MSA Polska Sp. z o.o.
Warunki sprzedaży (UE)

1

Informacje ogólne

1.1

Niniejsze Warunki sprzedaży (UE) („Warunki”) będą mieć zastosowanie do
wszelkich
istniejących
i przyszłych
umów, ofert, dostaw produktów lub
świadczenia usług (zwanych dalej łącznie „Towarami”) spółki MSA Polska Sp.
z o.o. („Dostawcy”) na rzecz osób trzecich (z których każda jest zwana dalej
„Kupującym”; Dostawca i Kupujący
będą zwani z osobna „Stroną” oraz łącznie „Stronami”). Oferty Dostawcy nie są
skierowane do żadnego konsumenta
w rozumieniu art. 13 niemieckiego Kodeksu cywilnego („BGB”). Przyjmując niniejsze Warunki, Kupujący potwierdza,
że nie jest konsumentem w rozumieniu
tegoż art. 13 BGB.

2

Oferty i zawarcie Umowy

2.1

Oferty składane przez Dostawcę będą
podlegać potwierdzeniu i nie będą wiążące, chyba że wyraźnie stwierdzono
inaczej. Zamówienie Towarów przez Kupującego stanowi wiążącą ofertę zawarcia umowy („Ofertę”). Oferta będzie wiążąca przez okres 2 (dwóch) tygodni. Dopiero po przyjęciu przez Dostawcę Oferty
zawarta zostanie wiążąca umowa
(„Umowa”). Dostawca może przyjmować
Oferty (i) poprzez potwierdzenie w formie
pisemnej, w tym za pośrednictwem
poczty elektronicznej („Potwierdzenie
zamówienia”); lub (ii) poprzez wydanie
Towaru. Ofercie Kupującego muszą towarzyszyć informacje wystarczające do
podjęcia przez Dostawcę dalszych działań; w przeciwnym razie Dostawcy będzie przysługiwać prawo do wydłużenia
czasu dostawy albo do zmiany przedstawionych cen w celu uwzględnienia
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wszelkiego wydłużenia okresu albo wzrostu kosztów po złożeniu Oferty.
2.2

Wyraźnym warunkiem przyjęcia Oferty
Kupującego jest zawarcie Umowy, która
podlega wyłącznie niniejszym Warunkom
Dostawcy, a także wszelkim wydanym
przez Dostawcę ofertom cenowym,
chyba że Strony ustalą inaczej w formie
pisemnej.
Wszelkie
rozbieżne,
sprzeczne albo uzupełniające warunki
Kupującego albo jakiejkolwiek osoby
trzeciej nie będą mieć zastosowania, nawet jeżeli Dostawca nie wyrazi sprzeciwu
wobec ich zastosowania, a żadne nowe,
uzupełniające,
zmieniające
ani
sprzeczne warunki, wyraźne albo dorozumiane, nie będą stanowiły części
Umowy wskutek żadnych stosunków
handlowych, relacji z klientem, praktyk
albo realizacji transakcji.

2.3

Wersja Warunków mająca zastosowanie
w momencie zawarcia Umowy będzie
wersją rozstrzygającą i wiążącą. Kosztorysy, projekty, rysunki, próbki, obliczenia
i inne dokumenty pozostają własnością
Dostawcy i nie mogą być powielane ani
udostępniane osobom trzecim. W przypadku niezawarcia Umowy materiały te
zostaną zwrócone Dostawcy. Kupujący
dokona płatności za wszelkie próbki,
które zostały przekazane Kupującemu,
a nie zostały zwrócone Dostawcy,
w ciągu jednego miesiąca od dnia ich
przekazania.

2.4

Kupujący nie może jednostronnie unieważnić Umowy po przyjęciu przez Dostawcę Oferty złożonej przez Kupującego. Unieważnienie będzie możliwe jedynie za wyraźną pisemną zgodą Dostawcy. Po uzyskaniu takiej zgody Kupujący otrzyma adres wysyłkowy i będzie
odpowiedzialny za organizację przewozu
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Towarów pod adres wysyłkowy. Wszelkie zwroty podlegają 15% opłacie za
zwrot.
3

Ceny

3.1

Jeżeli Strony wyraźnie nie ustaliły inaczej
na piśmie: (i) ceny przedstawione przez
Dostawcę nie obejmują kosztów przewozu (ani żadnych związanych z przewozem opłat) ani ustawowego podatku
od towarów i usług; oraz (ii) do wszelkich
zamówień o wartości poniżej 2000 EUR
(albo równowartości w walucie lokalnej)
doliczona zostanie stała opłata przewozowa wyszczególniona w odpowiedniej
ofercie cenowej Dostawcy. Za ekspresową realizację zamówienia, przewóz
Towarów niebezpiecznych albo szczególne żądania Kupującego dotyczące
przewozu naliczane będą dodatkowe
opłaty przewozowe.

3.2

Za wyjątkiem przypadków, w których
Strony ustaliły inaczej na piśmie, cena za
dostarczane Towary jest ceną obowiązującą w dniu zawarcia Umowy zgodnie
z odpowiednim Cennikiem MSA. Strony
mogą wspólnie ustalić mechanizm korekty cenowej w celu uwzględnienia
ewentualnych wzrostów cen nabycia
przez Dostawcę naliczanych przez dostawców Dostawcy.

3.3

Wszelkie zmiany albo zawieszenie pracy
spowodowane instrukcjami albo brakiem
instrukcji od Kupującego będą skutkować przyznaniem Dostawcy prawa do
odpowiedniej korekty cenowej.

4

Dostawa i czas dostawy

4.1

Niezależnie od jakichkolwiek postanowień sprzecznych zawartych w Ofercie
Kupującego okres dostawy zostanie
(i) ustalony wspólnie, albo (ii) określony
przez Dostawcę w toku przyjmowania
Oferty. Wszelkie przesyłki albo terminy
realizacji dostawy określone przez Dostawcę mają charakter wyłącznie sza-
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cunkowy, nie są warunkiem bezwzględnym i w żaden sposób nie stanowią wiążącego obowiązku Dostawcy, ponieważ
materiały
podlegają
każdorazowo
uprzedniemu zamówieniu.
4.2

Obowiązek wykonania określonych postanowień przez Dostawcę zależy od
prawidłowej i terminowej realizacji dostawy przez dostawców Dostawcy,
a także prawidłowych instrukcji Kupującego. Jeżeli Dostawca nie będzie w stanie zrealizować dostawy w terminie
wskutek instrukcji (albo braku instrukcji)
Kupującego albo nieprawidłowej i nieterminowej realizacji dostawy przez dostawców Dostawcy, termin dostawy zostanie
wydłużony o uzasadniony okres. Jeżeli
dostawa nie może zostać zrealizowana
w nowym terminie wskutek dalszego niezrealizowania w sposób prawidłowy i terminowy dostawy przez dostawców Dostawcy lub wskutek zdarzenia siły wyższej, Dostawcy przysługuje prawo do odstąpienia od części albo całości Umowy.

4.3

Jeżeli Dostawca nie otrzyma dotyczących wysyłki instrukcji wystarczających
do realizacji przez niego dostawy Towarów w ciągu 14 dni od daty powiadomienia przez Dostawcę, że Towary są gotowe do wysyłki, Kupujący odbierze Towary albo zapewni ich magazynowanie.
Jeżeli Kupujący nie odbierze Towarów
ani nie zapewni ich magazynowania, Dostawcy będzie przysługiwać prawo do ich
magazynowania we własnym zakładzie
albo w innym miejscu w imieniu Kupującego, a wszelkie poniesione przez Dostawcę opłaty za magazynowanie, ubezpieczenie albo koszty przestoju będę należne do zapłaty przez Kupującego.

4.4

Skutki prawne zwłoki w odbiorze Towarów przez Kupującego będą podlegać
obowiązującym przepisom ustaw. Jeżeli
Kupujący jest podmiotem prawnym podlegającym prawu publicznemu albo funduszem specjalnym podlegającym prawu
publicznemu, na potrzeby niniejszego
ust. 4.4 Kupujący zostanie uznany za
sprzedawcę w rozumieniu art. 1 ust. 1
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niemieckiego
(„HGB”).

Kodeksu

handlowego

5

Realizacja dostawy i przeniesienie ryzyka

5.1

Jeżeli wyraźnie nie ustalono inaczej na
piśmie, dostawy będą realizowane na
warunkach DAP. Na żądanie Kupującego dostawa pod inny adres zostanie
zrealizowana na ryzyko i koszt Kupującego.

5.2

Kupujący zobowiązuje się do przyjęcia
częściowych dostaw pod warunkiem, że
(i) częściowa dostawa jest odpowiednia
dla realizacji celu określonego w Umowie; (ii) dostawa pozostałych Towarów
została zabezpieczona; oraz (iii) Kupujący nie poniesie żadnych dodatkowych
kosztów ani wydatków.

6

Kontrole oraz próby

6.1

Towary Dostawcy podlegają uważnej
kontroli oraz, wedle uznania Dostawcy
i jeżeli będzie to możliwe w uzasadnionym zakresie, standardowym testom
w zakładzie Dostawcy przed ich wydaniem przez Dostawcę. W razie uzasadnionej konieczności przeprowadzenia innych testów albo testów w obecności Kupującego albo przedstawiciela Kupującego związane z nimi koszty będą należne do zapłaty przez Kupującego.
W przypadku jakiegokolwiek opóźnienia
w uczestnictwie w takich testach po stronie Kupującego po otrzymaniu z wyprzedzeniem 7 (siedmiu) dni powiadomienia,
że Dostawca jest gotów do przeprowadzenia odpowiednich testów, testy te zostaną przeprowadzone pod nieobecność
Kupującego i zostaną uznane za przeprowadzone w obecności Kupującego.

7

Płatność, kompensata, zatrzymanie

7.1

Kwota równa cenie nabycia będzie wymagalna i należna do zapłaty w ciągu
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30 (trzydziestu) dni od daty wystawienia
faktury. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności na pełną kwotę ceny nabycia
w ciągu wspomnianego okresu 30 dni
(„Zaleganie z zapłatą”), Dostawca może
zrealizować wszelkie pozostałe i przyszłe dostawy pod warunkiem dokonania
przez Kupującego pełnej płatności na
kwotę ustalonej ceny nabycia.
7.2

W okresie Zalegania z zapłatą Kupujący
uiści na rzecz Dostawcy odsetki w wysokości 9 (dziewięciu) punktów procentowych powyżej obowiązującej bazowej
stopy procentowej opublikowanej przez
Niemiecki Bank Centralny w stosunku
rocznym. Powyższe pozostaje bez
uszczerbku dla prawa Dostawcy do wniesienia roszczenia o dodatkowe odszkodowanie na mocy BGB. Dostawca ponadto obciąży Kupującego kwotą
40 EUR za każdy monit dotyczący Zalegania z zapłatą.

7.3

Jeżeli Kupujący zalega z płatnością na
rzecz Dostawcy za kilka nieopłaconych
zamówień i dokona płatności w kwocie,
która nie jest wystarczająca do spłaty
wszystkich roszczeń, płatność ta zostanie podzielona zgodnie z art. 366 ust. 2
BGB, nawet jeżeli Kupujący wyraźnie
określił inny podział płatności.

7.4

Kupujący nie może dokonać kompensaty
ani zatrzymania żadnej płatności należnej na mocy niniejszych Warunków,
chyba że Dostawca wyraził na to zgodę
na piśmie albo kompensata albo zatrzymanie dokonane zostaną w ramach roszczenia wzajemnego potwierdzonego prawomocnym i ostatecznym orzeczeniem
sądu.

8

Zastrzeżenie tytułu własności

8.1

Tytuł własności do Towarów przechodzi
na Kupującego dopiero po dokonaniu
przez niego płatności na pełną kwotę zaległych płatności należnych na mocy odpowiedniej Umowy zgodnie z ust. 7 powyżej. Niemniej jednak Kupujący ponosi
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odpowiedzialność za bezpieczne przechowywanie, ochronę i zabezpieczenie
Towarów po ich dostawie, a ryzyko związane z Towarami przechodzi zgodnie
z odpowiednią zasadą INCOTERM każdorazowo publikowaną przez Międzynarodową Izbę Handlową i wykorzystywaną do celów związanych z przesyłką.
9

Gwarancje

9.1

Dostawca nie przejmuje żadnej gwarancji za niespełnianie przez Towary wymogów jakościowych ani nieprzydatność
Towarów do określonego celu ani za
zgodność z jakąkolwiek próbką i opisem,
ani za zgodność z jakimikolwiek danymi
dotyczącymi wydajności przekazanymi
przez Dostawcę, chyba że Dostawca
udzielił szczególnej i wyraźnej gwarancji
z zastrzeżeniem wszelkich dopuszczalnych odchyleń określonych albo potwierdzonych przez Dostawcę. Jeżeli uzyskane w ramach jakiegokolwiek przewidzianego w Umowie testu dane dotyczące wydajności wykraczają poza dopuszczalny zakres określony w Umowie,
Kupującemu będzie przysługiwać prawo
do odrzucenia Towarów, w odniesieniu
do których dane te wykraczają poza ten
zakres, jednak zanim Kupujący nabędzie
takie prawo, Dostawca musi mieć możliwość podjęcia działań naprawczych
w stosunku do ich wydajności, na co zostanie wyznaczony uzasadniony termin.
Jeżeli Kupujący nabędzie prawo do odrzucenia Towarów w myśl niniejszego
ust. 9.1, Dostawca zwróci Kupującemu
wszelką sumę uiszczoną przez Kupującego na rzecz Dostawcy na poczet tych
Towarów. Kupujący przyjmuje na siebie
odpowiedzialność za zapewnienie, że
określone przez Kupującego Towary są
wystarczające i odpowiednie do potrzeb
Kupującego.

9.2

Kupujący musi uważnie sprawdzić przesyłkę niezwłocznie po jej dostarczeniu.
W razie stwierdzenia wady Kupujący
musi niezwłocznie powiadomić o tym Dostawcę na piśmie. Wszelkie widoczne
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szkody muszą zostać zgłoszone w liście
przewozowym albo w drodze oświadczenia dotyczącego stanu faktycznego
przed przyjęciem przesyłki.
9.3

Kupujący musi zgłosić (i) oczywiste wady
najpóźniej w ciągu 8 (ośmiu) dni od dostawy; oraz (ii) nieoczywiste wady najpóźniej w ciągu 8 (ośmiu) dni od ich
stwierdzenia w formie pisemnej. Dotrzymanie terminu powiadomienia zależy od
momentu jego odebrania przez Dostawcę. Jeżeli Kupujący nie przeprowadzi kontroli ani w odpowiedni sposób nie
zgłosi Dostawcy wady, roszczenia z tytułu niezgłoszonych wad będą wykluczone.

9.4

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszych Warunków Dostawca dokona naprawy albo, wedle własnego uznania,
wymiany Towarów z istotnymi wadami,
które zostaną stwierdzone w ramach należytego korzystania z wytworzonych
przez nas Towarów. Każdorazowo pod
warunkiem, że Dostawca nie ustali inaczej, wadliwe części zostaną bezzwłocznie zwrócone przez Kupującego do placówek Dostawcy albo pod adres określony przez Dostawcę oraz na koszt Kupującego, chyba że Dostawca ustali inaczej. Naprawione albo nowe Towary zostaną dostarczone przez Dostawcę nieodpłatnie. Jeżeli Kupujący zażąda od Dostawcy dokonania naprawy w siedzibie
Kupującego, Dostawca zastrzega sobie
prawo do naliczenia opłaty za wszelkie
wynikłe koszty dodatkowe.

9.5

Dostawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za żadne istotne wady Towarów w myśl niniejszego ust. 9, jeżeli
istotne wady Towarów wynikają z następujących zdarzeń: (1) istotna wada powstała, ponieważ Kupujący nie przestrzegał pisemnych albo ustnych instrukcji Dostawcy dotyczących magazynowania, odbioru, montażu, użytkowania
i konserwacji Towarów albo (w przypadku ich braku) dobrej praktyki handlowej w odniesieniu do powyższego; (2)
Kupujący dokonał zmian w tych Towarach bez uzyskania uprzedniej pisemnej
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zgody Dostawcy; albo (3) istotna wada
wynika z normalnego zużycia; umyślnego uszkodzenia; zaniedbania; przewozu; braku konserwacji; niewłaściwego
albo nadmiernego użytkowania albo nadużywania produktów; nieprzestrzegania
instrukcji producenta; oraz zasadniczo
z nieodpowiednich warunków środowiska, przechowywania i eksploatacji.
9.6

W przypadku wad Towarów niewytworzonych przez Dostawcę Dostawca przeniesie na Kupującego wszelkie prawa
w stosunku do wytwórcy zewnętrznego,
które mogą przysługiwać Dostawcy na
mocy postanowień zawartej z wytwórcą
zewnętrznym umowy, jednak nie będzie
ponosił żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek gwarancje.

9.7

Jeżeli Dostawca będzie zobowiązany do
wypłacenia odszkodowania z tytułu wady
zgodnie z przepisami ustaw (z jakichkolwiek przyczyn prawnych), obowiązek ten
będzie ograniczony zgodnie z ust. 10.

9.8

Roszczenia Kupującego z tytułu wad na
mocy ust. 9 ulegają przedawnieniu po
upływie 1 (jednego) roku od dostawy,
chyba że Strony wyraźnie ustalą inaczej
w formie pisemnej. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku zamierzonego
działania albo świadomego wprowadzenia w błąd przez Dostawcę bądź gdy taki
termin przedawnienia stoi w sprzeczności z gwarancją wyraźnie udzieloną
przez Dostawcę w formie pisemnej.

9.9

Towary podlegające roszczeniom muszą
zostać zwrócone Dostawcy w oryginalnym opakowaniu po uzyskaniu jego
zgody, przy czym Kupujący poniesie
koszty przewozu.

9.10 Naprawa, modyfikacja albo wymiana Towarów w okresie objętym gwarancją nie
będzie służyć przedłużeniu okresu obowiązywania gwarancji na Towary, co dotyczy również każdego działania podjętego w ramach umowy o konserwację.
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9.11 Powyższe nie wpływa na roszczenia odszkodowawcze Kupującego przeciwko
Dostawcy na mocy art. 445a i 445b BGB.
10

Ograniczenie odpowiedzialności

10.1 Dostawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkód bez ograniczeń, jeżeli szkoda
albo utrata wynika z umyślnego działania
i rażącego niedbalstwa.
10.2 W przypadku zwykłego niedbalstwa Dostawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie z tytułu: (i) jakiejkolwiek szkody wynikającej z utraty życia, uszkodzenia ciała
lub uszczerbku na zdrowiu; oraz (ii) jakiejkolwiek szkody wynikającej z naruszenia istotnego zobowiązania umownego (tj. zobowiązania umownego, którego spełnienie jest konieczne na potrzeby realizacji celu Umowy i dlatego też
na którego ścisłym przestrzeganiu Kupujący musi móc polegać). Ponadto odpowiedzialność określona w niniejszym
ust. 10.2 pkt ii) będzie ograniczona do takich szkód, które z uwagi na ich charakter i zakres Dostawca mógł przewidzieć
w momencie zawierania Umowy oraz
które są typowe dla umowy sprzedaży
Towarów lub usług. Strony potwierdzają,
że wartość takich szkód zwykle nie wykracza ponad cenę odnośnych Towarów.
10.3 Jakakolwiek odpowiedzialność z tytułu
naruszenia warunków gwarancji udzielonej wyraźnie przez Dostawcę lub jakakolwiek
odpowiedzialność
wynikająca
z przepisów prawa krajowego dotyczących odpowiedzialności z tytułu wad produktu obowiązujących w jakimkolwiek
państwie członkowskim UE, które
wdraża postanowienia europejskiej Dyrektywy nr 85/374/EWG dotyczącej odpowiedzialności za produkty wadliwe, na
przykład z niemieckiej Ustawy o odpowiedzialności z tytułu wad produktu obowiązującej w Niemczech, nie będzie
w żaden sposób wyłączona ani ograniczona z mocy niniejszego ust. 10 ani
żadnego innego ustępu niniejszych Warunków.
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10.4 Ograniczenie odpowiedzialności przez
Kupującego określone w niniejszym
ust. 10 będzie w równym stopniu mieć
zastosowanie do wszelkiej odpowiedzialności przedstawicieli prawnych, członków organów, pełnomocników i pracowników Dostawcy.

z tytułu wszelkich roszczeń wniesionych
przez osobę trzecią lub jakiejkolwiek
sankcji administracyjnej albo rządowej,
w tym z tytułu uzasadnionych kosztów
obsługi prawnej.
12

11

Postanowienia dotyczące handlu zagranicznego

11.1 Kupujący potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że ostateczna spółka dominująca Dostawcy ma siedzibę w Stanach
Zjednoczonych oraz że Towary mogą
podlegać przepisom prawa i regulacjom
w zakresie kontroli eksportu obowiązującym w Niemczech, Unii Europejskiej, innych państwach członkowskich UE, Stanach Zjednoczonych lub innych krajach,
w tym w szczególności wymogowi uzyskania niezbędnych zatwierdzeń i pozwoleń przed przyjęciem jakichkolwiek
zamówień albo wysyłką Towarów.
11.2 W okresie obowiązywania niniejszej
Umowy oraz przez cały czas po jego zakończeniu Kupujący (i) nie będzie eksportować ani ponownie eksportować
żadnego Towaru ani informacji technicznych dotyczących jakiegokolwiek Towaru, na co konieczne jest uzyskanie
zgody, upoważnienia lub pozwolenia,
bez uzyskania uprzednio takiej zgody,
upoważnienia albo pozwolenia; oraz (ii)
będzie przestrzegać wszelkich stosownych przepisów prawa dotyczących handlu i sankcji, w szczególności prawa
w zakresie kontroli eksportu.
11.3 Ponadto Kupujący potwierdza i zobowiązuje się, że nałoży takie same zobowiązania również na odbiorców tych Towarów albo informacji technicznych.
11.4 W przypadku niewypełnienia przez Kupującego jakiegokolwiek obowiązku
określonego w ust. 11.1–11.3 powyżej
Kupujący zwolni Dostawcę i jego jednostki stowarzyszone oraz ich dyrektorów, członków organów, pracowników
i przedstawicieli
z odpowiedzialności
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Obowiązujące prawo i właściwość sądów

12.1 Niniejsza Umowa podlega przepisom
prawa Federalnej Republiki Niemiec; postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej
sprzedaży towarów (Convention on Contracts for the International Sale of Goods,
CISG) nie mają zastosowania.
12.2 Wyłączną właściwość do rozstrzygania
wszelkich sporów wynikających ze stosunku umownego albo z nim związanych
będą miały sądy we Frankfurcie nad Menem w Niemczech. Niezależnie od powyższego Dostawca może ewentualnie
wszcząć postępowanie przeciwko Kupującemu przed sądem właściwym dla siedziby działalności Dostawcy.
13

Postanowienia końcowe

13.1 Całość porozumienia. Umowa stanowi
całość porozumienia zawartego pomiędzy Stronami. Umowa zastępuje wszelkie dotychczasowe ustalenia Stron dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy.
13.2 Przestrzeganie przepisów. W odniesieniu do relacji biznesowej Stron każda
Strona będzie zachowywać zgodność
z obowiązującymi przepisami prawa,
w tym z amerykańskimi i europejskimi
przepisami o przeciwdziałaniu korupcji
i łapownictwu; ponadto Kupujący będzie
zachowywać zgodność z Ogólnym Kodeksem Praktyki Handlowej MSA dostępnym pod adresem http://gb.msasafety.com/ourEthics. Wszystkie złożone
przez Dostawcę oferty cenowe na Towary, których dostawa podlega albo
może w przyszłości podlegać wymogowi
uzyskania od organów UE albo organów
jakichkolwiek innych władz pozwolenia
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na eksport, import albo podobnego pozwolenia, zależą od udzielenia takiego
pozwolenia.
13.3 Poufność. Każda ze Stron będzie zachowywać poufność i nie ujawni żadnej
osobie trzeciej treści jakiejkolwiek
Umowy ani żadnych tajemnic przedsiębiorstwa ani handlowych, ani innych dotyczących drugiej Strony informacji poufnych ujawnionych jej w ramach relacji
biznesowej Stron z wyjątkiem przypadków, w których druga Strona jednoznacznie wyrazi na to zgodę. Opublikowanie wszelkich informacji prasowych
i innych komunikatów związanych z relacją biznesową Stron wymaga uzyskania
uprzedniej zgody od drugiej Strony. Niezależnie od powyższego każda Strona
może ujawniać wszelkie informacje, jeżeli będzie to konieczne w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulaminami jakiejkolwiek giełdy papierów wartościowych albo prawomocnym wyrokiem sądu
albo nakazem organu władzy państwowej, pod warunkiem jednak, że odnośna
Strona, w możliwym zakresie dozwolonym prawem, powiadomi o tym drugą
Stronę z wyprzedzeniem i będzie dążyć
do ustalenia z nią treści ujawnianych informacji.

albo niewykonalne postanowienie odpowiednim i właściwym postanowieniem
odzwierciedlającym najbliżej jak to możliwe, w zakresie dozwolonym przepisami
prawa, intencję i cel gospodarczy nieważnego albo niewykonalnego postanowienia. Postanowienie to dotyczy również przypadków, w których Strony nieumyślnie nie rozpatrzyły w niniejszych
Warunkach sprzedaży lub jakiejkolwiek
umowie pewnej określonej kwestii; w takim przypadku Strony w drodze negocjacji w dobrej wierze uzgodnią odpowiednie i właściwe postanowienie odzwierciedlające postanowienie, które Strony
w świetle intencji i celu gospodarczego
Warunków sprzedaży lub jakiejkolwiek
Umowy zawarłyby, gdyby wcześniej rozpatrzyły tę kwestię.

13.4 Zakaz przeniesienia. Kupujący nie przeniesie ani nie przekaże żadnych praw ani
obowiązków wynikających z niniejszych
Warunków sprzedaży ani żadnej Umowy
na rzecz osoby trzeciej bez uzyskania
uprzedniej zgody Dostawcy.
13.5 Rozdzielność postanowień. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków sprzedaży lub którekolwiek z postanowień
zawartych
w przyszłości
w Umowie będzie albo stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to
bez uszczerbku dla ważności albo wykonalności pozostałych postanowień niniejszych Warunków sprzedaży lub pozostałych postanowień zawartych w przyszłości w Umowie. Strony w drodze negocjacji w dobrej wierze zastąpią nieważne
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