLY z informacjami Dostawcy nie będzie miało 
wpływu na poufny charakter lub własność informacji zgodnie z niniejszymi warunkami. Dostawca zgadza się nie 
projektować lub nie produkować jakichkolwiek produktów, które wykorzystują Informacje Poufne BLY, chyba, Ŝe dojdzie do 
tego na prośbę BLY wyraŜoną na piśmie. 
10. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY.  
 10.1 NiezaleŜnie od innych uprawnień przysługujących BLY z mocy prawa BLY moŜe odstąpić od Umowy za 
pisemnym powiadomieniem doręczonym Dostawcy, jeŜeli Dostawca nie wywiąŜe się z realizacji lub, jeŜeli naruszy 
jakiekolwiek zobowiązania Dostawcy określone w Umowie, lub Dostawca lub jego wierzyciel złoŜy wniosek o ogłoszenie 
upadłości Dostawcy, Dostawca stanie się niewypłacalny lub zakończy działalność. Ponadto, BLY moŜe rozwiązać Umowę z 
jakiegokolwiek innego powodu za 30 (trzydziestodniowym) wypowiedzeniem doręczonym Dostawcy. 
 10.2 Dostawca moŜe odstąpić od Umowy za pisemnym powiadomieniem wręczonym BLY w przypadku, gdy BLY nie 
wywiąŜe się z uregulowania jakiejkolwiek bezspornej płatności przysługującej Dostawcy w ciągu 30 (trzydziestu) dni od 
powiadomienia BLY przez Dostawcę w formie pisemnej o zaległej płatności. 
11. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ. Nie ograniczając Ŝadnych innych środków ochrony prawnej przysługujących BLY na 
podstawie przepisów prawa, zgodnie z Umową, Zamówieniem lub określonych w inny sposób, jeŜeli w uzasadnionej opinii 
BLY Produkty są niezgodne z wymogami Umowy (w tym między innymi z odpowiednimi specyfikacjami) lub, jeŜeli 
Dostawca w inny sposób naruszy jakiekolwiek swoje gwarancje, Dostawca, według uznania BLY i na koszt Dostawcy 
(włączając w to wszelkie stosowne koszty transportu i pracy): (a) wymieni albo naprawi (w tym, w stosownych sytuacjach, 
ponownie zainstaluje) Produkt w sposób satysfakcjonujący BLY; lub (b) bez ograniczania powyŜszego, zapłaci kwotę 
odszkodowania, jeŜeli BLY wystąpi z takim roszczeniem, po przedstawieniu uzasadnionego wyszczególnienia kosztów. 
JeŜeli Produkt musi zostać usunięty z innych części sprzętu BLY, BLY moŜe sama usunąć taki Produkt i udostępnić go 
Dostawcy lub zezwolić Dostawcy na demontaŜ. Wszelkie koszty demontaŜu, czy to wykonanego przez BLY, czy przez 
Dostawcę, zostaną poniesione przez Dostawcę. JeŜeli Dostawca oświadcza lub swoimi działaniami wskazuje swoją 
niezdolność lub brak zamiaru dostosowania się do Ŝądania wymiany lub naprawy Produktu bądź o ponownego wykonania 
jakiejkolwiek usługi, wówczas BLY będzie miała prawo do odstąpienia od Umowy w zakresie dalszych dostaw Produktów 
bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Dostawcy oraz do pozyskania Produktów od dostawców zewnętrznych; w takim 
wypadku Dostawca będzie odpowiedzialny za i będzie zobowiązany zapłacić na rzecz BLY wszelkie końcowe i zwiększone 
koszty poniesione przez BLY, w tym wynikające z róŜnic kosztowych dostaw. Odpowiedzialność Dostawcy za szkody 
związane z niewykonaniem lub nienaleŜytym wykonaniem Umowy oraz z tytułu czynów niedozwolonych nie podlega 
wyłączeniu ani jakiemukolwiek ograniczeniu. 
12. POTRĄCANIE NALEśNOŚCI. Dostawcy nie przysługuje uprawnienie do dokonywania potrąceń z naleŜności 
przysługujących mu względem BLY w ramach Umowy. 
13. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ BLY ZA SZKODY WYRZĄDZONE DOSTAWCY ZOSTAJE 

OGRANICZONA DO WYSOKOŚCI FAKTYCZNIE PONIESIONEJ PRZEZ DOSTAWCĘ STRATY, Z WYŁĄCZENIEM UTRACONYCH KORZYŚCI, 
NIE WIĘCEJ JEDNAK NIś DO WARTOŚCI DANEGO ZAMÓWIENIA. BLY NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC 
JAKIEJKOLWIEK OSOBY TRZECIEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI PODWYKONAWCÓW DOSTAWCY.  
14. POSTANOWIENIA DODATKOWE.  
 14.1 Klauzula Salwatoryjna. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za niewaŜne, 
sprzeczne z prawem lub niemoŜliwe do wykonania, waŜność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień 
w Ŝaden sposób nie zostanie wskutek tego naruszona lub ograniczona. Strony zgadzają się zastąpić kaŜde niewaŜne 
postanowienie innym, waŜnym, które moŜliwie najbardziej przybliŜa cel i sens ekonomiczny niewaŜnego postanowienia. 
 14.2 Cesja; Zrzeczenie się. Dostawca nie moŜe scedować lub przenieść w całości lub części praw lub zobowiązań 
Dostawcy wynikających z Umowy bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody BLY. Umowa wejdzie w Ŝycie na rzecz i 
będzie wiąŜąca dla następców prawnych i cesjonariuszy BLY bez Ŝadnych ograniczeń. Zrzeczenie się dochodzenia 
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania Umowy lub jakiegokolwiek warunku Umowy nie będzie 
uznawane za dalsze zrzeczenie się dochodzenia roszczeń lub zrzeczenie się wszelkich innych roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania jakiegokolwiek innego warunku Umowy, lecz będzie miało zastosowanie 
wyłącznie do przypadku, do którego takie zrzeczenie się jest skierowane. 
 14.3 Umowa bez prawa wyłączności. Niniejszy dokument nie stanowi umowy na wyłączność. BLY ma prawo 
nabywać produkty, które są takie same jak produkty Dostawcy lub są do nich podobne. Dostawca ma prawo, a takŜe jest 
zachęcany do, reklamowania, oferowania oraz dostarczania Produktów innym podmiotom. 
 14.4 Zawiadomienia. Wszystkie zawiadomienia i inne komunikaty wymagają formy pisemnej i winny być skierowane 
do Dostawcy lub upowaŜnionego przedstawiciela BLY na adres określony w Zamówieniu i będą uznawane za wręczone w 
przypadku, gdy (i) zostały wręczone osobiście, (ii) wysłane faksem z potwierdzeniem, (iii) ekspresową pocztą kurierską za 
pisemnym potwierdzeniem, lub (iv) pocztą ekspresową lub listem poleconym, bądź powinny zostać dokonane w drodze 
poczty elektronicznej za potwierdzeniem odbioru. 
 14.5 Postanowienia zachowujące moc obowiązującą po rozwiązaniu Umowy. Wszelkie zobowiązania i obowiązki, 
które ze swojej natury wykraczają poza moment wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, zachowują obowiązująca moc 
równieŜ po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. 
 14.6 12. Obowiązujące prawo; właściwość terytorialna sądu. Prawem właściwym dla realizacji i interpretacji Umowy i 
Warunków jest prawo polskie. Wszelkie powództwa lub postępowania wniesione lub wszczęte przez Dostawcę przeciw 
BLY, wynikające z Umowy, mogą być wniesione lub wszczęte przez Dostawcę jedynie w sądzie właściwym według siedziby 
BLY. Dostawca wyraźnie zgadza się poddać spory wynikające z Umowy pod właściwość miejscową sądów określonych w 
niniejszym paragrafie.  
 14.7 Wyłączność Umowy. Treść niniejszych Warunków oraz Zamówień wystawionych przez BLY stanowi pełne, 
ostateczne i wyłączne ustalenie warunków Umowy Stron w zakresie dostawy Produktów oraz zastępuje wszystkie 
wcześniejsze i równoległe negocjacje i porozumienia, czy to w formie ustnej lub pisemnej, prowadzone lub zawarte 
pomiędzy nimi w związku z dostawą Produktów. Wszelkie zmiany, modyfikacje lub poprawki Umowy wymagają formy 
pisemnej, podpisanej przez Strony, pod rygorem niewaŜności. Za zachowanie formy pisemnej uznaje się równieŜ 
dokonanie stosownych uzgodnień drogą elektroniczną przez upowaŜnionych przedstawicieli Stron. 
 14.8 Zgodność z obowiązującym prawem. Dostawca jest zobowiązany przy realizacji Umowy w pełni stosować się do 
obowiązującego prawa, w tym między innymi do wszelkich przepisów dotyczących podatków, eksportu lub ochrony 
środowiska. Strony wyraźnie zgadzają się, Ŝe Umowa nie będzie podlegać Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach 
międzynarodowej sprzedaŜy towarów. 
 14.9 Koszty zastępstwa procesowego. W przypadku wszczęcia przez BLY jakiegokolwiek postępowania mającego 
na celu wyegzekwowanie warunków Umowy lub Zamówienia bądź w związku z naruszeniem lub groźbą naruszenia Umowy 
lub jakiegokolwiek Zamówienia, BLY będzie mieć prawo do otrzymania od Dostawcy zwrotu uzasadnionych kosztów 
zastępstwa procesowego poniesionych w toku takiego postępowania. 
 14.10. Rewizja i negocjacje. Strony potwierdzają, Ŝe kaŜda z nich kontrolowała i uczestniczyła w ustalaniu warunków 
Umowy oraz Ŝe Umowa była opracowana przez obie Strony. Ponadto, Strony zgadzają się, Ŝe do interpretacji Umowy nie 
będzie stosowana Ŝadna zasada interpretacji prowadząca do rozstrzygania niejasności na niekorzyść Strony uczestniczącej 
w opracowywaniu Umowy. 
15. EGZEMPLARZE WARUNKÓW. Niniejsze Warunki mogą zostać sporządzone w dwóch lub większej liczbie 
jednobrzmiących egzemplarzy. 
 


