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WARUNKI ZAKUPU DLA POLSKI 
 
POTWIERDZENIE I AKCEPTACJA 
1.1 Odbiór naszego Zamówienia oraz jakiekolwiek jego modyfikacji 
wymaga waszego potwierdzenia dokonanego bezzwłocznie. 
1.2 Akceptacja naszego zamówienia (dokonana bądź w formie pisemnej 
czy też ustne potwierdzenie lub dostawa towarów lub wykonanie usługi 
podlegające i określone w naszym Zamówieniu bądź w jakiejkolwiek 
części Zamówienia) oznacza waszą zgodę na niniejsze warunki zakupu i 
niniejszym przyjmuje się, że niniejsze warunki zakupu regulują stosunki 
między nami wyłączając jakiekolwiek inne warunki nawet gdyby inne 
warunki zostały określone w dokumentach, które stanowiłyby, że 
przeważają wasze warunki. Każda dostawa lub rozpoczęta praca przez 
was, zgodnie z naszym Zamówieniem, stanowi akceptację naszego 
Zamówienia. Jakiekolwiek nasze działanie nie stanowi akceptacji żadnych 
waszych warunków.  
1.3 Niniejszym potwierdzacie, że, jak wyraźnie zawarto w Zamówieniu, 
stawki i ceny określone w Zamówieniu są wystarczające dla pokrycia 
waszych zobowiązań, niezależnie od tego czy wyraźnie lub domyślnie 
wskazano to w Zamówieniu, chyba, że inaczej zostało określone to 
Zamówieniu. W przypadku gdy jakiekolwiek towary lub ich część mają 
zostać wykonane w jakimkolwiek innym miejscu nie będącym waszym 
pomieszczeniem , jesteście zobowiązani zapewnić i spełniać wszystkie 
lokalne warunki i zasady które mogą mieć znaczenie na wykonanie prac z 
tym związanych. 
SPECYFIKACJA 
2.1 Zawsze polegamy na waszej wiedzy i  umiejętnościach. Do tego 
stopnia, że gwarantujecie, że ilość, jakość i opis towarów oraz usług są 
zgodne z niniejszymi warunkami zakupu, określonymi w naszym 
Zamówieniu i/ lub w jakiejkolwiek właściwej Specyfikacji dostarczonej  
przez nas lub zaakceptowanej przez nas  w formie pisemnej. Towary i 
usługi spełniają wszystkie właściwe polskie i europejskie standardy oraz 
są zgodne  z właściwymi przepisami. 
2.2 Dostarczane towary są nowe i wcześniej nie używane. 
2.3 Jesteście zobowiązani do zgłoszenia w sposób wyraźny wszystkich 
zastrzeżeń lub odstępstw od wymogów Specyfikacji oraz wszystkich 
innych dokumentów i standardów a każde takie odstępstwo winno być 
odpowiednio opatrzone numerem seryjnym. Jakiekolwiek odstępstwa 
wymagają mocnego uzasadnienia. W przypadku braku odrębnej listy z 
zastrzeżeniami, przyjmuje się ,że taki dokument jest bez zastrzeżeń przez 
was zaakceptowany i  bez żadnych odstępstw a my w ten sposób 
uzyskujemy zapewnienie, że w pełni stosujecie się do takich 
dokumentów. 
2.4. Każda Specyfikacja dostarczona przez nas, w szczególności 
przygotowana przez was dla nas, w związku z naszym Zamówieniem, wraz 
z prawami autorskimi, prawami znaków towarowych lub innymi prawami 
własności intelektualnej znajdującymi się  w Specyfikacji,  stanowi naszą 
wyłączną własność. Macie zakaz ujawniania jakiejkolwiek osobie trzeciej 
lub też wykorzystywać taką Specyfikację z wyjątkiem przypadku gdy taka 
specyfikacja stanie wiedzą publiczną nie z waszej winy, lecz w związku z 
wymogami realizacji naszego Zamówienia. 
2.5. Niniejsze gwarancje stanowią akceptację niniejszych zasad i są 
dodatkowymi gwarancjami ponad inne  gwarancje udzielone nam przez 
was. Domniemane gwarancje są wyłączone. 
DOKUMENTY 
3.1 Wszystkie nam dostarczone dokumenty (chyba że inaczej wyraźnie 
zostanie uzgodnione) w związku z niniejszym Zamówieniem będą 
sporządzone w języku polskim i angielskim. 
CENY 
4.1 Ceny są bez podatku VAT, i uwzględniają wszystkie opłaty związane z 
pakowaniem, jak zostało określone w naszym Zamówieniu. Ceny są 
cenami stałymi i nie mogą ulec zmianie przed dostawą i akceptacją 
wszystkich towarów oraz zakończeniem wykonania wszystkich usług, 
objętych naszym Zamówieniem zgodnie z niniejszymi warunkami zakupu. 
4.2 Faktura nie zostanie zaakceptowana i przekazana do dokonania 
płatności jeśli nie zawiera odniesienia do numeru Zamówienia którego 
dotyczy, jest właściwie zaadresowana i zawiera  wystarczające 
szczegółowe odniesienia do każdej fakturowanej pozycji. 
4.3 Niniejszym potwierdzacie, że w przypadku płatności, dokonanej przed 
realizacją dostawy jakiegokolwiek elementu lub wszystkich towarów,  te 
towary, części i/lub surowce wykorzystywane lub zakupione lub 
zaprojektowane dla potrzeb produkcji towarów lub zakupu dla Pall (lub 
spółek zależnych lub ich agentów) oraz nabyte z naszych środków  dla was 
(lub w waszym imieniu) stanowią naszą własność, to zastrzeżenie 

własności powstaje i powinno być ustanowione w stosunku do towarów, 
części i takich surowców niezwłocznie po potwierdzeniu przez was 
dokonania takiej płatności. Niniejszym wyrażacie zgodę na wykonanie i 
złożenie (lub, według naszego uznania, udzielacie niniejszym nam lub 
naszym agentom pozwolenia do złożenia) lub podjęcie takich wszelkich 
uzasadnionych działań na wasz koszt, które uznamy za konieczne w celu 
potwierdzenia ustanowienia takiego zastrzeżenia prawa własności na 
naszą rzecz. 
4.4 Dokonanie płatności nie stanowi akceptacji Zamówienia. 
PŁATNOŚCI 
5.1 Dopóki nie postanowiono inaczej w Zamówieniu, zapłata ceny za 
towary i usługi nastąpi w ciągu sześćdziesięciu dni od daty potwierdzenia 
przez nas otrzymania właściwego awizo lub faktury. 
5.2 Akceptacja faktury do dokonania płatności nastąpi jeżeli faktura 
odnosi się do numeru właściwego zamówienia a my otrzymamy awizo w 
związku z każdą fakturowaną pozycją.  
5.3 Miesięczne sprawozdanie księgowe będzie do nas wysyłane nie 
później niż piątego dnia miesiąca poprzedzającego dostawę 
jakiegokolwiek towaru. 
5.4 Macie prawo naliczania odsetek od każdej spóźnionej płatności  w 
skali roku  w wysokości  1% powyżej Stopy Referencyjnej ogłaszanej przez 
Narodowy Bank Polski obowiązującej w okresie od dnia wymagalności do 
dnia zapłaty.  
5.5 Wszystkie koszty, szkody, wydatki, za które jesteście wobec nas 
odpowiedzialni, mogą zostać potrącone od jakiekolwiek  kwoty wam 
należnej lub mogącej stać się wam należną, lub też mogą zostać od was 
wyegzekwowane w wyniku podjętych działań prawnych lub też w inny 
sposób. 
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA, DEPOZYTY I PŁATNOŚCI CZĘŚCIOWE 
6.1 na nasze żądanie, macie obowiązek dostarczyć od spółki macierzystej 
gwarancję, kaucję lub gwarancję banku na należyte wykonanie 
Zamówienia. Jeśli istnieją uzasadnione podstawy do stwierdzenia, że 
każda nasza zaliczkowa płatność(ci) jest zagrożona, to możemy zażądać 
zwrotu pełnej każdej zapłaconej kwoty. W przypadku gdy nie otrzymamy 
zwrotu w ciągu siedmiu dni od momentu wystosowania naszego żądania, 
mamy prawo wezwać spółkę macierzystą lub gwaranta (bank) do pokrycia 
naszych płatności. 
6.2  Jesteście odpowiedzialni za dostarczenie oryginału gwarancji 
bankowej do nas przed dokonaniem jakiejkolwiek płatności, która ma być 
zabezpieczona gwarancją. 
RYZYKO I WŁASNOŚC 
7.1 Ponosimy ryzyko uszkodzenia lub utraty towarów w przypadku gdy 
towary zostały dostarczone ale nie zostały rozładowane. 
7.2 W przypadku gdy płatność za towary jest dokonana przed dostawą, 
towary zgodne z naszym Zamówieniem są naszą własnością od momentu 
dokonania płatności. 
DOSTAWA I IDENTYFIKACJA TOWARÓW 
8.1 Wysyłka towarów nastąpi po otrzymaniu przez was naszego, 
pisemnego Zamówienia. 
8.2 Dostawa towarów (i zakończenie prac z nimi związanymi)  nastąpią w 
dacie (datach) określonej w naszym Zamówieniu, chyba że uzgodniono 
inaczej na piśmie w dokumencie, podpisanym przez nas. 
8.3 Terminowe wykonywanie zamówienia  jest waszym podstawowym 
obowiązkiem wynikającym z niniejszych warunków. Jeśli nie rozpoczniecie 
pracy zgodnie z datą określoną na potwierdzeniu Zamówienia, lub 
podejmiemy podejrzenie, że możecie nie ukończyć pracy przed 
wymaganym terminem, lub jeśli nie wykonacie pracy przed wymaganym 
terminem, możemy anulować Zamówienie lub jakąkolwiek jego część 
zgodnie z postanowieniami pkt 15, co stanowi rozwiązanie umowy w 
związku z niedotrzymaniem jej warunków lub niewypłacalnością. 
8.4 Bez szkody dla jakichkolwiek innych naszych uprawnień, w przypadku 
gdy towary nie zostaną dostarczane na czas, lub zostaną dostarczone bez 
certyfikatów, oznakowania lub dokumentacji w pełni zgodnej z naszymi 
wymaganiami, jesteśmy uprawnieni dochodzić od was (zarówno 
bezpośrednio lub dokonać potrącenia jakichkolwiek należnych kwot lub 
które będą należne) kwoty równej 1% Ceny za każdy tydzień zwłoki do 
maksymalnej wysokości 10% Ceny (lub taki inny procent i/lub okres który 
może zostać określony w Zamówieniu)   
8.5 Towary dostarczone w  ilości większej niż określona w Zamówienia 
mogą zostać nieprzyjęte przez nas lub zwrócone na wasz koszt. 
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8.6 Ostatnia wersja Incoterms ma zastosowanie do zamówienia w 
zakresie w jakim nie pozostają one w sprzeczności z zasadami i 
warunkami zamówienia 
8.7 Każde opakowanie lub pudełko powinno być czytelnie oznaczone 
nazwą Spółki i numerem zamówienia jak również powinno zawierać 
wzmiankę o naszym Zamówieniu. W przypadku gdy jest to wymagane, 
zgodnie z odpowiednią dyrektywą Komisji Europejskiej i polskimi 
standardami, towary winny być oznaczone znakiem CE lub/ i polskim 
znakiem potwierdzającym, że oznakowany produkt spełnia właściwe 
wymagania.   
8.8 Jesteście odpowiedzialni za właściwe zapakowanie, załadowanie i 
zabezpieczenie towarów  w celu uniknięcia zniszczeniom podczas 
transportu. Bez naszej pisemnej zgody, nie wolno pobierać opłat za 
pakowanie, opakowania, załadowanie lub przechowywanie towarów. 
8.9. Wszystkie towary powinny być odpowiednio zapakowane by 
wytrzymać normalne obciążenie dostawy i wytrzymać okres 
przechowywania i jeśli towary lub jakiekolwiek ich części są zepsute z 
powodu wadliwego lub nieodpowiedniego opakowania, zniszczone 
towary lub ich części winny być naprawione lub wymienione na wasz 
koszt bez względu na fakt czy dostawa została zaakceptowana czy nie. 
8.10 Dostawa nie zostanie uznana za ukończoną do chwili kiedy wszystkie 
towary i wszystkie inne przynależne rzeczy (w tym instrukcje i inne 
dokumenty) oraz usługi zostaną w rzeczywistości otrzymane i 
zaakceptowane przez nas, pomimo dokonania jakichkolwiek 
wcześniejszych płatności lub wyrażenia zgody na opłaty związane z 
transportem. 
KONTROLA 
9.1 mamy prawo w  każdym uzasadnionym przypadku i po każdym 
uzasadnionym zawiadomieniu, przeprowadzić takie kontrole i/lub 
badania waszych urządzeń,  w czasie kiedy uznamy to za konieczne,  tak 
żeby uzyskać pewność, że stosujecie się do właściwych przepisów  i 
regulacji, naszego Zamówienia i niniejszych warunków 
9.2. Jeśli w rezultacie kontroli lub badania, nie uzyskamy pewności, że 
towary i usługi nie są zgodne pod każdym względem z naszym 
Zamówieniem, to mamy prawo nie zaakceptować wykonania pracy, i 
odmówić przyjęcia tych towarów które uznamy za wadliwe lub wykonane 
z gorszej jakości materiałów, wykonane nieprawidłowo i niezgodnie z 
wymagana jakością, lub projektem lub niezgodne z naszą Specyfikacją,   w 
takim przypadku jesteście zobowiązani podjąć takie działania, które są 
niezbędne do zastosowania się  do wymogów Specyfikacji. Każdą 
nieprzyjętą  pracę  lub towar macie obowiązek naprawić niezwłocznie na 
wasz koszt. Ponownie wykonana praca  zostanie nam  przez was 
przekazana w celu kontroli i badania dokonanego według naszej  
wyłącznej oceny. 
9.3 Jesteście zobowiązani na swój koszt, uzyskać certyfikaty analiz, badań, 
i certyfikaty pochodzenia które są wymagane przez nasze Zamówienie w 
związku z towarami i usługami, lub też są wymagane przez prawo. Takie 
informacje winny być dostarczone nie później niż do chwili kiedy praca, 
do której się odnoszą, nie zostanie skierowana do wiadomości 
Departamentu odpowiedzialnego za zakup. W takim przypadku faktury 
nie mogą zostać wystawione, chyba że zostaną dostarczone na naszą 
prośbę. Dokładne stosowanie się do powyższego, jest warunkiem 
właściwego dokonania płatności.  
JAKOŚC WYKONANIA 
10.1 Towary i próbki towarów powinny być satysfakcjonującej jakości  i 
dostosowane do celów określonych przez nas w Zamówieniu  i 
dorozumiewa się, że wymagamy ich w takim standardzie w momencie 
złożenia Zamówienia oraz ,że nie zostaną wykonane w niższym 
standardzie niż poprzednie próbki towarów (jeśli jakiekolwiek były) 
zaakceptowane przez nas. 
10.2 Towary będą wolne do wad zarówno co do projektu, materiałów i 
wykonania. 
10.3 Usługi zostaną wykonane przez odpowiednio wykwalifikowany i 
przeszkolony personel, z należytą starannością i w tak wysokim 
standardzie jakości wykonania, jaki jest należyty a wszystkie dostarczone 
urządzenia i narzędzia będą przechowywane przez was w 
pierwszorzędnych warunkach. Zastrzegamy sobie przy realizacji 
zamówienia prawa żądania wymiany na twój koszt personelu lub 
narzędzi, które nie spełniają  powyższych wymogów. 
10.4 Wszelkie przeróbki dotyczące towarów będą zgodne z naszymi 
zamówieniami, i wymagać naszej zgody. Przyjmuje się, że płatność za 
wykonanie  nieprzyjętej  pracy nie przysługuje. 
USTAWOWE I ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM OBOWIĄZKI 

11.1 Jesteście zobowiązani do stosowania się do wszystkich 
odpowiednich ustaw, przepisów, regulacji, i lokalnych zarządzeń i 
dyrektyw Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej mających wpływ na 
wykonanie zamówienia (w tym przepisy dot. kontroli substancji 
niebezpiecznych dla zdrowia i rozporządzenia w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 
chemikaliów) i dobrą praktykę inżynierską, oraz stosować się do 
przepisów BHP. 
11.2  Kiedy to konieczne macie obowiązek dostarczyć nam pisemną 
informację odnoszącą się do wszelkich materiałów dostarczonych i/lub 
wykorzystywanych a ich badania i wykorzystanie projektu powinno 
odnosić się do wszelkich warunków niezbędnych do zapewnienia 
bezpieczeństwa i wyeliminowania ryzyka uszczerbku na zdrowiu przy ich 
prawidłowym przechowywaniu, transportowaniu i wykorzystywaniu.  
11.3 Wszystkie urządzenia, wyposażenie i akcesoria, które nie zostaną 
wyraźnie wymienione, a które są niezbędne do efektywnego 
wykonywania pracy za pomocą tych przedmiotów, które mają być 
dostarczone, będą zawarte w cenie. Wszystkie takie przedmioty będą 
uzupełniane bez względu na to czy takie szczegóły są określone w 
Zamówieniu czy nie.  
11.4 Bieżące dane dot. bezpieczeństwa będą dostarczane wraz z każdą 
dostawą. 
GWARANCJE 
12.1  Niniejszym potwierdzacie że zawsze opieramy się na waszej wiedzy i 
umiejętnościach i na oświadczeniach i gwarancjach określonych w 
niniejszym dokumencie. 
12.2 Niniejszym oświadczacie i gwarantujecie, że: 
12.2.1 Ilość, jakość i opis towarów i wszystkich komponentów, surowców i 
powiązanej  z nimi pracy będą określone w niniejszym dokumencie, w 
naszym Zamówieniu i/lub w jakiejkolwiek stosownej umowie, specyfikacji 
lub rysunku dostarczonych wam przez nas  lub wspólnie ustalone 
(„Specyfikacje”) 
12.2.2 Towary winny być zgodne i wykonane zgodnie z wszystkimi 
stosownymi przepisami, regulacjami i standardami przemysłowymi, w 
tym środowiskowymi i dobrymi praktykami inżynieryjnymi, a w przypadku 
gdy praca jest wykonywana na naszym terenie, zgodnie z przepisami BHP. 
12.2.3 Towary będą nowe i wcześniej nie używane, jak również wolne od 
wad w projekcie, materiałach i wykonaniu, nadające się do sprzedaży i 
odpowiednie dla celów określonych w Zamówieniu lub przez 
domniemanie znane wam w momencie złożenia zamówienia 
(„Przeznaczenie”) 
12.2.4 Jesteście zobowiązani  przekazać nam pełne prawa (wolne od 
zastawu, obciążeń, roszczeń i innych wad prawnych) na wszystkie Towary 
nam dostarczane . 
12.2.5 Towary, proces ich produkcji, i wykorzystanie towarów dla 
Przeznaczenia  jak i innego celu, dla którego są one zwyczajowo 
przeznaczone, nie będzie naruszać praw patentowych lub innych praw na 
własności intelektualnej osoby trzeciej 
12.2.6 Wszystkie dokumenty w tym faktury i wszystkie informacje przez 
was przedłożone  w związku z wszelkimi kosztami będą stanowić 
prawdziwy, dokładny i kompletny opis towarów, działań i transakcji do 
których się odnoszą. 
12.2.7 Bez naszej uprzedniej zgody na inne warunki wszystkie próbki 
dostarczone nam  będą wolne od wad w projekcie, materiałach i 
wykonaniu, a żaden z towarów dostarczonych zgodnie z niniejszymi 
postanowieniami nie będzie gorszej jakości lub niższego standardu niż 
odpowiadające im próbki lub uprzednie dostawy otrzymane od was. 
12.2.8 Wszystkie prace i usługi wykonane w związku lub powiązane z 
naszym Zamówieniem i/lub towary winny być wykonane przez 
odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel, z należytą 
starannością i w tak wysokim standardzie jakości jaki jest należyty a 
wszelkie urządzenia i narzędzia dostarczone będą zawsze utrzymywane 
przez was w pierwszorzędnych warunkach. Zastrzegamy sobie prawo 
żądania wymiany na wasz koszt personelu, narzędzi lub urządzeń które 
nie spełniają warunków określonych w  powyższych postanowieniach. 
12.3 W przypadku gdy uzyskacie jakiekolwiek korzyści lub prawa 
wynikające  z gwarancji w związku z częściami na które składają się 
Towary, wszelkie korzyści wynikające z takich gwarancji należą się nam. 
Mamy prawo udzielać przyznanych nam  przez was gwarancji  naszym 
klientom. 
12.4 Wszystkie gwarancje udzielone  w niniejszym dokumencie stanowią 
akceptację towarów zgodnie z niniejszym dokumentem i pozostają w 
mocy pomimo rozwiązania Zamówienia i są dodatkowymi gwarancjami  
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ponad te udzielone przez was odrębnie. Brak jest domniemanych 
gwarancji.  
ODSZKODOWANIE/ UBEZPIECZENIE 
13.1 Akceptacja niniejszego Zamówienia stanowi umowę was wiążącą  w 
stosunku do  zwolnienia nas i naszych zstępnych i cesjonariuszy od 
odpowiedzialności, i jeśli tego zażądamy,  macie obowiązek podjęcia 
naszej obrony/ ochrony nas i naszych zstępnych, cesjonariuszy przed 
wszelkimi zobowiązaniami, utratą, zniszczeniem, szkodą ( w związku z 
jakąkolwiek osobą bądź mieniem i jakimkolwiek działaniem, roszczeniem 
bądź żądaniem)  kosztami i wydatkami, w tym do pokrycia należytego/ 
rozsądnego wynagrodzenia prawników, wewnętrznych kosztów 
produkcji, przeróbki i kosztów ponownej produkcji poniesionych przez 
nas z powodu wadliwych towarów, które winny spełniać wymogi 
gwarancji określonych  w niniejszym dokumencie lub w naszym 
Zamówieniu bądź  w przypadku naruszenia przez was jakichkolwiek 
waszych zobowiązań wynikających z niniejszego dokumentu lub 
zaniedbania bądź świadomego naruszenia przez was, waszych 
pracowników, przedstawicieli lub agentów. Takie odszkodowanie będzie 
dodatkowym odszkodowaniem ponad inne odszkodowania przyznawane 
nam przez prawo, umowę lub zasadę słuszności i postanowienia niniejsze 
są wiążące także po zakończeniu Zamówienia.  
13.2 Jesteście także zobowiązani  na wasz koszt przystąpić do obrony 
naszych interesów w przypadku jakiegokolwiek pozwu skierowanego 
przeciwko nam, naszym następcom prawnym i cesjonariuszom w związku 
lub wynikającego z wykonania towarów  które naruszają zasady i warunki  
Polskich, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej lub innych państw 
patentów (z wyjątkiem naruszeń wynikających z Specyfikacji 
przekazanych wam przez nas) lub innych praw własności intelektualnej 
należących do osób trzecich. Jesteście zobowiązani do zapłaty i pokrycia  
wszelkich  zasądzonych odszkodowań, kosztów i wynagrodzeń prawników 
lub według naszego uznania do (i)uzyskania na wasz koszt poprzez ugodę, 
negocjacje, prawa do zakupu lub używania Towarów; (ii) przetworzenia 
Towarów w taki sposób, że  nie będą one naruszały tych praw osób 
trzecich bez utraty ich podstawowej funkcjonalności; (iii)wymiany 
Towarów na inne o takiej samej użyteczności nie naruszające tych praw 
osób trzecich; lub (iv) zwrotu kosztów przez nas w związku z tym 
poniesionych. 
13.3 Macie obowiązek na własny koszt posiadać  ubezpieczenie na czas 
dostawy klasy A.M Best rating  A lub wyższej z limitem zwyczajowo 
ustalanym dla przedsiębiorstw o podobnym rozmiarze w waszym 
sektorze przedsiębiorstw; z  zastrzeżeniem, ze minimalna kwota 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującej Produkcję oraz 
odpowiedzialność kontraktową wynosić będzie nie niższa niż 
równowartość EUR 2,000,000 co do szkody z tytułu nieszczęśliwych 
wypadków/ szkody majątkowej w każdym indywidualnym przypadku przy 
czym Pall Poland Sp. z o.o. będzie występował jako podmiot dodatkowo 
ubezpieczony oraz zrzeczenie się swoich praw dochodzenia roszczeń od 
Pall Poland Sp. z o.o.. Jesteście zobowiązani dostarczyć nam dokument 
potwierdzający zawarcie stosownej umowy ubezpieczenia co do kwot 
powołanych powyżej i dostarczenie nam kopi właściwych polis oraz 
umów w tym zakresie na nasze żądanie. Limity odpowiedzialności oraz 
polisy ubezpieczeniowe o których mowa w niniejszym postanowieniu są 
minimalnymi wymogami i w żaden sposób nie stanowią określenia lub 
ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy w przypadku strat lub 
szkody. 
WADLIWE TOWARY I USŁUGI 
14.1 Jeżeli towary lub usługi są wadliwe lub nie spełniają  wymogów 
Zamówienia zastrzegamy sobie prawo: 
14.2 żądać na wasz koszt naprawienia wadliwych towarów lub wykonania 
usług w sposób pozbawiony wad. Macie obowiązek udzielić  na wszystkie 
naprawione lub wymienione towary i usługi dalszej gwarancji na okres 12 
miesięcy. Jeżeli wady zaistnieją w okresie trwania  podstawowego okresu 
gwarancji ale nie zostaną  w tym okresie ujawnione, wasza 
odpowiedzialność z tego tytułu po okresie gwarancji nie wygasa ze 
względu na to, że wada nie ujawniła się w okresie gwarancji a my nie 
mieliśmy możliwości jej zgłoszenia. 
14.3 zwrócić towary celem dokonania naprawy lub wymiany lub zażądać 
prawidłowego wykonania usługi  na wasz koszt w terminie przez nas 
wskazanym; 
14.4 dokonać zastępczo wszelkich napraw i wymiany a następnie obciążyć 
was kosztami takiego zastępczego wykonania; lub 
14.5 żądać zwrotu pełnej ceny zakupu bez jakichkolwiek potrąceń z 
waszej strony w terminie 30 dni od doręczenia takiego żądania oraz 
odwołać Zamówienie bez jakichkolwiek kosztów z naszej strony; 

14.6 rozwiązać niniejsza umowę; 
14.7 Okres Gwarancji oznacza okres rozpoczynający się , cokolwiek jest 
później  (i) od daty odbioru przez nas towarów i kończący się 18 miesięcy 
od tego momentu; lub (ii) daty w której towary zostały użyte zgodnie z ich 
konkretnym przeznaczeniem; z zastrzeżeniem że w przypadku  gdy wady 
lub niezgodność ze specyfikacją  powstaną w tym okresie ale ujawnione 
zostaną przed upływem tego terminu Okres Gwarancji oznacza okres 
rozpoczynający się z chwilą ujawnienia takiej wady lub niezgodności ze 
specyfikacją i kończy się 18 miesięcy później. Ponadto, niniejszym 
udzielacie gwarancji na wszelkie prace związane z naprawą dokonywane 
w Okresie Gwarancji na dodatkowy okres 12 miesięcy  od momentu 
zakończenia tych prac. 
ROZWIĄZANIE Z POWODU NARUSZENIA LUB UPADŁOŚCI 
15.1 W przypadku naruszenia przez was jakiegokolwiek zobowiązania lub 
nieprawidłowego wykonywania niniejszej umowy w tym terminowości 
dostaw lub naruszenia instrukcji mamy prawo  na podstawie pisemnego 
zawiadomienia zażądać zaprzestania takich naruszeń i naprawy takich 
naruszeń w określonym czasie. Jeżeli nie zostaną wypełnione warunki 
określone w żądaniu lub według naszej wyłącznej opinii wasze naruszenie 
nie może zostać naprawione w sposób dla nas satysfakcjonujący 
przysługuje nam prawo odwołania zamówienia w całości lub części, ze 
skutkiem natychmiastowym od doręczenia wam naszego pisemnego 
zawiadomienia w tej sprawie bez ograniczenia do dochodzenia i 
wykonywania przez nas innych uprawnień wynikających z Zamówienia lub 
umów i przepisów jak również przysługuje nam prawo zatrzymania 
wszelkich towarów dostarczonych wcześniej na podstawie Zamówienia; 
15.2 Mamy prawo do anulowania naszego Zamówienia w przypadku gdy: 
15.3 zawrzecie układ z wierzycielami (w rozumieniu ustawy prawo 
upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 roku z późn. zm.) lub 
(będąc 
15.4 osobą fizyczna lub przedsiębiorcą  zostanie ogłoszona wasza 
upadłość lub (będąc przedsiębiorcą) wobec was zostanie ustanowiony 
sądowo zarząd lub też rozpocznie się proces likwidacji(z innego powodu 
niż z powodu  połączenia, fuzji lub zmiany struktury – rekonstrukcji); lub 
15.5 jakikolwiek podmiot uprawniony z tytułu obciążenia na jego rzecz 
majątku obejmie  w posiadanie wasz majątek lub też komornik zajmie 
jakikolwiek majątek lub zobowiązanie; 
15.6 zawiesicie lub zakończycie swoja działalność lub też zostaniecie 
zobowiązani do zawieszenia lub zakończenia prowadzenia działalności; 
lub 
15.7 poweźmiemy uzasadnioną obawę, że którakolwiek z powyżej 
wymienionych sytuacji zaistniała i dokonamy właściwego zawiadomienia. 
15.8 Nasze prawa oraz środki prawne wynikające z niniejszych warunków 
przysługują nam niezależnie od innych uprawnień oraz praw określonych 
w Zamówieniu włącznie z uprawnieniem do żądania kontynuacji realizacji 
zlecenia oraz pokrycia przez was strat oraz szkody poniesionej przez nas z 
przyczyny wadliwego lub opóźnionego wykonania zlecenia. 
ROZWIĄZANIE UMOWY WEDŁUG NASZEGO UZNANIA 
16.1 Rozwiązanie umowy nie zwalnia żadnej ze stron z zobowiązań 
wynikających z odpowiedzialności za naruszenie  w związku z  jakąkolwiek 
sprawą,  w stosunku do naruszenia które nastąpiło przed rozwiązaniem 
umowy. 
16.2  Mamy prawo w każdym czasie anulować zamówienie w całości lub 
części, poprzez skierowanie do was zawiadomienia w tej sprawie. 
Jesteście zobowiązani zakończyć wszelkie prace za wyjątkiem tych które 
zostaną wskazane w zawiadomieniu. W takim przypadku jesteśmy 
zobowiązani do zapłaty ( stanowiącej pełne i ostateczne  rozliczenie 
waszych wszelkich roszczeń w stosunku do nas w związku z rozwiązaniem 
umowy)  za wszystkie  prace wykonane w sposób dla nas 
satysfakcjonujący do dnia zawiadomienia. Wynagrodzenie to zawiera 
cenę za wszystkie materiały właściwie użyte dla wykonywania pracy. 
16.3 niniejszym potwierdzacie swoje zobowiązanie do podjęcia wszelkich 
właściwych działań do ograniczenia zakresu odpowiedzialności 
wynikającej z zawiadomienia o rozwiązaniu umowy. 
NARZĘDZIA 
16. Wszystkie elementy, narzędzia, wzory, formy, przyrządy, osprzęt oraz 
inne przedmioty przez nas dostarczone lub przez nas zapłacone w celu 
wykonania niniejszego zamówienia  stanowią nasza własność i mogą 
zostać usunięte na nasze żądanie, mogą być wykorzystywane wyłącznie 
na nasz użytek, posiadane są przez was na wasze ryzyko, oraz powinny 
być ubezpieczone na wasz koszt w czasie gdy są pod waszym nadzorem 
lub w posiadaniu na kwotę  równą  wartości odtworzeniowej zawierającej 
stratę poniesioną przez was. Niniejszym zwalniacie nas od jakiejkolwiek 
odpowiedzialności, straty, szkody oraz kosztów zasądzonych od nas na 
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rzecz jakiegokolwiek waszego pracownika, agenta, lub doradcy z tytułu 
uszkodzenia ciała lub śmierci w związku z  użytkowaniem sprzętu 
będącego pod waszą opieką, nadzorem i kontrolą. 
DARMOWE MATERIAŁY 
18.1 W przypadku gdy dostarczymy wam wolne od opłat materiały w celu 
wykorzystania ich do wykonania pracy , macie obowiązek wykorzystywać 
te materiały w sposób ekonomiczny a jakiekolwiek nadwyżki stanowią 
naszą własność i mogą być wykorzystane zgodnie z naszymi instrukcjami. 
Utrata, zniszczenie oraz uszkodzenie tych materiałów będące wynikiem 
słabego wykonawstwa lub waszej winy w zakresie użycia tych materiałów 
we właściwy sposób  a utrzymanie ich w dobrym stanie stanowi waszą 
odpowiedzialność, wszelka  naprawa, wymiana na inne podobnej jakości i 
zgodne ze specyfikacją wymagają naszej zgody i są dokonywane na wasz 
koszt. 
PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 
19.1 Jakakolwiek dokumentacja dostarczona przez nas lub specjalnie 
przez was dla nas wykonana w związku z Zamówieniem, włącznie ze 
znakiem towarowym, projektem, wzorem użytkowym oraz innymi 
prawami własności intelektualnej stanowią naszą wyłączną własność. Nie 
wolno wam ujawniać tej dokumentacji jakimkolwiek osobom i 
podmiotom trzecim za wyjątkiem sytuacji kiedy stanowią wiedzę 
publiczną nie z waszego powodu; lub  z powodu wymogów prawa  z 
zastrzeżeniem że macie obowiązek natychmiast nas powiadomić o takim 
obowiązku ujawnienia. Ponadto macie obowiązek współpracować z nami 
w celu uzyskania prawa do ochrony tych praw lub w celu wykonania 
naszego Zlecenia i ustanowienia zobowiązania takiej odpowiedzialności 
osoby trzeciej co do zachowania poufności w stopniu nie mniejszym niż 
opisany powyżej. Prawo wykorzystania dokumentacji przysługuje wam 
wyłącznie w celu wykonania zamówienia. 
19.2 W przypadku złożenia wam zlecenia realizacji wzoru lub specyfikacji 
lub też rysunków technicznych w naszym Zamówieniu, niniejszym 
potwierdzacie ,że zlecona praca stanowi „Dzieło” i w związku z tym, że 
zlecenie jest wykonywane na naszą rzecz, wszelkie prawa, tytuły oraz 
korzyści włącznie z pełnym prawem autorskim oraz innymi prawami 
własności intelektualnej związanymi z towarami stanowią naszą własność.  
W celu przyszłej ochrony naszych praw  w  stosunku do  produktów które 
nie są zakwalifikowane jako „Dzieło” niniejszym zobowiązani jesteście do 
cesji na naszą rzecz prawa własności do wszelkich praw, tytułów oraz 
korzyści  związanych z dziełem włącznie z pełnym prawem autorskim oraz 
innymi prawami własności intelektualnej związanymi z dziełem. 
Niniejszym jesteście zobowiązani do podpisania wszelkich dokumentów 
niezbędnych do zapewnienia nam własności w stosunku do całości praw 
autorskich oraz innych praw własności intelektualnej związanej  z 
dziełem. 
19.3 Wszelkie prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej 
wykorzystane w waszych produktach (inne niż prawa do wzorów o 
których mowa w pkt 19.1) nalezą do nas  i w związku z tym jesteście 
zobowiązani do podjęcia wszelkich działań oraz przygotowania i 
podpisania wszelkich dokumentów celem zapewnienia naszych praw 
ustanowionych w niniejszym postanowieniu. 
19.4 Niniejszym oświadczacie i gwarantujecie, że  wasza praca jest 
oryginalna  i nie narusza żadnych praw osób trzecich i wolna jest od 
jakichkolwiek obciążeń cesji oraz licencji. 
INFORMACJE POUFNE 
20.1 Jeżeli ujawnimy wam lub udzielimy dostępu do jakichkolwiek badań, 
informacji technicznych, ekonomicznych, lub innych biznesowych lub 
wiedzy „know-how”, które mają charakter poufny, niezależnie czy są w  
formie pisemnej czy nie, nie możecie wykorzystywać ani ujawniać takich 
informacji osobom trzecim lub jakimkolwiek podmiotom, bez uprzedniej 
naszej pisemnej zgody lub na naszą prośbę zawrzecie standardową 
umowę o zachowaniu poufności z taką osobą trzecią. 
20.2 Wszystkie badania, informacje techniczne, ekonomiczne, lub inne 
biznesowe lub wiedza „know-how” naszych klientów i innych 
sprzedawców o charakterze poufnym, pozostają naszą, naszych klientów i 
innych sprzedawców własnością. Chyba że uzgodniono w formie pisemnej 
inaczej. Nie możecie wykorzystywać takich informacji w celu rozwoju lub 
ubiegania się o jakiekolwiek prawa własności intelektualnej, czy to prawo 
do patentu, tajemnicy handlowej, praw autorskich, danych, „know-how”, 
lub innych, zarejestrowanych bądź niezarejestrowanych praw, w tym do 
wniosków lub równoważnych formularzy ochronne lub podobnych do 
jakichkolwiek takich praw na całym świecie. 
ODSTĘPSTWA 
21.1 Możemy poprzez pisemne wypowiedzenie lub zmianę zamówienia, 
wprowadzić zmiany do Zamówienia, w tym zmiany dot. pierwotnej ilości 

zamówienia, Specyfikacji, projektów lub daty dostawy. Jesteście 
zobowiązania bezzwłocznie dostosować się w zakresie realizacji 
zamówienia do wszelkich zmian wprowadzonych przez nas. Jesteście 
zobowiązani bezzwłocznie poinformować nas w formie pisemnej o 
uzasadnionym przypadku zmiany ceny i dostawy jednakże konieczne 
poprawki należy wprowadzić tylko w takim zakresie jaki uznamy za 
konieczny. Jakiekolwiek żądania dokonania  poprawki muszą zostać 
stwierdzone, a pisemne powiadomienie o takich zmianach powinno być 
dostarczone nam w ciągu 30 dni od dnia kiedy zmiana została 
wprowadzona. 
21.2 Żadne odstępstwa lub modyfikacje niniejszych warunków zakupu nie 
będą być wprowadzone i zaakceptowane, chyba że wyrazimy na to zgodę 
w formie pisemnej. Jakiekolwiek nasze działanie sprzeczne z niniejszymi 
warunkami nie stanowi zrzeczenia się niniejszych warunków i nadal 
będziemy posiadali prawo do realizacji wszystkich warunków. Mamy 
prawo polegać na wszelkich oświadczeniach, gwarancjach i 
zapewnieniach waszych, waszych pracowników lub agentów i 
reprezentantów. 
21.3 Macie obowiązek wprowadzić wszystkie wymagane zmiany, które 
powstały w wyniku waszego działania lub zaniechania działania lub 
niewykonania prac, na wasz koszt. 
SIŁA WYŻSZA 
22.1 Pall nie będzie odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie swoich zobowiązań określonych w niniejszych warunkach, 
jeżeli spowodowane jest to ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi, 
klęskami żywiołowymi, pożarem, wypadkiem lub innymi działaniami 
ekstremalnych zjawisk naturalnych; strajkiem, lokautem lub innymi 
niedoborami pracowniczymi lub zakłóceniami pracy; zamknięciem, 
bojkotem, embargiem, taryfami; terroryzmem lub aktem terroru, wojną 
lub stan wojennym, niepokojami społecznymi lub zamieszkami; awarią 
publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych; opóźnieniem 
przewoźników lub innych zakłóceń przemysłowych, rolniczych lub 
transportowych; awarią normalnych zwykłych źródeł zaopatrzenia; 
epidemiami, pandemiami, zakażeniami, chorobami lub kwarantanną; 
aktami prawnymi lub innymi działaniami władzy publicznej; lub innymi 
działaniami pozostającymi poza racjonalną kontrola Pall („Siła Wyższa”). 
Powyższe okoliczności wyłączają odpowiedzialność kontraktową Pall, a 
zobowiązania Pall będą uznawane za zawieszone w okresie trwania takich 
wydarzeń oraz w rozsądnym okresie po ich ustaniu – zostaną 
odpowiednio przesunięte w czasie lub dostosowane. 
PODWYKONAWSTWO 
23.1 Bez naszej pisemnej zgody  nie można dokonać cesji, zatrudnić 
podwykonawców lub przeniesienie nie jest dozwolone. Żadna cesja lub 
zlecenie podwykonania (nawet w przypadku naszej zgody) nie zwalnia 
was z obowiązków wynikających z niniejszego Zamówienia. Jakiekolwiek 
cesje, przeniesienia lub zlecenie podwykonania bez takiej naszej pisemnej 
zgody nie będzie ważne ani skuteczne. 
ROSZCZENIA 
24.1 Wszystkie koszty, szkody, wydatki, za które jesteście odpowiedzialni, 
mogą zostać potrącone od należnej wam od  nas kwoty lub od was  
odzyskane w drodze działań prawnych lub w inny sposób. 
ZRZECZENIE SIĘ 
25.1 Nasze zaniechanie domagania się od ciebie precyzyjnego 
wykonywania Zamówienia lub jakichkolwiek postanowień niniejszych 
warunków, nie będzie uznawane jako nasze zrzeczenie się wykonania w 
przyszłości. 
NIEPODZIELNOŚĆ 
26.1 Nasze Zamówienie, niniejsze warunki, Specyfikacje i każda umowa 
podpisana przez was i nas w związku z niniejszym Zamówieniem (w tym 
umowa o zachowaniu poufności) stanowią całość umowy. Nie mogą 
zostać zmienione lub rozwiązane ustnie, i żadne zgłoszone zmiany, 
uchylenia się lub zrzeczenia się nie będą skuteczne jeżeli nie zostaną 
sporządzone w formie pisemnej i zaakceptowane na piśmie przez naszych 
należycie uprawomocnionych przedstawicieli. 
26.2 Wszystkie postanowienia niniejszych warunków Zamówienia 
zawierające oświadczenia, gwarancje, odszkodowanie, obowiązki, 
poufność, nie namawianie do czynu występnego i zobowiązania w 
zakresie zakazu konkurencji Stron oraz wszystkie obowiązki, które 
powstały przed rozwiązaniem niniejszego Zamówienia i postanowienia 
ogólne niniejszego dokumentu obowiązują po rozwiązaniu, anulowaniu 
lub wygaśnięciu niniejszego Zamówienia. 
26.3 W przypadku gdy powstanie jakikolwiek błąd, zaniechanie, brak, 
niejasność lub sprzeczność w różnych częściach dokumentacji, 
zamówienia lub pomiędzy dokumentacją i stosownymi przepisami i 
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obowiązującymi normami i zasadami macie obowiązek bezzwłocznie i w 
formie pisemnej zawiadomić nas o tym oraz powstrzymać się od 
kontynuowania wykonywania swoich obowiązków których dotyczą 
powyżej wymienione przypadki do momentu uzyskania naszego 
pisemnego wyjaśnienia. Wszelkie dodatkowe koszty poniesione przez 

którąkolwiek ze Stron w wyniku zaniechania powiadomienia nas będzie 
stanowiła wyłącznie wasz koszt. 
PRAWO POLSKIE 
27.1 Interpretacja, ważność i wykonanie niniejszego Zamówienia podlega 
prawu polskiemu i niniejszym wyrażacie zgodę na  wyłączną jurysdykcję 
sądu polskiego własściwego dla Pall Poland Sp. z o. o. 

 


