
Lesaffre Polska S.A. – WARUNKI OGÓLNE ZAKUPÓW

1. Postanowienia wstępne

1.1. Ogólne Warunki Zakupów Lesaffre Polska S.A. z siedzibą w Wołczynie (zwane dalej „Ogólnymi Warunkami Zakupów") określają podstawowe zasady i tryb

postępowania w zakresie zakupu materiałów lub świadczenia usług na podstawie zamówień składanych przez Lesaffre Polska S.A. i stanowią integralną część

zawieranych z ich dostawcami umów (określanych łącznie jako „Umowy"). 

1.2. Użyte w Ogólnych Warunkach Zakupów określenia oznaczają:

1.2.1. „Nabywca" – spółka Lesaffre Polska S.A..

1.2.2. „Dostawca" – podmiot realizujący Zamówienia/Umowę na rzecz Nabywcy.

1.2.3. „Produkt" / „Produkty" – produkty, towary lub urządzenia zamawiane przez Nabywcę.

1.2.4. „Usługa” / „Usługi” – usługi zamawiane przez Nabywcę. 

1.2.5. „Zamówienie” – składane przez Nabywcę pisemne zamówienie lub zapytanie ofertowe dotyczące dostawy Produktów lub Usług.

1.3. Inne terminy rozpoczynające się od wielkich liter, które nie zostały zdefiniowane powyżej, mają znaczenie nadane im w treści Ogólnych Warunków Zakupów.

1.4. Ogólne Warunki Zakupów zostały wręczone i wiążą strony zgodnie z art. 384 §1 kodeksu cywilnego. Ze względu na stały charakter relacji gospodarczych

Ogólne Warunki Zakupów mogą podlegać zmianom wprowadzonym jednostronnie przez Lesaffre Polska S.A. Treść zmienionych Ogólnych Warunków Zakupów

może zostać przekazana Dostawcom pocztą elektroniczną i będzie wiążąca zgodnie z treścią art. 384 § 2 i 4 Kodeksu cywilnego.

1.5. Wszelkie umowne odstępstwa od Ogólnych Warunków Zakupów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

1.6. O ile strony nie uzgodniły wyraźnie innych warunków, Dostawca, jako profesjonalista, zobowiązuje się wykonać Zamówienie/Umowę z najwyższą starannością.

2. Zamówienia

2.1. Dostawy Produktów lub Usług realizowane będą na podstawie Zamówienia składanego przez Nabywcę. 

2.2. O ile  oferowane  przez  Dostawcę  warunki  realizacji  Zamówienia  nie  spełniają  wszystkich  oczekiwań Nabywcy  ustalenie  istotnych  warunków Umowy  (w

szczególności ilości, ceny, daty dostawy) dokonywane są strony w toku negocjacji uwzględniając potrzeby Nabywcy oraz uwarunkowania logistyczne, z tym że

w razie braku porozumienia prawo do ostatecznego ustalenia daty dostawy przysługuje Nabywcy.

2.3. Dostawca jest zobowiązany do poinformowania Kupującego w formie pisemnej o odmowie przyjęcia zamówienia nie później niż w terminie 24 godzin od daty

Zamówienia. Brak odpowiedzi Dostawcy w powyższym terminie uważa się za przyjęcie zamówienia.

2.4. Strony mogą uzgodnić wstępny harmonogram dostaw w odrębnym załączniku do Umowy.

3. Dostawa

3.1. Dostawca  zobowiązany jest  do  dostarczania  Produktów spełniających  wymogi  obowiązujących  przepisów prawa,  zobowiązany  jest  również  do  zgodnego

z prawem oznakowania Produktów. 

3.2. Dostawy Produktów powinny być realizowane środkami transportu dostosowanymi do przewozu danego rodzaju Produktów.

3.3. Produkty lub Usługi zostaną dostarczone w miejscach i terminach określonych w Umowie. O ile nie uzgodniono inaczej, dostawa Produktów oraz przeniesienie

związanego z nimi ryzyka będą przebiegać zgodnie z formułą DDP (Incoterms 2010). 

3.4. Prawo własności Produktów przechodzi na Nabywcę w momencie dostawy Produktów.

3.5. Dostawca przyjmuje do wiadomości, że  uzgodnione daty i terminy są wiążące. Wszelkie zmiany planowanego terminu dostawy lub terminu realizacji Usługi

wymagają uprzedniej pisemnej zgody Nabywcy. 

3.6. W przypadku braku takiej zgody oraz w przypadku niedostarczenia Produktów lub Usług w terminie Nabywca zastrzega sobie prawo do nałożenia – według

własnego uznania i bez uprzedniego formalnego zawiadomienia – kary umownej w wysokości równej 1% wartości netto/brutto Produktów lub Usług za każdy

dzień kalendarzowy po upływie terminu dostawy.  Kara ta  nie  zwalnia  Dostawcy z  jego zobowiązań,  a Nabywca zastrzega sobie  prawo do dochodzenia

odszkodowania uzupełniającego za wszelkie straty poniesione w wyniku naruszenia przez Dostawcę terminu dostawy lub realizacji. 

3.7. Brak odmowy przyjęcia Produktów lub odbioru Usług po upływie terminu dostawy lub terminu realizacji nie będzie uznawany za zrzeczenie się przez Nabywcę

praw wynikających  z  takiej  opóźnionej  dostawy  lub  realizacji  i  nie  będzie  uznawany  za  zrzeczenie  się  przez  Nabywcę  prawa  do  żądania  od  Dostawcy

przestrzegania uzgodnionych terminów dostawy lub realizacji. 

3.8. W przypadku opóźnienia dłuższego niż 3 dni Nabywca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy bez uszczerbku dla możliwości domagania się od

Dostawcy odszkodowania za poniesione szkody.

3.9. Odbiór każdej dostawy Produktów lub Usług jest pisemnie potwierdzany przez Nabywcę.

4. Rozporządzenie REACH

4.1. Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich norm i zobowiązań prawnych dotyczących towarów, obowiązujących w Unii Europejskiej i w kraju

przeznaczenia w dniu zawarcia Umowy i w dniu złożenia Zamówienia. W związku z powyższym Dostawca zobowiązuje się w szczególności do przekazania

Nabywcy, w stosownych przypadkach w terminach obowiązujących w Unii Europejskiej, aktualnych kart charakterystyki zgodnych z rozporządzeniami REACH

i CLP  (1907/2006/CE  i  1272/2008/CE),  numerów rejestracyjnych  przypisanych  do  substancji  oraz  do  substancji  zawartych  w dostarczonych  preparatach

(niezwłocznie  po ich udostępnieniu), a także oświadczenia wskazującego, czy co najmniej  jedna substancja  lub co najmniej  jedna substancja  zawarta w

dostarczonych preparatach podlega ograniczeniom związanym z rozporządzeniem REACH zgodnie z załącznikiem XVII do tego rozporządzenia lub udzielono dla

niej zezwolenia (zgodnie z załącznikiem XIV). 

4.2. Zgodnie z Art. 33.1 rozporządzenia REACH dostawcy wyrobów informują Nabywcę o obecności w wyrobach substancji wzbudzających szczególnie duże obawy

w stężeniu  powyżej  0,1% wag,  a  także  zobowiązują  się  podać  nazwę i  stężenie  tych  substancji  w  wyrobach  oraz  wszystkie  informacje  niezbędne  do

bezpiecznego użytkowania wyrobu. Przepis ten ma zastosowanie do każdej dostawy lub każdego Zamówienia. 
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4.3. Dostawca zobowiązuje się również do regularnego sprawdzania zmian w rozporządzeniu REACH i jego załącznikach oraz do informowania o  nich Nabywcy z

odpowiednim wyprzedzeniem. Zobowiązanie to odnosi się do samych substancji i substancji zawartych w preparatach lub wyrobów, które zostały dostarczone

Nabywcy przed wprowadzeniem takich zmian. 

4.4. Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Nabywcy o wszelkich zmianach w składzie chemicznym lub w klasyfikacji i oznakowaniu substancji i

preparatów, a także do samodzielnego i konsekwentnego aktualizowania wszelkich  informacji, które wcześniej przekazał. 

4.5. Jeżeli Dostawca podejmie decyzję o przerwaniu rejestracji lub zaprzestaniu wprowadzania do obrotu jakiejkolwiek substancji, substancji zawartej w preparacie

lub samego preparatu, powiadomi o tym fakcie Nabywcę za pośrednictwem listu poleconego co najmniej dwanaście (12) miesięcy przed ustalonym terminem

rejestracji  lub  dniem  zaprzestania  wprowadzania  do  obrotu.  Dostawca  podejmie  wszelkie  środki,  aby  pomóc  Nabywcy  w  znalezieniu  alternatywnego

rozwiązania. 

5. Ocena zgodności

5.1. O ile strony nie uzgodniły wyraźnie innych kryteriów odbioru na mocy Umowy, Nabywca dokona oceny wizualnej dostarczonych Produktów lub Usług, powyższe

w terminie 24 godzin po dostawie lub wykonaniu Usługi. 

5.2. W trakcie rozpakowywania lub użytkowania Produktów przez Nabywcę lub osobę trzecią działającą w imieniu Nabywcy Nabywca może zgłosić Wadę (określoną

w punkcie 6.4 poniżej), która nie została wykryta podczas dokonywania wspomnianej wyżej oceny wizualnej. Powyższa zasada ma odpowiednie zastosowanie

do Wad dotyczących Usług.

5.3. Dostawca usunie niezwłocznie, całkowicie i na własny koszt wszelkie niezgodności dotyczące Produktów lub Usług zgodnie z warunkami podanymi w gwarancji

umownej określonej w punkcie 6. 

6. Gwarancja umowna

6.1. Dostawca zapewnia i gwarantuje, że (i) dostawa Produktów lub Usług będzie zgodna ze specyfikacjami i normami branżowymi oraz obowiązującymi regulacjami

i przepisami prawa („Obowiązujące przepisy”), zarówno w kraju produkcji, jak i w kraju dostawy, oraz że (ii) Produkty:

6.1.1 będą zgodne ze specyfikacjami, rysunkami, próbkami i opisami zawartymi w Umowie, 

6.1.2 będą mogły zostać zastosowane przez Nabywcę zgodnie z ich standardowym przeznaczeniem oraz 

6.1.3 będą nadawać się do wszelkich zastosowań, które Nabywca podał do wiadomości Dostawcy w sposób wyraźny lub dorozumiany. 

6.2. Dostawca zapewnia i gwarantuje, że Produkty zostaną dostarczone wraz ze wszystkimi instrukcjami, zaleceniami i innymi informacjami, które są niezbędne do

ich właściwego użytkowania, zgodnego z zasadami bezpieczeństwa.

6.3. Dostawca  zapewnia  i  gwarantuje  także,  że  zgodnie  z  zobowiązaniem rezultatu  Usługi  zostaną dostarczone  sprawnie i  w sposób profesjonalny,  zgodnie

z najwyższymi standardami wykonania i obowiązującymi praktykami handlowymi, a w stosownych przypadkach zgodnie z wszelkimi porozumieniami pomiędzy

stronami dotyczącymi obowiązujących kryteriów jakości. 

6.4. Produkty lub Usługi, które nie spełniają wszystkich wymogów określonych w punktach 5.1, 5.2 i 5.3 powyżej, albo zawierają wady fizyczne lub prawne zgodnie

z przepisami kodeksu cywilnego, będą uznawane za wadliwe („Wada”). 

6.5. Przyjęcie dostawy Produktów lub Usług zawierających jakąkolwiek Wadę lub uregulowanie należności z tytułu faktury Dostawcy nie oznacza, że Nabywca zrzekł

się swoich praw. 

6.6. O ile strony nie uzgodniły wyraźnie dłuższego okresu gwarancyjnego, gwarancja wynosi 12 miesięcy od dnia, w którym ( „Okres gwarancji”), w zależności od

sytuacji:

6.6.1 Produkty zostały dostarczone przez Dostawcę i przyjęte przez Nabywcę, albo

6.6.2 Produkty zostały dostarczone i zamontowane/uruchomione przez Dostawcę, albo

6.6.3 Usługi zostały dostarczone przez Dostawcę i przyjęte przez Nabywcę.

6.7. W przypadku powiadomienia Nabywcy o jakiejkolwiek Wadzie w Okresie gwarancji (bez ograniczania innych praw przysługujących Nabywcy) Nabywca będzie

uprawniony, na koszt i ryzyko Dostawcy, ale według uznania Nabywcy, do żądania od Dostawcy: 

6.7.1 w odniesieniu do Produktów:

a) dokonania naprawy lub wymiany wadliwego Produktu na produkt nowy lub zreperowany, spełniający wymagania określone w niniejszej

gwarancji, w możliwie najszybszym terminie (ale nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, lub w krótszym terminie, jeżeli ze względu na

okoliczności sprawa jest pilna); 

b) rozsądnego obniżenia ceny wadliwego Produktu, jeżeli Nabywca postanowi go nie zwracać; 

c) przyjęcia zwrotu lub odebrania wadliwego Produktu bądź przeprowadzenia procedury jego zniszczenia na koszt Dostawcy. 

6.7.2 w odniesieniu do Usług:

a) poprawy/udoskonalenia Usług zgodnie z warunkami określonymi w Umowie lub 

b) poniesienia dodatkowych kosztów z tytułu wykonania Usług przez samego Nabywcę lub przez wykonawcę zastępczego zatrudnionego przez

Nabywcę w celu wykonania Usług lub usunięcia jakiejkolwiek Wady mającej wpływ na Usługę.

6.8. Dostawca gwarantuje, że dostarczenie lub wykorzystywanie Produktów lub Usług przez Nabywcę nie naruszy żadnych praw osób trzecich. 

6.9. Nabywca nie akceptuje ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności gwarancyjnej lub odpowiedzialności z tytułu rękojmi. 

7. Cena i warunki płatności

7.1. O ile Umowa nie stanowi inaczej, ceny zakupu są cenami stałymi i ostatecznymi. Ceny zawierają wszelkie podatki i inne wydatki, których Nabywca nie ma

wyraźnego obowiązku ponosić na mocy prawa w odniesieniu do zamówionych Produktów lub Usług. 

7.2. O ile  nie  uzgodniono inaczej,  ceny zawierają  wszelkie  wydatki  lub koszty  konieczne  lub posinione na realizację  Umowy,  w tym koszty  obsługi,  nabycia

surowców, usług osób trzecich, pakowania i dostawy. Dostawca jest odpowiedzialny także za pokrycie wszelkich innych kosztów, które nie zostały wyraźnie

nałożone na Nabywcę na mocy Umowy. 
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7.3. O ile nie uzgodniono inaczej,  realizacja każdego zamówienia w zakresie Produktów lub Usług wymaga wystawienia przez Dostawcę oddzielnej faktury VAT.

Cena na fakturze musi być zgodna z ceną wynikająca z Zamówienia lub Umowy.

7.4. O ile nie ustalono inaczej, faktury należy wystawić po podpisaniu przez Nabywcę dowodu dostawy lub protokołu odbioru. Nabywca dokonuje płatności z tytułu

faktury w terminie 30 dni od dnia otrzymania  prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Dostawcę, chyba że Umowa

stanowi inaczej. 

7.5. Terminem płatności jest dzień obciążenia rachunku bankowego Nabywcy.

7.6. W przypadku opóźnień w płatnościach ze strony Nabywcy Dostawca będzie uprawniony do żądania odsetek ustawowych za opóźnienie w płatnościach. 

7.7. Strony mogą dokonać potrącenia  wzajemnych zobowiązań handlowych zgodnie  z prawem powszechnym. O ile nie  ustalono inaczej,  Dostawca nie może

przelewać swoich wierzytelności na osoby trzecie. 

8. Ubezpieczenie 

8.1. Dostawca zobowiązuje się uzyskać w renomowanej firmie ubezpieczeniowej polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej, która będzie uwzględniać

skutki finansowe odpowiedzialności Dostawcy z tytułu Umowy. 

8.2. Na żądanie Nabywcy Dostawca przekaże Nabywcy certyfikaty ubezpieczeniowe określające główne warunki polis oraz ogólne warunki ubezpieczenia, które

uwzględniają ryzyka podlegające ubezpieczeniu. 

9. Prawa autorskie 

9.1. W trakcie realizacji Umowy Dostawca może tworzyć lub rozwijać prace specjalnie dla Nabywcy na dowolnym nośniku, niezależnie od tego, czy są one chronione

wyłącznym prawem własności (patenty, znaki towarowe, projekty, modele, plany, wzory, makiety itp.) lub prawami wyłączności (oprogramowanie, projekty,

bazy danych itp.), czy nie (know-how, algorytmy, utwory nieopatentowane itp.), łącznie zwane dalej „Dziełem”. 

9.2. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Dzieła stają się wyłączną własnością Nabywcy natychmiast po stworzeniu i przekazaniu takiego Dzieła. Jeżeli Dzieło

jest chronione prawami autorskimi, Dostawca nieodwołalnie i na zasadzie wyłączności przenosi swoje prawa na Nabywcę w momencie, gdy takie Dzieło jest

wytwarzane. 

9.3. W stopniu dozwolonym przez prawo nie istnieją żadne ograniczenia co do zakresu i celu przeniesienia tych praw, a Nabywca może korzystać z przeniesionych

praw w dowolny sposób i przy wykonywaniu jakiegokolwiek rodzaju działalności.  Przeniesione w ten sposób prawa obejmują prawo do wykorzystywania,

powielania, adaptacji, wykonywania i wprowadzania do obrotu oraz rozpowszechniania  w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w

czasie przez siebie wybranym, w całości lub w części Dzieła przy użyciu dowolnych środków lub nośników, w tym wprowadzania do pamięci komputera i sieci

Internet, w jakiejkolwiek formie, znanej lub nieznanej, wykorzystywanej obecnie lub w przyszłości, w momencie realizacji Umowy. Taki sposób przeniesienia

praw autorskich obowiązuje na całym świecie przez ustawowy okres ochrony praw związanych z Dziełem. 

9.4. Opłata z tytułu przeniesienia praw dokonanego na podstawie niniejszej klauzuli jest wliczona w cenę wynikającą z warunków Umowy. 

9.5. Dzieło uznaje się za informacje poufne należące do Nabywcy.  Dzieło nie może być ujawniane osobom trzecim ani wykorzystywane przez Dostawcę  lub

jakąkolwiek osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Nabywcy. 

9.6. Wszelkie materiały, urządzenia, rysunki, modele lub inne elementy dostarczone Dostawcy przez Nabywcę w celu realizacji Umowy ( „Nośniki”) pozostają

własnością Nabywcy i są wykorzystywane przez Dostawcę na jego własne ryzyko. Dostawca powinien utrzymywać Nośniki w dobrym stanie (z wyłączeniem

normalnego zużycia) i zwrócić je w momencie zakończenia świadczenia usług określonych w Umowie lub na żądanie Nabywcy. 

9.7. Dostawca będzie wykorzystywał Nośniki i Dzieła wyłącznie w celu realizacji Umowy. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Nośników ponosi Dostawca od momentu ich

przekazania Dostawcy do momentu ich zwrotu do Nabywcy i przyjęciu przez Nabywcę. Nośniki będą przechowywane osobno przez Dostawcę i będą oznaczone

jako własność Nabywcy. Nabywca nie udziela żadnej gwarancji w odniesieniu do Nośników. 

10. Rozwiązanie Umowy – Siła wyższa

10.1. O ile nie ustalono inaczej albo jest to sprzeczne z naturą zobowiązania, każda ze stron może według własnego uznania podjąć decyzję o  wypowiedzeniu lub

rozwiązaniu całości lub części Umowy: 

10.1.1. w przypadku gdy druga strona  naruszy  którekolwiek z  zobowiązań wynikających  z  Umowy i  nie  naprawi  tego naruszenia  w terminie  14 dni

kalendarzowych, w dłuższym terminie, jeżeli taki termin został uzgodniony na piśmie przez strony lub w krótszym terminie, jeżeli ze względu na

okoliczności naruszenia sprawa jest pilna – od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o takim naruszeniu od strony nienaruszającej; 

10.1.2. w zakresie dozwolonym przez prawo, jeżeli druga strona jest w likwidacji lub zawiesiła prowadzenie działalności gospodarczej.

10.2. Nabywca może według własnego uznania nabyć od osób trzecich produkty podobne do produktów objętych częścią Umowy, która została rozwiązana lub

wypowiedziana przez Nabywcę zgodnie z punktem  10.1, a wszelkie wynikające z tego dodatkowe koszty ponosi Dostawca. Dostawca jest zobowiązany do

dalszego wywiązywania się z zobowiązań wynikających z części Umowy, która pozostaje w mocy. 

10.3. Strony mogą rozwiązać Umowę za 3 miesięcznym wypowiedzeniem.

10.4. W każdym przypadku wypowiedzenie albo rozwiązanie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

10.5. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie, które można przypisać wyłącznie działaniu siły wyższej, pod warunkiem że strona dotknięta

działaniem siły wyższej poinformuje drugą stronę o takim zdarzeniu możliwie najszybciej po jego wystąpieniu. Jedyne dopuszczone na mocy Umowy zdarzenia

siły wyższej to zdarzenia, które są niezależne od Strony, w szczególności strajk generalny, zamieszki, powodzie, stan klęski żywiołowej.  

10.6. Nabywca  może  rozwiązać  Umowę,  przekazując  Dostawcy  pisemne powiadomienie,  jeżeli  wywiązanie  się  przez  Dostawcę  z któregokolwiek  z  zobowiązań

ciążących na Dostawcy zostanie opóźnione z powodu działania siły wyższej o okres co najmniej 30 dni. 

11. Zachowanie poufności

11.1. Każda ze stron zobowiązuje się do zachowania poufności informacji technicznych, finansowych i handlowych ujawnionych przez drugą stronę. Postanowienia

Umowy uznaje się za informacje poufne. 
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11.2. Każda ze stron zobowiązuje się do wykorzystywania informacji poufnych drugiej strony wyłącznie w celu realizacji Umowy oraz nie kopiować, nie odtwarzać, nie

rozprowadzać lub korzystać z nich na swoją własną korzyść lub korzyść osób trzecich. 

11.3. Zobowiązanie do zachowania poufności jest wiążące w trakcie realizacji Umowy oraz przez okres 3 lat po zakończeniu Umowy z jakichkolwiek przyczyn. 

12. Postanowienia różne 

12.1. Dostawcy nie przysługuje prawo włączenia znaków towarowych, marek i innych oznaczeń handlowych należących do Nabywcy lub Grupy Lesaffre oraz firmy

„Lesaffre" do oznaczenia swojego przedsiębiorstwa. Dostawca nie może także  powoływać się na praktyki  handlowe Nabywcy w celach promocyjnych bez

uprzedniej pisemnej zgody Nabywcy, w tym także po zrealizowaniu Umowy. 

12.2. Dostawca  niniejszym  potwierdza,  że  jest  świadomy  ich  treści,  przestrzega  i  zobowiązuje  się  przestrzegać  wszystkich  mających  zastosowanie  przepisów

polskiego prawa antykorupcyjnego lub, mających do niego zastosowanie, takich przepisów prawa innych państw.  Dostawca oświadcza w szczególności, że

zgodnie z obowiązującymi przepisami antykorupcyjnymi nie będzie oferował, dostarczał, dopraszał się, akceptował ani przyjmował, w sposób bezpośredni lub

pośredni, czegokolwiek, co posiada wartość, w celu wywarcia wpływu na jakiekolwiek działania lub decyzje, bądź nagrodzenia takich działań lub decyzji i

pozyskania nowego lub utrzymania dotychczasowego klienta w sposób noszący znamiona korupcji lub uzyskania nieuczciwej przewagi albo w taki sposób

wpływał na działania jakichkolwiek  urzędnika czy pracownika państwowego. Nabywca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku

naruszenia powyższego zobowiązania, bez ponoszenia jakiejkolwiek związanej z tym rozwiązaniem odpowiedzialności. 

12.3. Dostawca wyraża zgodę na przestrzeganie Kodeksu Etyki  obowiązującego w  Lesaffre  Polska S.A.  i  jest  świadomy oraz zgadza się  poinformować swoich

pracowników i wszystkie inne osoby świadczące usługi w ramach Umowy o istnieniu i treści tego kodeksu. Kodeks Etyki dostępny jest na stronie internetowej

Nabywcy (www.lesaffre.pl/  o-nas/kodeks-etyczny  ). Dostawca wyraża zgodę na to, że w przypadku gdyby dowiedział się on lub miał powody, by sądzić, że

dochodzi lub doszło do działania naruszającego wyżej wymienione prawa lub Kodeksu Etyki  w związku z Umową, natychmiast ujawni on Nabywcy takie

działanie. Dostawca wyraża zgodę na to, że jeśli taka działalność zostanie zidentyfikowana lub jeśli Dostawca zostanie objęty jakimkolwiek systemem sankcji,

wówczas Nabywca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz bez ponoszenia związanej z tym rozwiązaniem odpowiedzialności.

12.4. Każda ze stron zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, a w odniesieniu do funkcji „administratora” i związanego

z nią przetwarzania danych osobowych pracowników i przedstawicieli drugiej strony zapewnia, że takie przetwarzanie jest zgodne z wymogami określonymi w

podanych wcześniej informacjach oraz prawami takich pracowników i przedstawicieli.  Przetwarzanie danych osobowych jest możliwe wyłącznie w zakresie

koniecznym dla  wykonania  postanowień  Umowy.  O  ile  nie  jest  to  konieczne  do  wykonania  postanowień  Umowy,  zakazane  jest  przekazywanie  danych

osobowych osobom trzecim lub do państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

13. Postanowienia końcowe 

13.1. Z zastrzeżeniem kolejnego zdania, żadna ze stron nie może przenieść swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody

drugiej strony. Nabywca może jednak przenieść Umowę na jeden z podmiotów powiązanych po zawiadomieniu drugiej strony. W takim przypadku Nabywca jest

wyraźnie zwolniony z wszelkich obowiązków i zobowiązań, które mogą powstać po dokonaniu przeniesienia. 

13.2. Dostawca nie może podzlecać jakichkolwiek ze swoich zadań bez uprzedniej pisemnej zgody Nabywcy.

13.3. Niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu przez jedną ze stron któregokolwiek z praw wynikających z Umowy lub jakiegokolwiek przepisu prawa, w całości lub

w części, nie stanowi zrzeczenia się tego prawa ani nie jest uznawane za takie zrzeczenie się. Nabywca nie zrzeka się żadnych dodatkowych praw (w tym praw

wynikających z gwarancji), które może posiadać na mocy prawa lub na standardowych warunków Dostawcy.

13.4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, zostanie ono pominięte, z zastrzeżeniem że takie pominięcie nie

będzie miało wpływu na ważność lub wykonalność wszystkich innych postanowień Umowy. Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań, aby zastąpić każdą

nieważną klauzulę nową klauzulą, która będzie możliwie najwierniej odzwierciedlać ich pierwotne intencje.

13.5. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów oraz umowy z nimi związane podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej, z wyłączeniem zastosowania Konwencji Narodów

Zjednoczonych o międzynarodowej  sprzedaży towarów zawarta  w Wiedniu dnia  11 kwietnia  1980 r.,  z wyjątkiem przypadków, w których umożliwia  ona

stronom swobodne ustalanie warunków płatności. 

13.6. Wszelkie spory powstałe w związku z Umową podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów powszechnych właściwych dla siedziby Nabywcy.
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