ESL General Terms and Conditions (Procurement
Services) - 17.02.2021

Ogólne Warunki Umów ESL
(Obsługa Zamówień) - 17.02.2021

1. GENERAL
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. These General Terms and Conditions 1.1 Niniejsze Ogólne Warunki (zwane dalej
(hereinafter: "GTC") and the purchase order
„OW”) oraz dokument potwierdzający
document (hereinafter: “PO”) constitute the
zlecenie zakupu (zwany dalej: „ZZ”)
entire agreement (together hereinafter:
stanowią całość umowy (łącznie dalej:
“Agreement”) between the ordering ESL
„Umowa”) pomiędzy określonym w ZZ
entity as stated in the PO (hereinafter “ESL”,
podmiotem z grupy ESL (zwanym dalej
“we”, “us”) and the supplier as defined in
„ESL”, „my”, „nas/nasza”) i dostawcą
the PO (hereinafter: “Supplier”), each a
w
ZZ
(zwany dalej:
określonym
“Party”, collectively also called the “Parties”.
„Dostawca”), każdy jako „Strona”, łącznie
również zwane jako “Strony”.
1.2. Any deviating, contrary, or supplemental 1.2 Jakiekolwiek rozbieżne, sprzeczne lub
General Terms and Conditions of the
uzupełniające Ogólne Warunki Dostawcy
Supplier will become a contractual
staną się elementem składowym umowy
component only if we have expressly agreed
Stron, tylko i wyłącznie, jeśli My wyrazimy
to them in writing. This requirement for
na to wyraźną, pisemną zgodę. Niniejszy
explicit consent by us applies in each case,
wymóg Naszej wyraźnej zgody ma
even if we accept providing services without
zastosowanie w każdym przypadku, nawet
reservation while being aware of the
jeśli akceptujemy świadczenie usług bez
existence of the Suppliers General Terms
zastrzeżeń, będąc świadomymi istnienia
and Conditions.
Ogólnych Warunków Dostawcy.
1.3. Any correspondence regarding the GTC or 1.3 Jakakolwiek korespondencja dotycząca OW
the PO has to be directed to the ESL
lub ZZ musi być kierowana do zespołu
eProcurement
team
(mail
eProcurement
ESL
(e-mail
to eprocurement@eslgaming.com)
with
to eprocurement@eslgaming.com)
i
reference to the PO number of the purchase
zawierać numer ZZ zlecenia zakupu.
order.
1.4. By entering into the Agreement, the 1.4 Zawierając Umowę, Dostawca potwierdza,
Supplier confirms that it is contracting in
że przystępuje do umowy prowadząc
exercise of his or its trade, business or
działalność handlową, gospodarczą lub
profession.
zawodową.
1.5. Umowa pomiędzy ESL i Dostawcą zostaje
1.5. The Agreement between ESL and the
zawarta:
Supplier is concluded either:
·
Dostawca
pisemne,
jeśli
otrzymał
- if the Supplier received an authorized PO
autoryzowane ZZ z numerem ZZ (pocztą
with a PO number in writing (per mail or
lub pocztą elektroniczna) lub jeśli
email) or
·
usługi są świadczone za pomocą systemu
- if the services have been rendered through
zamówień ESL (portal Coupa lub
the procurement system of ESL (Coupa
zintegrowane funkcje sklepu).
supplier portal or the integrated shop 1.6. Dostawca
jest
do
zobowiązany
functions).
technicznego
sprawdzenia
zapytania
1.6. The Supplier has the obligation to
ofertowego ESL i jest zobowiązany, bez
immediately technically check the ESL
wszelkie
zbędnej
zwłoki,
wskazać
purchase request and is obliged to outline
odstępstwa od zamówienia w odniesieniu
any deviations from the order in regard to
do jego oferty lub dokumentów zapytania
its quotation or enquiry documents without
ofertowego.
undue delay.

2.
2. SCOPE OF SERVICES / SUPPLIER
2.1.
OBLIGATIONS
2.1. The scope of service and / or supply results
from the items specified on the PO.
Documents, reports, ideas, samples, and all
other results from the provisions of the 2.2.
services are part of the contractual services.
2.2. The Supplier warrants that it delivers its
services with utmost care and in
consideration of the newest state of science
and technology, all applicable safety
regulations of public authorities and
professional associations, and its own
existing or during the rendering of the
services obtained experience and results.
Moreover,
Supplier
guarantees
the
compliance of all legal provisions, the
agreed technical specifications, and any and
all other applicable requirements.
2.3.
2.3. During the Term of this Agreement, the
Supplier shall provide the services as agreed
upon herein. The Parties agree that Supplier
may subcontract the services in whole or in
part to its Affiliates (Affiliate means in
relation to Supplier, a person or entity which
directly or indirectly controls, is controlled
by or is under direct or indirect common
control of Supplier) or its subcontractors
only upon prior written consent (email shall
be sufficient) of ESL. In the event that
Supplier subcontracts the services, Supplier
shall remain fully liable for the performance
of any of its Affiliates’ and subcontractors’
obligations and for any acts or omissions on
their side which affects the performance of
the services or which constitutes a breach of
the Agreement or of applicable law and shall
procure that the respective Affiliate or
subcontractor complies with the terms of
this Agreement.

2.4.
2.4. The Parties agree that, in the absence of
different provisions of the GTC or the PO,

ZAKRES USŁUG / ZOBOWIĄZANIA
DOSTAWCY
Zakres usług i/lub dostaw wynika z pozycji
określonych w ZZ. Dokumenty, raporty,
pomysły, próbki i wszystko inne wynikające
z realizacji usług jest częścią usług
objętych Umową.
Dostawca gwarantuje, że świadczy swoje
usługi z najwyższą starannością i z
uwzględnieniem najnowszych osiągnięć
nauki i techniki, oraz z uwzględnieniem
wszelkich
przepisów
obowiązujących
bezpieczeństwa wymaganych przez władze
publiczne i organizacje zawodowe, a także
własnych lub zdobytych w trakcie
i
świadczenia
usług,
doświadczeń
wyników. Nadto, Dostawca gwarantuje
zgodność ze wszystkimi przepisami
prawnymi, uzgodnionymi specyfikacjami
technicznymi oraz wszelkimi innymi
wymaganiami znajdującymi zastosowanie.
W Okresie Obowiązywania niniejszej
Umowy, Dostawca będzie świadczył usługi
zgodnie z jej postanowieniami. Strony
ustalają, że Dostawca może zlecić
wykonanie usług w całości lub w części
swoim Podmiotom Powiązanym (Podmiot
stowarzyszony oznacza, w odniesieniu do
Dostawcy, osobę lub podmiot, który
bezpośrednio lub pośrednio kontroluje,
jest kontrolowany lub znajduje się pod
bezpośrednią lub pośrednią wspólną
Dostawcy)
lub
swoim
kontrolą
podwykonawcom wyłącznie za uprzednią
pisemną zgodą (wystarczy przesłać
wiadomość e-mail) ESL. W przypadku, gdy
Dostawca
zleca
wykonanie
usług
podwykonawcom, Dostawca pozostaje w
pełni odpowiedzialny za wykonanie
zobowiązań przez swoje Podmioty
Powiązane i podwykonawców oraz za
wszelkie działania lub zaniechania po ich
stronie, które mają wpływ na wykonanie
usług lub takie, które stanowią naruszenie
Umowy lub obowiązującego prawa i
zapewnia, że dany Podmiot Powiązany lub
podwykonawca przestrzega warunków
niniejszej Umowy.
Strony ustalają, że w przypadku braku
odmiennych postanowień OWU lub ZZ,
częściowe wykonanie usług stanowi
naruszenie
prawnie
uzasadnionego

partial performance of the services
constitutes a breach of the legitimate
interest of ESL, therefore, ESL will have the
right to refuse the acceptance of such
partial performance, as well as to terminate
the Agreement (in whole or in part). The
Parties further agree that ESL shall not be
liable for costs or damages incurred by the
Supplier in connection with the partial
performance and the refusal to accept it.
2.5.
2.5. The Supplier (no later than on the day of
delivery or performance of services – unless
agreed otherwise) will provide drawings (if
applicable) and documentation of the
services and/or goods as required by ESL.
The Supplier is responsible for obtaining all
necessary information prior to the delivery 2.6.
or performance of services.
2.6. The Supplier is obliged to comment in
writing on the composition of the supplied
goods without undue delay, if requested by 2.7.
ESL.
2.7. ESL shall be authorized to change the scope
of services after the order has been
submitted. The consequences of such a
change request (e.g. additional or reduced
costs, different delivery times, etc.) have to
be mutually agreed to. ESL reserves the right
to change their specified delivery site for
any reasonable ground and the Supplier
shall be responsible to deliver the materials
and/or services to the new site. The
transportation cost for delivery at the new
site will be determined mutually by both 2.8.
Parties.

2.8. The Supplier is obliged to raise any concerns
in regard to ESL´s specifications for the
delivery of the goods and/or services
without undue delay. In this case the
Supplier is obliged to suggest reasonable
changes to comply with the agreed result or
any legal requirements. Such changes 2.9.
require the express written approval of ESL.

2.9. Any materials to be provided by the Supplier
for the purpose of being exploited by ESL

interesu ESL, w związku z czym, ESL będzie
miał prawo odmówić przyjęcia takiego
częściowego wykonania, a także do
wypowiedzenia Umowy (w całości lub w
części). Strony ustalają ponadto, że ESL nie
ponosi odpowiedzialności za koszty lub
szkody poniesione przez Dostawcę w
związku z częściowym wykonaniem i
odmową jego przyjęcia.
Dostawca (nie później niż do dnia
dostaw lub wykonania usług – chyba że
ustalono inaczej) dostarczy rysunki (jeśli
to konieczne) i dokumentację usług i/lub
towarów zgodnie z wymaganiami ESL.
Dostawca jest odpowiedzialny za
uzyskanie
wszystkich
niezbędnych
informacji przed dostawą.
Na pisemne żądanie ESL, Dostawca jest
do
zobowiązany
niezwłocznego
przedstawienia pisemnych informacji na
temat składu dostarczanych towarów.
ESL jest uprawniony do zmiany zakresu
po
zamówienia.
usług
złożeniu
Konsekwencje takiej prośby o zmianę
(itd. dodatkowe lub obniżone koszty,
inne terminy dostaw, itd.) muszą być
wzajemnie uzgodnione. ESL zastrzega
sobie prawo do zmiany określonego
miejsca
dostawy
na
dowolne
uzasadnione miejsce, a Dostawca jest
odpowiedzialny
za
dostarczenie
materiałów i/lub usług do nowego
miejsca. Koszty transportu do nowego
miejsca dostawy zostaną ustalone
wspólnie przez obie Strony.
Dostawca ma obowiązek, bez zbędnej
zwłoki, zgłaszać wszelkie wątpliwości co
do przedstawionej przez ESL specyfikacji
dostawy towarów i/lub usług. W takim
wypadku Dostawca jest zobowiązany do
zaproponowania uzasadnionych zmian w
celu dostosowania się do oczekiwanego
wyniku lub jakichkolwiek wymogów
prawnych. Takie zmiany, wymagają
wyrażenia przez ESL pisemnej zgody.
Wszelkie materiały, które Dostawca ma
dostarczyć w celu wykorzystania ich
przez ESL (itd. znaki towarowe, logo,
zwiastuny lub wszelkiego rodzaju treści
medialne), nie mogą być:

(e.g. marks, logos, trailers or media content
of any kind) must:

- natury pornograficznej i nie mogą
na
wpływać
demoralizująco
młodzież;
- not be pornographic or liable to corrupt
- nie mogą być niezgodne z
youth;
ani
demokratyczną
konstytucją
- not
endanger
the
democratic
gloryfikować przemocy;
constitution or glorify violence;
- nie mogą naruszać prawa ani żadnych
praw osób trzecich;
- not infringe laws or any third-party
nie mogą wpływać negatywnie na
rights;
naszą reputację;
- nie mogą zawierać reklam ani linków
- not adversely affect our reputation;
do stron internetowych.
2.10. Dostawca powinien sprawdzić i dokonać
- not contain advertisement or links to
wszystkich
przeglądu
materiałów,
websites.
produktów,
prac, dokumentów i
2.10. Supplier shall check and review all
informacji dostarczonych przez ESL,
materials, products, works, documents and
związanych z lub będących częścią jego
information provided by ESL related to or as
usług wynikających z Umowy (w tym,
part of its contractual services under the
bez ograniczeń, treści medialnych,
Agreement (including, without limitation
planów sceny i scenografii, zamówień na
media content, stage plots and designs,
prace,
harmonogramów,
planów
work orders, time schedules, tournament
turniejowych, list treści itd., dalej:
plans, content lists etc., hereinafter:
„Materiały”) po ich dostarczeniu lub
“Service Materials”) upon delivery or
zakończeniu lub na uzasadnioną prośbę
completion of these or upon ESL’s
ESL i dostarczy ESL pisemny raport w
reasonable request and provide ESL with a
przypadku, gdy jakiekolwiek ulepszenia
written report in case any improvements of
tych Materiałów są wymagane w celu
these Service Materials are required in order
dostarczenia usług wynikających z
to ensure ESL’s contractual services without
umowy świadczonych na rzecz ESL bez
undue delay, but no later than within three
zbędnej zwłoki, ale nie później niż w
(3) working days. The Supplier is obliged to
ciągu trzech (3) dni roboczych.
immediately review the Service Materials
Dostawca
jest
do
zobowiązany
received and provide ESL with written
niezwłocznego przejrzenia otrzymanych
information in the event of any defects
Materiałów i dostarczenia ESL pisemnej
noticed or when changes are necessary for
informacji w przypadku zauważenia
the proper performance of the PO. Lack of
jakichkolwiek wad lub, gdy zmiany są
such information within three (3) working
konieczne do prawidłowego wykonania
days from the date of receipt of the Service
ZZ. Brak takiej informacji w ciągu trzech
Materials will be tantamount to acceptance
(3) dni roboczych od daty otrzymania
of those Materials and acknowledging that
Materiałów będzie równoznaczny z
they are fully fit for the proper performance
akceptacją tych Materiałów i uznaniem,
of the PO.
że są one w pełni zdatne do
prawidłowego wykonania ZZ.
2.11. Ze względu na aspekty bezpieczeństwa
podczas każdego Wydarzenia ESL
(wszystkie
wydarzenia
dotyczące
2.11. Due to security aspects at any ESL Event
produktów ESL, w tym, itd. lig, turniejów
(all events with respect to ESL products
i zawodów będących własnością i
including, but not limited to, leagues,
obsługiwanych przez ESL), Dostawca jest
tournaments and competitions owned and
zobowiązany do zgłoszenia wszystkich
operated by ESL), the Supplier is obliged to
pracowników, którzy są niezbędni do
report all supplier staff that is needed to
realizacji zamówionych usług lub

provide the purchased services or goods.
Upon request of ESL a clearance certificate
of these staff members needs to be
presented at the Supplier’s own costs. All
Supplier staff members may be searched
upon entrance and leaving the production
facilities by an authorized security person.
Supplier staff members must wear their
badge visible at all times and are only
permitted to enter sections according to the
clearance level on their badge. Guiding
others is prohibited. During setup, rehearsal
and teardown Supplier staff members must
not take any pictures or films from the
production site. Any violation may, in ESL’s
sole discretion, result in immediate
confiscation of the camera/ smartphone and
the staff member will be expelled from the
production site. Any consequence of the
expelling has to be borne by the Supplier.

2.12.

2.12. Staff members of the Supplier that need
to provide services or deliver goods during
an ESL Event are not entitled to any catering
meals provided by ESL and must wear 2.13.
neutral and discrete working clothes.
2.13. All of Suppliers obligations under this
Agreement shall also directly apply for any
and all Affiliates or subcontractors that
Supplier engages for the provision of its
contractual obligations.
2.14.

2.14. If the supplied Goods or Services are
defective or otherwise not in accordance
with the requirements of the Agreement or
PO, ESL will notify the Supplier of the above
and may, without prejudice to other rights
or remedies available to her under the
Agreement or in accordance with applicable
law, at its discretion: (a) require the Supplier
to fulfill a contractual obligation; (b) request
the delivery of replacement for supplied
Goods, which will be free from any defects;
(c) require the Supplier to remedy the
non-compliance by repairing it; (d) withdraw

dostawy towarów. Na wniosek ESL,
Dostawca musi, na własny koszt,
o
przedstawić
zaświadczenie
tych
pracowników.
niekaralności
Wszyscy pracownicy Dostawcy mogą być
przeszukiwani przy wejściu i wyjściu z
miejsca produkcji przez upoważnioną
osobę odpowiedzialną za ochronę.
Pracownicy Dostawcy muszą zawsze
nosić identyfikator i mogą dostać się do
odpowiednich sektorów tylko zgodnie z
ich identyfikatorem. Wprowadzenie
innych osób jest zabronione. Podczas
montażu, prób i demontażu, pracownicy
Dostawcy nie mogą robić żadnych zdjęć
ani nagrywać filmów z miejsca produkcji.
Jakiekolwiek
naruszenie,
może
skutkować natychmiastową konfiskatą
aparatu/smartfonu, a pracownik zostanie
usunięty z miejsca produkcji. Wszelkie
konsekwencje wynikające z usunięcia
pracownika muszą zostać poniesione
przez Dostawcę.
Pracownicy Dostawcy, którzy muszą
świadczyć usługi lub dostarczać towary
podczas Wydarzenia ESL, nie są
uprawnieni do jakichkolwiek posiłków i
muszą nosić neutralną i dyskretną
odzież roboczą.
Wszystkie
Dostawcy
zobowiązania
wynikające z niniejszej Umowy mają
również bezpośrednie zastosowanie do
wszystkich Podmiotów Powiązanych lub
podwykonawców, których Dostawca
angażuje w celu realizacji swoich
zobowiązań umownych.
Jeżeli dostarczone Towary lub Usługi są
wadliwe lub w inny sposób niezgodne z
wymogami Umowy lub ZZ, ESL
powiadomi Dostawcę o powyższym i
może, bez uszczerbku dla innych praw
lub środków zaradczych przysługujących
jej na mocy Umowy lub zgodnie z
obowiązujące prawo, według własnego
uznania: (a) wymagać od Dostawcy
wypełnienia zobowiązania umownego;
(b) żądać wymiany wadliwego Towaru
na nowy, wolny od wad; (c) zażądać od
Dostawcy
usunięcia
niezgodności
poprzez jej naprawę; (d) odstąpić od
Umowy lub jej części w terminie siedmiu
(7) dni od ujawnienia się wady lub

from the Agreement or its part within seven
(7) days from the disclosure of the defect or
other case of non-compliance of a given
Good, a given Service; (e) reduce the price in
proportion to the value of the Goods or
Services already delivered or performed,
even if doing so will result in a full refund of
the price paid to the Supplier. The Supplier
shall bear all costs of repairing, replacing
and transporting non-conforming Goods or
Services and will return all costs and
expenses (including but not limited to
inspection, handling and storage costs)
reasonably incurred by ESL in connection
with the above.

innego przypadku niezgodności danego
Towaru, danej Usługi; lub itd. obniżyć
cenę proporcjonalnie do wartości już
dostarczonych lub wykonanych Towarów
lub Usług, nawet jeśli spowoduje to
pełny zwrot ceny zapłaconej Dostawcy.
Dostawca poniesie wszelkie koszty
naprawy,
wymiany
i
transportu
niezgodnych Towarów lub Usług oraz
zwróci wszystkie koszty i wydatki (w tym
innymi
koszty
kontroli,
między
przeładunku i przechowywania) zasadnie
poniesione przez ESL w związku z
powyższym.
3.
3.1.

3. PAYMENT TERMS
3.1. The prices defined in the PO are fixed.
Already included in the price are in
particular shipping free to the door,
insurances, tariffs, packaging, and material
checks or any other surcharges such as
overtime. Claims regarding extended costs
due to any of the above or any other
reasons need to be agreed to in a separate
PO prior to the supply. Additional claims
above the pricing specified in the PO will not
be accepted by ESL. Any license fees shall be
included in the price.
3.2.
3.2. The delivery address is specified on the PO.
The Supplier has to insure at its own
expense
potential
damages
from
transportation, theft or wrong loading
and/or unloading. All goods have to be
packed in a manner that damages from
transport and loading/unloading will be
avoided. The Supplier is responsible for the
compliance with any and all applicable
regulations for shipping and shipping
material.
3.3.

3.3. Presentations, negotiations, preparation for
pitches or detailed quotations will not be
reimbursed if not specified in PO or a

WARUNKI PŁATNOŚCI
Ceny określone w ZZ są niezmienne. W
cenę wliczona jest w szczególności
dostawa
‘do
drzwi’,
bezpłatna
ubezpieczenia,
kontrola
opłaty,
opakowań i materiałów lub inne dopłaty,
takie jak na przykład nadgodziny.
Roszczenia dotyczące większych kosztów
z wyżej wymienionych lub innych
powodów muszą być przed dostawą
uzgodnione
w
oddzielnym
ZZ.
Dodatkowe roszczenia wykraczające
poza cenę podaną w ZZ nie będą
akceptowane przez ESL. Wszelkie opłaty
licencyjne
objęte
są
kwotą
wynagrodzenia.
Adres dostawy jest określony w ZZ.
Dostawca musi ubezpieczyć, na własny
koszt, ewentualne szkody, powstałe w
wyniku transportu, kradzieży lub
i/lub
nieprawidłowego
załadunku
rozładunku. Wszystkie towary muszą być
opakowane w taki sposób, aby można
było uniknąć uszkodzeń, które mogą
powstać podczas transportu oraz
załadunku/rozładunku. Dostawca jest
odpowiedzialny
za
przestrzeganie
wszelkich obowiązujących przepisów
dotyczących transportu i wysyłki
materiałów.
Koszty związane z prezentacjami,
negocjacjami,
przygotowaniem
do
przedstawienia oferty lub szczegółowymi
wycenami, nie będą zwracane, jeśli nie
zostały określone w ZZ lub nie złożono
oddzielnego ZZ na takie usługi.

dedicated PO for such services has been
submitted.

3.4.

3.4. Only invoices can be processed that are
compliant with the applicable tax
regulations and that have a valid purchase
order number as a reference. Any damages
or consequences that result from the
non-compliance of this obligation is the sole
responsibility of the Supplier. The Supplier
is not entitled to raise any claim against ESL
in this case.
3.5.

3.5. Each payment shall be due thirty (30)
business days starting from the day the
invoice has been registered and accepted in
the ESL invoice system. Other payment
terms only apply, if they are agreed to on
the submitted PO.
All payments will be wired to the bank
account specified by the Supplier. If partial
deliveries have been agreed to, the payment
will be executed after all services or goods
have been received in full.
3.6.
3.6. Any and all payments shall be made in the
currency stated in the respective PO. All
amounts due shall be paid net, without any
deduction of any kind, whether due to taxes
or any other reasons, which are the sole
responsibility of the Supplier. Value-added
tax (VAT), if applicable, must be added to the
fee by Supplier. Where taxes are withheld,
the Parties are obliged to fully support each
other in their efforts to recoup the withheld
taxes from the German or foreign tax
authorities by, for instance, providing the
other Party with the proper tax certificates.
Upon request by ESL, Supplier will present
ESL immediately with (i) any tax assessment
dealing with the payment hereunder, (ii) any
other sufficient official confirmation of the
amount of taxes paid in respect to the
payments and/or (iii) receipt(s) of the
payment of the respective taxes. For the
avoidance of doubt, the Supplier shall
indemnify and hold harmless ESL from any
and all costs in form of fees, translation
costs and/or administrative costs occurring
in connection with any support given and

Przetwarzane mogą być wyłącznie
faktury zgodne z obowiązującymi
przepisami podatkowymi i posiadające
ważny numer ZZ. Dostawca ponosi
wyłączną odpowiedzialność za wszelkie
szkody lub konsekwencje wynikające z
niewypełnienia tego obowiązku. W takiej
sytuacji Dostawca nie jest uprawniony do
zgłaszania ESL jakichkolwiek roszczeń
z
niedochowania
wynikających
obowiązku wskazanego wyżej.
Każda płatność jest wymagalna w ciągu
trzydziestu (30) dni roboczych licząc od
dnia zarejestrowania i przyjęcia faktury
w systemie faktur ESL. Inne warunki
płatności mają zastosowanie tylko
wtedy, gdy zostały uzgodnione w
złożonym ZZ.
Wszystkie płatności będą dokonywane
na rachunek bankowy wskazany przez
Dostawcę. Jeśli wyrażona została zgoda
na spełnienie świadczenia częściami,
płatność zostanie zrealizowana po
otrzymaniu wszystkich usług lub
towarów.
Wszelkie
płatności
muszą
być
dokonywane w walucie określonej w
danym ZZ. Wszystkie należne kwoty
będą płatne netto, bez jakichkolwiek
potrąceń, czy to w związku z podatkami,
czy z innych powodów, za które wyłączną
odpowiedzialność ponosi Dostawca. W
stosownych przypadkach Dostawca musi
do opłaty doliczyć podatek VAT. W
przypadku gdy potrącane są podatki,
Strony są zobowiązane do pełnego,
wzajemnego wspierania się w swoich
staraniach o odzyskanie potrąconych
podatków
od
niemieckich
lub
zagranicznych organów podatkowych, na
przykład poprzez dostarczenie drugiej
Stronie odpowiednich zaświadczeń
podatkowych. Na żądanie ESL, Dostawca
niezwłocznie przedstawi ESL (i) wszelkie
deklaracje podatkowe związane z
płatnościami na podstawie niniejszego
dokumentu,
(ii)
wszelkie
inne
wystarczające oficjalne potwierdzenie
kwoty podatków zapłaconych w związku
z płatnościami i/lub (iii) potwierdzenia
zapłaty odpowiednich podatków. W celu
Dostawca
uniknięcia
wątpliwości,

with the provision of certificates and other
documents mentioned above by ESL.

3.7.
3.7. Offsets and the right of retention are
applicable for ESL within the statutory limits.
Offsets and the right of retention for the
Supplier apply only, if they are indisputable
claims or legally binding. ESL is entitled to
decrease the invoiced amount by the value
of the goods returned or to compensate
disbursements or damage claims.

4.
4.1.
4. DELIVERY DATE
4.1. The delivery date on the PO has to be
carefully checked from the Supplier and is
binding. The delivery date shall be defined
as the day of the goods received at the
specified shipping address. ESL reserves the
right to refuse the delivery of the goods if
they are delivered prior or after the
specified delivery date and to return them
to the Supplier at its own costs.
Alternatively, ESL reserves the right to store
early deliveries. If for such storage costs
third party costs occur, ESL can deduct those
costs from the final invoice.

4.2.
4.2. The Supplier is obliged to inform ESL in
writing without undue delay, if he has
noticed that the specified delivery date can
not be held. If the supplier fails to give note
to ESL, he cannot refer to these
circumstances.
4.3.
4.3. In case of a culpable delay in delivery, ESL is
entitled to a penalty of 0.2% of the total
delivery value per delayed day. ESL can
deduct this penalty from the invoice up to a
maximum of 10% of the total amount.

zabezpieczy
i
zwolni
ESL
z
odpowiedzialności za wszelkie koszty w
postaci opłat, kosztów tłumaczeń i/lub
kosztów administracyjnych powstałych w
związku z udzielonym wsparciem oraz
dostarczeniem zaświadczeń i innych
dokumentów wymienionych powyżej
przez ESL.
Potrącenie i prawo zatrzymania mają
zastosowanie w przypadku ESL w
granicach ustawowych. Potrącenie i
prawo zatrzymania w przypadku
Dostawcy obowiązują tylko wtedy, gdy
roszczenia są bezsporne lub prawnie
wiążące. ESL jest uprawniony do
zmniejszenia kwoty faktury o wartość
zwróconego towaru lub do potraceń za
wydatki
lub
roszczenia
odszkodowawcze.
DATA DOSTAWY
Data dostawy w zamówieniu zakupu
musi być dokładnie sprawdzona przez
Dostawcę i jest wiążąca. Za datę
dostawy uważa się dzień otrzymania
towaru pod podanym adresem dostawy.
ESL zastrzega sobie prawo do odmowy
dostawy towarów, jeśli zostaną one
dostarczone przed lub po podanym
terminie dostawy i zwrócenia ich do
Dostawcy na jego własny koszt.
Alternatywnie, ESL zastrzega sobie prawo
do przechowywania dostaw dokonanych
przed wskazanym terminem dostawy.
Jeżeli za takie przechowywanie wystąpią
koszty należne stronom trzecim, ESL
może potrącić takie koszty z faktury
końcowej.
Dostawca
jest
do
zobowiązany
niezwłocznego poinformowania ESL na
piśmie, jeśli stwierdzi, że określony
termin dostawy nie może zostać
dotrzymany.
Dostawca
nie
Jeśli
powiadomi o tym fakcie ESL, nie może
powoływać się do takich okoliczności.
W przypadku zawinionej zwłoki w
dostawie, ESL ma prawo do kary w
wysokości 0,2% całkowitej wartości
dostawy za każdy dzień zwłoki. ESL może
odliczyć tę karę od faktury maksymalnie
do 10% całkowitej kwoty.

4.4.
4.4. In any case, ESL has the right of assertion of
legal claims. The acceptance of a late
delivery is not a waiver of compensation
claims.
4.5.
4.5. In addition to Section 4.3, ESL is entitled to
render the services at an alternative supplier
and to cancel the original order. In this case
ESL is entitled to claim the surplus costs that
occur due to the late delivery directly from
the Supplier.

W każdym przypadku ESL ma prawo do
dochodzenia
roszczeń.
Przyjęcie
dostawy
nie stanowi
opóźnionej
rezygnacji z roszczeń odszkodowawczych.
Oprócz postanowień punktu 4.3, ESL jest
również uprawniony do zlecenia usług u
innego dostawcy i do anulowania
pierwotnego zamówienia. W tym
przypadku ESL jest uprawniony do
dochodzenia zwrotu nadwyżki kosztów,
które powstają w związku z opóźnioną
dostawą bezpośrednio od Dostawcy.

5.
5. TRANSFER OF RISK
5.1.
5.1. The transfer of risk follows the successful
delivery to an ESL employee or ESL
authorized third party at the specified
delivery address. Delivery includes the
unloading at the determined delivery site.
5.2.
5.2. The Supplier is obliged to submit the PO
number on any document (delivery note,
invoices, etc.) linked to the order. If the
Supplier fails to fulfil this obligation, ESL
shall not be held responsible for any delay in
the processing of the documents.

PRZENIESIENIE RYZYKA
Przeniesienie ryzyka następuje po
pomyślnym zrealizowaniu dostawy do
pracownika ESL lub upoważnionej strony
trzeciej pod określonym adresem
dostawy. Dostawa obejmuje rozładunek
w wyznaczonym miejscu dostawy.
Dostawca jest zobowiązany do podania
numeru ZZ na każdym dokumencie
(dowód
dostawy,
faktury,
itd.)
związanym z zamówieniem. Jeśli
Dostawca nie wywiąże się z tego
ESL
nie
ponosi
zobowiązania,
odpowiedzialności za opóźnienia w
przetwarzaniu dokumentów.
Dokumenty, raporty, pomysły, szkice,
modele, próbki, itd. („Materiały”), które
zostały przekazane Dostawcy, pozostają
własnością ESL. Po zrealizowaniu
zamówienia, Dostawca – bez zbędnej
zwłoki i bez konieczności wystosowania
kolejnej prośby ze strony ESL – zwróci
ESL wszystkie Materiały. Wszystkie
dostarczone Materiały mogą być
wykorzystywane wyłącznie w celu
wykonania i realizacji zamówienia.

5.3.
5.3. Documents, reports, ideas, drafts, models,
samples, etc. (“Service Materials”) that have
been handed over to the Supplier remain
property of ESL. Upon completion of the
order, the Supplier shall return any and all
Service Materials to ESL without undue
delay and without any further request from
ESL. All provided Service Materials may only
be used for the purpose of the execution
and completion of the order.

6. GWARANCJE DOSTAWCY
6. WARRANTIES BY SUPPLIER
6.1. Dostawca
gwarantuje,
i
oświadcza
6.1. Supplier warrants, represents and
zobowiązuje się wobec ESL, że:
undertakes vis-à-vis ESL that:
6.1.1. nie zawarł i nie będzie zawierać ze
6.1.1. it has not entered into and will not
stronami trzecimi, żadnych umów
enter into any agreement with any
niezgodnych z postanowieniami
third party inconsistent with the
niniejszej Umowy;
provisions of this Agreement;
6.1.2. jest spółką utworzoną zgodnie z
6.1.2. it is a company validly formed and it
prawem i istnieje nieprzerwanie od
has been in continuous existence
momentu jej utworzenia;
since its formation;
6.1.3. ma i będzie mieć pełne prawo, tytuł i
upoważnienie do zawarcia niniejszej

6.1.3. it has and shall have the full right,
title and authority to enter into this
Agreement and to accept and
perform
the
obligations,
undertakings,
covenants,
warranties, representations and
agreements as stipulated to be
performed by Supplier pursuant to
this Agreement;
6.1.4. this Agreement has been duly
authorized by the board of directors
of Supplier and no other corporate
action is, or will at any time be,
necessary to authorize the signature
of, and entry into, this Agreement or
the performance of any action
contemplated by this Agreement;
6.1.5. as at the date of conclusion of this
Agreement, there is no applicable
law in force which prevents or
imposes any restriction on Supplier
in complying with its obligations
under this Agreement, and, to the
best of Supplier’s knowledge and
belief after Supplier having made all
due and proper enquiries, no such
restriction is due to come into force
during the contractual term; and

6.1.6. it complies with all relevant legal
provisions, and, insofar as it is
utilizing third parties for the
provision of cooperation services, it
ensures their compliance with such
provisions and regulations;
6.1.7. all information and materials
provided by Supplier are true,
accurate and not misleading in any
respect.
6.2. Supplier represents and warrants (i) to
neither challenge any rights granted, nor (ii)
to induce or to support any challenges by
third parties. In addition, Supplier
represents and undertakes not to have
copyrights, trademark rights (including
all types of brands, domain names, icons
and symbols) and/or any other type of
intellectual property rights registered or

Umowy oraz do przyjęcia i
wykonania zobowiązań, gwarancji,
oświadczeń i ustaleń, jakie zostały
przewidziane do wykonania przez
Dostawcę na mocy Umowy;
6.1.4. niniejsza Umowa została należycie
zatwierdzona przez zarząd Dostawcy
i żadne inne oficjalne czynności nie
są ani nie będą w żadnym
momencie
konieczne
do
zatwierdzenia podpisania i zawarcia
niniejszej Umowy lub wykonania
jakichkolwiek
czynności
przewidzianych
w
niniejszej
Umowie;
6.1.5. na dzień zawarcia niniejszej Umowy
nie mają zastosowania żadne
obowiązujące przepisy prawa, które
Dostawcy
uniemożliwiałyby
wywiązanie się ze zobowiązań
wynikających z niniejszej Umowy lub
nakładały na niego jakiekolwiek
ograniczenia, a także, zgodnie z
najlepszą wiedzą i przekonaniem
Dostawcy po zasięgnięciu przez
niego wszelkich należytych i
właściwych informacji, żadne takie
ograniczenie nie wejdzie w życie w
okresie obowiązywania Umowy;
oraz
6.1.6. przestrzega wszystkich stosownych
przepisów prawa, a w zakresie, w
jakim wykorzystuje strony trzecie do
świadczenia usług wynikających ze
współpracy, zapewnia ich zgodność
z takimi przepisami i regulacjami.
6.1.7. wszystkie informacje i materiały
dostarczone przez Dostawcę są
prawdziwe,
i
dokładne
niewprowadzające w błąd pod
żadnym względem.
6.2.
Dostawca oświadcza i gwarantuje, że (i)
nie będzie kwestionował żadnych
przyznanych praw, ani (ii) nie będzie
nakłaniał do kwestionowania lub
wspierał żadnych działań stron trzecich.
Ponadto,
Dostawca
i
oświadcza
zobowiązuje się nie posiadać praw
autorskich, praw do znaków towarowych
(w tym do wszystkich rodzajów marek,
nazw domen, ikon i symboli) i/lub

protected, neither by itself nor by third
parties, that could possibly impair (i) the
rights granted or any other right granted to
Supplier under the Agreement. Supplier
shall undertake to inform ESL without undue
delay in writing of infringements of such
rights
and/or
preparations
or
contemplations by third parties to commit
such acts of infringements.

6.3.
6.3. Supplier shall indemnify and hold harmless
and keep indemnified ESL as well as ESL’s
officers, employers and agents against any
claims, actions, damages, expenses, other
losses and/or costs incurred due to a
culpable breach of the Agreement including
(but not limited to) a breach of Supplier’s
warranties set forth in this Section 6 by
Supplier upon first request. Supplier shall
furthermore assist ESL comprehensively in
any and all legal defence(s) and bear the
costs incurred thereof.

7.
7. TRANSFERABILITY
OF
RIGHTS
AND 7.1.
OBLIGATIONS
7.1. ESL shall be entitled to assign, sub-license,
sub-contract, pledge or otherwise transfer
the Agreement and/or the rights and/or
obligations arising herefrom in part or as a
whole without Supplier’s consent to any
affiliated company of ESL (Affiliate means in
relation to ESL, a person or entity which
directly or indirectly controls, is controlled
by or is under direct or indirect common
control of ESL). Any further assigning,
sublicensing, sub-contracting, pledging or
otherwise transferring by ESL is subject to
Supplier’s prior written consent, which shall
not be unreasonably withheld.

jakichkolwiek innych rodzajów praw
intelektualnej
własności
zarejestrowanych lub chronionych, ani
przez niego, ani przez strony trzecie,
które mogłyby ewentualnie naruszyć (i)
prawa przyznane lub jakiekolwiek inne
prawa przyznane Dostawcy na mocy
niniejszej
Umowy.
Dostawca
zobowiązuje się do informowania na
piśmie, bez zbędnej zwłoki, o naruszeniu
takich praw i/lub przygotowaniach lub
zamiarach stron trzecich dotyczących
popełnienia takich naruszeń.
Dostawca, na każde żądanie zabezpieczy
i zwolni z odpowiedzialności ESL, jak
również osoby zarządzające w ESL,
pracodawców i przedstawicieli przed
wszelkimi roszczeniami, działaniami,
szkodami, wydatkami, innymi stratami
i/lub kosztami poniesionymi w związku z
zawinionym naruszeniem Umowy, w tym
(lecz niewyłącznie) naruszeniem przez
gwarancji
Dostawcy
Dostawcę
określonych w niniejszym Punkcie 6.
Ponadto, Dostawca udzieli ESL wszelkiej
pomocy w zakresie obrony prawnej i
pokryje poniesione w związku z tym
koszty.
PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW
ESL jest uprawniony do dokonywania
cesji, udzielania sublicencji, podzlecania,
zastawiania lub w inny sposób
przenoszenia Umowy i/lub praw i/lub
obowiązków z niej wynikających w
części lub w całości bez zgody Dostawcy
na jakikolwiek podmiot powiązany z ESL
(Podmiot
powiązany oznacza, w
odniesieniu do ESL, osobę lub podmiot,
który bezpośrednio lub pośrednio
kontroluje, jest kontrolowany lub
znajduje się pod bezpośrednią lub
pośrednią wspólną kontrolą ESL).
Jakiekolwiek
dalsze
cedowanie,
udzielanie
sublicencji, podzlecanie,
zastawianie lub w inny sposób
przenoszenie
przez
ESL wymaga
uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy,
która nie może być bezzasadnie
wstrzymywana.

7.2.
7.2. Any
assigning,
sub-licensing,
sub-contracting, pledging or otherwise
transferring by Supplier of the rights granted
and/or any of its other rights and/or
obligations under the Agreement completely
or partially, to third parties, is subject to the
prior written approval by ESL.

8. TERM AND TERMINATION
8.1. This Agreement becomes effective as
specified in Section 1.5 and, unless
otherwise agreed upon, shall remain in force
until the earlier of (i) the completion of any
and all Services by Supplier upon the latest
delivery date stated on the respective PO (ii)
for recurring services with the delivery date
of the last agreed upon and fully rendered
delivery (iii) either Party terminates this
Agreement according to the provisions of
this Section 8 (the “Term”).

8.2. Unless otherwise agreed upon in writing,
either Party’ right to ordinary termination of
the Agreement shall be excluded. This shall
not affect either Party’s right to terminate
the Agreement for good cause.
A good cause for either Party shall include:
-

the other Party (i) entering into
liquidation whether voluntarily or
compulsory, or having a receiver or
administrator appointed over all or a
substantial part of its assets, or at any
time prior to the expiry of this
Agreement ceasing to carry on business
for whatever reasons and (ii) being in
breach of any material term of this
Agreement;

-

the other Party breaching any material
term of this Agreement and, if the
breach is capable of being remedied,
failing to remedy such breach within a

Jakiekolwiek
cedowanie,
sublicencjonowanie,
podzlecanie,
zastawianie lub przenoszenie w inny
sposób przez Dostawcę przyznanych mu
praw i/lub wszelkich innych praw i/lub
obowiązków wynikających z Umowy w
całości lub częściowo na strony trzecie,
wymaga uprzedniej pisemnej zgody ESL.

8. CZAS
UMOWY I
OBOWIĄZYWANIA
ROZWIĄZANIE UMOWY
8.1.
Niniejsza Umowa uprawomocni się w
sposób określony w Punkcie 1.5 i, o ile
nie uzgodniono inaczej, pozostaje w
mocy do momentu, gdy (i) wszystkie
Usługi zostaną dostarczone przez
Dostawcę najpóźniej w terminie
dostawy określonym w odpowiednim ZZ
(ii) w przypadku powtarzających się
usług - z terminem dostawy ostatniej
uzgodnionej i w pełni zrealizowanej
dostawy, (iii) każda ze stron rozwiąże
zgodnie
z
niniejszą
Umowę
postanowieniami niniejszego Punktu 8
(„Czas Obowiązywania Umowy"), w
zależności od tego, co nastąpi
wcześniej.
8.2.
O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie,
prawo każdej ze Stron do zwykłego
rozwiązania Umowy jest wykluczone. Nie
będzie naruszać to prawa każdej ze
Stron do wypowiedzenia Umowy z
ważnego powodu.
Uzasadnione przyczyny którejkolwiek ze
Stron to:
- (i) dobrowolne lub obowiązkowe
przystąpienie drugiej Strony do
likwidacji lub wyznaczenia dla takiej
Strony syndyka lub zarządcy w
odniesieniu do całości lub znacznej
części jej aktywów, lub w dowolnym
momencie
przed
wygaśnięciem
niniejszej
Umowy,
zaprzestanie
prowadzenia
z
działalności
jakichkolwiek powodów oraz (ii)
naruszenie jakiegokolwiek istotnego
warunku niniejszej Umowy;
- naruszenie przez drugą Stronę
któregokolwiek z istotnych warunków
niniejszej Umowy i, jeżeli takie
naruszenie może zostać naprawione,
Strona nie naprawi takiego naruszenia

period of fourteen (14) calendar days
following the receipt of a written notice
from the other Party requiring such
breach to be remedied; or

-

a legal measure comes into effect
declaring the Agreement in whole or in
essential parts to be void, invalid or
illegal.
8.3. Any notice of termination must be made in 8.3.
writing (email shall not be sufficient).

8.4. ESL shall be entitled to terminate the 8.4.
Agreement with immediate effect, in the
event that the Supplier, an employee or an
affiliate or subcontractor of the Supplier (i)
is in violation of any applicable anti-bribery
or anti-corruption laws or (ii) promises,
offers, grants, promises any benefits
(including, but not limited to monetary
benefits or benefits in kind) to ESL
employees or ESL authorized third parties
who are dealing with the preparation,
execution, completion or are otherwise
connected to the execution of the order.

8.5. The termination or expiry of this Agreement 8.5.
shall not affect any rights or obligations of
either Party which have accrued prior to
such termination or expiry.
8.6. For the avoidance of doubt, termination of 8.6.
this Agreement will have no effect on the
obligation of the Supplier to perform
services already agreed upon and paid for
by ESL. For such services, the stipulations of
this Agreement shall continue to be valid
until all such services have been successfully
and fully completed.

9. LIABILITY AND INSURANCE
9.
9.1. Each Party shall be liable for the full extent 9.1.
of damage in the event of intentional
behavior or gross negligence by the Party
itself or its vicarious agents. In addition,
each Party shall be fully liable in the case of
non-observance of guarantees, in the case
of culpable injury to life, body and health

w terminie czternastu (14) dni
kalendarzowych od otrzymania od
drugiej
Strony
pisemnego
powiadomienia
z
żądaniem
naprawienia takiego naruszenia; lub
- wchodzi w życie środek prawny
powodujący, że Umowa w całości lub
w
istotnych
jest
częściach
bezskuteczna, nieważna lub niezgodna
z prawem.
wypowiedzenie musi być
Każde
przedstawione w formie pisemnej
(poczta
elektroniczna
nie
jest
wystarczająca).
ESL jest uprawniony do rozwiązania
Umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku, gdy Dostawca, pracownik
lub
podmiot
stowarzyszony
lub
podwykonawca Dostawcy (i) narusza
obowiązujące przepisy antyłapówkarskie
lub antykorupcyjne lub (ii) składa
obietnice, oferuje, nadaje, obiecuje
jakiekolwiek korzyści (w tym między
innymi korzyści pieniężne lub rzeczowe)
pracownikom ESL lub upoważnionym
przez ESL stronom trzecim, które zajmują
przygotowaniem,
wykonaniem,
się
ukończeniem lub w inny sposób są
związane z wykonaniem zamówienia.
Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy nie
ma wpływu na prawa lub obowiązki
którejkolwiek ze Stron, które to Strony
nabyły przed takim rozwiązaniem lub
wygaśnięciem.
W
celu
uniknięcia
wątpliwości,
rozwiązanie niniejszej Umowy nie będzie
na
miało
wpływu
zobowiązanie
Dostawcy do wykonania usług już
uzgodnionych i opłaconych przez ESL. W
przypadku takich usług, postanowienia
Umowy pozostają w mocy do czasu
pomyślnego i pełnego dostarczenia
wszystkich takich usług.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UBEZPIECZENIE
Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność
za pełny zakres szkody w przypadku
umyślnego zachowania lub rażącego
niedbalstwa tej Strony lub osób
działających w jej imieniu. Dodatkowo,
ze
Stron
ponosi
każda
pełną
w
przypadku
odpowiedzialność

and under the statutory provisions on
product liability.

9.2.
9.2. The Supplier shall indemnify and hold ESL,
its Affiliates and their respective officers,
directors, members and employees (the
“Indemnified Parties”) harmless from and
against any and all losses, claims, demands,
liabilities, costs and expenses of whatever
nature or kind suffered by or brought
against ESL and any ESL Affiliate in
connection with this Agreement. Each
Party’s liability for unforeseeable, untypical
and indirect damages as well as for loss of
profits is excluded.

9.3. The Parties undertake in the event of 9.3.
damage occurring or having already
occurred to notify the other Party in writing
and make all necessary efforts or to arrange
for such efforts to be made without undue
delay in order to limit the damage and its
effects to a minimum.
9.4. The Supplier shall, at its own cost and at all 9.4.
times during the Term of this Agreement,
take out and maintain all necessary and
appropriate insurances with a reputable
insurance company, covering all usual public
and private risks associated with the
business of the Supplier and in relation to
the provision of the services including in
respect of damage caused by the Supplier
and/or the Supplier Personnel to ESL, ESL
Affiliates, third parties and their respective
property.

9.5.
9.5. In no event shall ESL be liable to Supplier for
economical, incidental, or consequential
damages, lost profits, lost business, loss
production, lost savings, the cost of
purchasing or licensing substitute products,
business interruption, or special, punitive, or

nieprzestrzegania
gwarancji,
w
przypadku
zawinionego zagrożenia
życia, uszkodzenia ciała i uszczerbku na
zdrowiu oraz zgodnie z przepisami
ustawowymi
dotyczącymi
odpowiedzialności za produkt.
Dostawca zabezpieczy i zwolni z
odpowiedzialności ESL oraz jego
Podmioty
i
ich
Powiązane
poszczególnych
kadry
członków
kierowniczej, dyrektorów, członków i
pracowników („Strony Zabezpieczone”)
przed wszelkimi stratami, roszczeniami,
żądaniami, zobowiązaniami, kosztami i
wydatkami, jakiejkolwiek natury i
rodzaju, poniesionymi lub wniesionymi
przeciwko ESL i jakimkolwiek Podmiotom
Powiązanym z ESL w związku z
niniejszym Umowa. Odpowiedzialność
każdej ze Stron za nieprzewidywalne,
nietypowe i pośrednie szkody, jak
również za utratę zysków, jest
wyłączona.
Strony zobowiązują się, w przypadku
lub
wystąpienia
wcześniejszego
wystąpienia szkody, powiadomić drugą
Stronę na piśmie i podjąć wszelkie
niezbędne wysiłki lub zorganizować
podjęcie takich wysiłków, bez zbędnej
zwłoki, w celu ograniczenia szkody i jej
skutków do minimum.
Dostawca zobowiązuje się, na własny
koszt i przez cały czas obowiązywania
Umowy, zawrzeć i opłacać wszelkie
niezbędne i odpowiednie ubezpieczenia
w
renomowanej
firmie
ubezpieczeniowej, obejmujące wszystkie
powszechne ryzyka publiczne i prywatne
związane z działalnością Dostawcy oraz
w związku ze świadczeniem usług, w tym
w odniesieniu do szkód wyrządzonych
przez Dostawcę i/lub Personel Dostawcy
na rzecz ESL, Podmiotów Powiązanych z
ESL, stron trzecich i ich poszczególnej
własności.
W żadnym wypadku ESL nie ponosi
odpowiedzialności wobec Dostawcy za
szkody ekonomiczne, przypadkowe lub
następcze, utracone zyski, utratę
działalności, utratę produkcji, utracone
oszczędności, koszty zakupu lub
licencjonowania produktów zastępczych,

exemplary damages, whether claimed under
contract, tort, or any other legal theory,
even if Supplier has been advised of the
possibility of such damages.

przerwy w działalności lub szkody
szczególne, karne lub przykładowe ,
niezależnie od tego, czy roszczenie
dotyczy umowy, czynu niedozwolonego,
czy innej teorii prawnej, nawet jeśli
Dostawca został poinformowany o
możliwości wystąpienia takich szkód.

10.
10. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
10.1.
10.1. In general, ESL grants rights and/or
interests with respect of its trademarks,
service marks, designs, logos, copyrights,
databases, know how, trade secrets and
confidential information (“IPR”) only if and
to the extent explicitly agreed upon in
writing between the Parties in a separate
Agreement. Therefore, unless explicitly
agreed upon otherwise in writing, ESL shall
own and retain any and all IPR originally
owned by ESL or arising from or related to
ESL’s contractual services under the Service
Agreement. Supplier shall refrain from all
and any acts and conduct that could conflict
with ESL’s unconditional ownership of its
IPR.

10.2.
10.2. All property rights (media, social media,
web platforms, etc.) will remain with ESL.
Upon prior written request of Supplier, ESL
will provide those rights to the Supplier for
internal use only. Any commercial use of ESL
owned property rights is prohibited. A
special license agreement can be entered
into if the Supplier wishes to use them for
commercial purposes.

11.
11. CONFIDENTIALITY AND ANNOUNCEMENTS
11.1.
11.1. Unless required by law, Supplier shall not
make any public announcement regarding
the Agreement without the prior written
consent of ESL. Supplier shall notify ESL in
writing at least seven (7) calendar days prior
to the release of such announcement and
provide ESL with the wording of the
proposed announcement and take any

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Ogólnie rzecz biorąc, ESL udziela praw
i/lub interesów w odniesieniu do swoich
znaków
towarowych,
znaków
usługowych, projektów, logo, praw
autorskich, baz danych, know-how,
tajemnic handlowych i informacji
poufnych („PWI”) tylko wtedy i w
zakresie wyraźnie uzgodnionym na
piśmie przez Strony w oddzielnej
Umowie. W związku z tym, o ile nie
zostanie wyraźnie uzgodnione inaczej na
piśmie, ESL będzie posiadał i zachowa
jakiekolwiek i wszystkie PWI pierwotnie
należące do ESL lub wynikające lub
związane z usługami umownymi ESL
wynikającymi z Umowy. Dostawca jest
zobowiązany powstrzymać się od
wszelkich działań i zachowań, które
mogłyby kolidować z bezwarunkowym
prawem ESL do swojego PWI.
Wszystkie prawa własności (media,
media
platformy
społecznościowe,
internetowe, itp.) pozostaną własnością
ESL. Na uprzednie, pisemne żądanie
Dostawcy, ESL przekaże te prawa
Dostawcy do wyłącznego użytku
wewnętrznego. Jakiekolwiek komercyjne
wykorzystanie
praw
majątkowych
należących do ESL jest zabronione. Jeżeli
Dostawca chce wykorzystać je do celów
komercyjnych, może zawrzeć specjalną
umowę licencyjną.
POUFNOŚĆ I OBWIESZCZENIA
O ile nie jest to prawnie wymagane,
Dostawca
nie będzie publikował
publicznego obwieszczenia dotyczącego
Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
ESL. Dostawca zawiadomi ESL na piśmie
co najmniej na siedem (7) dni
kalendarzowych przed publikacją takiego
obwieszczenia i przekaże ESL treść
proponowanego obwieszczenia oraz

requests or recommendations of ESL into
uwzględni wszelkie wnioski lub zalecenia
due consideration when drafting the
ESL dotyczące jego sporządzenia.
announcement.
11.2. Strona otrzymująca informacje poufne
11.2. The
Party
receiving
confidential
(„Strona
Strony
Otrzymująca”)
information (“Receiving Party”) of the Party
ujawniającej informacje poufne drugiej
disclosing confidential information to the
Stronie („Strona Ujawniająca”) powinna
other Party (“Disclosing Party”) shall treat
traktować wszystkie informacje poufne
all confidential information of the Disclosing
Strony Ujawniającej jako ściśle poufne i
Party as strictly confidential, and shall
powstrzymać się od ujawniania ich
refrain from disclosing it to any third parties,
stronom trzecim, chyba że
unless
11.2.1. takie informacje poufne zostały
11.2.1. such confidential information has
uzyskane zgodnie z prawem od
been legally obtained from a third
strony trzeciej, która nie jest
party who is not restricted from
zobowiązana nie ujawniać takich
disclosing
such
confidential
informacji poufnych na mocy
information by law or regulation or,
prawa lub zarządzeń lub, zgodnie z
to the Receiving Party’s best
Strony
najlepszą
wiedzą
knowledge,
by
contractual
na
mocy
Otrzymującej,
obligations.
zobowiązań umownych;
11.2.2. takie informacje poufne zostały
opracowane niezależnie przez
11.2.2. such confidential information has
bez
Stronę
Otrzymującą
been independently developed by
wykorzystania
lub
czerpania
the Receiving Party without use or
korzyści z jakichkolwiek informacji
benefit of any of the confidential
poufnych Strony Ujawniającej;
information of the Disclosing Party;
11.2.3. takie informacje poufne są
ogólnodostępne lub stają się
11.2.3. such confidential information is
ogólnodostępne w późniejszym
within the public domain, or later
czasie bez naruszenia przez
becomes part of the public domain
ze
Stron
jej
którąkolwiek
without a breach by either Party of its
z
zobowiązań
wynikających
obligations under this Section 11;
niniejszego Punktu 11;
11.2.4. zostały one uzgodnione na piśmie
przez Strony; lub
11.2.4. agreed in writing between the
11.2.5. ujawnienie jest wymagane przez
Parties; or
prawo.
11.2.5. the disclosure is required by law.
11.3. Strona Otrzymująca może ujawnić
informacje poufne swoim podmiotom
11.3. A Receiving Party may disclose
stowarzyszonym i/lub kierownictwu i
confidential information to its affiliates
pracownikom
podmiotów
and/or its affiliates’ officers and employees,
stowarzyszonych,
pośrednikom,
brokers, lenders, insurers, vicarious agents
ubezpieczycielom,
pożyczkodawcom,
and/or professional advisors who are bound
pełnomocnikom i/lub doradcom, którzy
in writing by the confidentiality obligations
są zobowiązani na piśmie do
hereunder as far as legally valid under the
zachowania
na
mocy
poufności
applicable law, if there is also legitimate
niniejszego dokumentu, w takim zakresie
interest for such disclosure.
w jakim jest to prawnie uzasadnione na
mocy obowiązującego prawa, jeżeli
istnieje również uzasadniony interes w
takim ujawnieniu.

11.4.
11.4. The obligations of the Parties under
Section 11.2. shall remain unaffected by the
contractual term and shall remain in full
force for two (2) years after the expiration of
the contractual term.

12. GOVERNING LAW AND JURISDICTION
12.1. The entire Agreement (including these
GTC) shall be governed exclusively by and
construed in accordance with the laws of
the country of the ordering ESL entity as
stated on the respective PO, excluding the
United Nations Convention on the
International Sale of Goods and all
provisions regarding conflict of laws.
12.2. In the event that disputes arise out of or
in connection with the Agreement or its
validity the following shall apply:
12.2.1. ESL as complainant has the right to
elect whether
- the disputes shall be resolved by the
regional court of the registered office of
the ordering entity as stated on the PO;
-

ESL may file a claim at Supplier’s
headquarter; or

-

the disputes shall be finally settled by a
court of arbitration without recourse to
the ordinary courts of law as follows: All
disputes shall be finally settled in
accordance with the arbitration rules of
the competent institution of arbitration,
located in the country of the ordering
ESL entity at the time of receipt of the
arbitration claim by such institution of
arbitration without recourse to the
ordinary courts of law. Upon request an
incoming arbitral award can be declared
enforceable by a national court. The
place of arbitration shall be the seat of
the respective institution of arbitration.
An appeal against the arbitral award is
not possible. The arbitral award shall also
decide on the costs of the proceedings
including the costs of the arbitrators. The
arbitral tribunal consists of three
arbitrators. The substantive law of the

12.
12.1.

Zobowiązania Stron wynikające z punktu
11.2. pozostaną nienaruszone przez
okres
Umowy
i
obowiązywania
pozostaną w pełnej mocy przez dwa (2)
lata
po
okresu
wygaśnięciu
obowiązywania Umowy.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA
Cała Umowa (w tym niniejsze OW)
podlega wyłącznie prawu podmiotu ESL
towaru
/
zlecającego
dostawę
wykonanie usług i jest interpretowana
zgodnie z nim, z wyłączeniem Konwencji
Narodów Zjednoczonych o Umowach
Międzynarodowej Sprzedaży Towarów
oraz wszystkich przepisów dotyczących
kolizji przepisów prawa.
12.2. W przypadku sporów wynikających z lub
związanych z niniejszą Umową lub jej
stosuje
obowiązywaniem,
się
następujące zasady:
12.2.1. ESL jako skarżący (powód) ma prawo
do wyboru, czy
- spory będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby
zamawiającego podmiotu ESL
wskazanego w ZZ; lub
- ESL może zgłosić roszczenie do
sądu właściwego dla siedziby
Dostawcy; lub
spory
ostatecznie
będą
rozstrzygane przez sąd arbitrażowy
bez odwoływania się do sądów
powszechnych w następujący
sposób: wszystkie spory zostaną
ostatecznie rozstrzygnięte zgodnie
z
regulaminem
arbitrażu
w
instytucji
obowiązującym
arbitrażowej w państwie, w
którym siedzibę ma podmiot ESL
zlecający dostawę towaru albo
wykonanie usługi, w momencie
otrzymania pozwu przez tę
instytucję, z wyłączeniem zwykłem
drogi sadowej. Na żądanie sąd
krajowy
może
stwierdzić
orzeczenia
wykonalność
Miejscem
arbitrażowego.
arbitrażu jest siedziba takiej
instytucji arbitrażowej. Odwołanie
się od orzeczenia arbitrażowego
nie jest możliwe. Orzeczenie

ordering ESL entity as stated on the
respective PO is applicable to the
dispute. The Parties agree that the
regional court of the ordering ESL entity
remains responsible for measures of
interim protection. The language of the
arbitral proceedings is English.

12.2.2. Supplier as complainant shall only
be entitled to file claims at the
regional court of the registered
office of the ordering ESL entity as
stated on the PO, unless the Parties
agree in writing that the disputes
shall be finally settled by a court of
arbitration without recourse to the
ordinary courts of law.

arbitrażowe określi również koszty
postępowania, włączając w to
koszty
arbitrów.
Trybunał
arbitrażowy składa się z trzech
arbitrów. Dla celów sporu stosuje
się prawo materialne podmiotu ESL
zlecającego dostawę towaru lub
wykonanie
usługi.
Językiem
postępowania arbitrażowego jest
język angielski.
12.2.2. Dostawca, jako skarżący (powód),
jest uprawniony do wnoszenia
tylko
do
roszczeń
sądu
powszechnego
miejscowo
właściwego dla siedziby podmiotu
ESL zamawiającego dostawę towaru
lub wykonanie usługi, chyba że
Strony uzgodnią na piśmie, że spory
zostaną ostatecznie rozstrzygnięte
przez sąd arbitrażowy bez zwykłej
drogi sadowej.

13. ANTI-BRIBERY AND CORRUPTION
13.
DECLARATION
13.1. ESL and Supplier condemn corruption in 13.1.
all its forms. Accordingly, the Parties have
conducted themselves at all times during
the contractual term in accordance with
the laws and to the highest ethical and
moral standards.
13.2. Each Party hereby agrees and undertakes 13.2.
that, in performing any of its
responsibilities under the Agreement or
in connection with any other business
transactions involving the other Party, it
or its respective officers, directors,
employees, agents or third parties acting
on its behalf will comply with and will
not violate applicable anti-corruption
laws or international anti-corruption
standards. Each Party shall undertake
not to pay, offer or promise to pay, or
authorize the payment of any money or
other advantage of value to, or receive
from any individual, in order to obtain,
retain or direct business or to secure any
other improper advantage in the conduct
of business or transaction with the other
Party.

DEKLARACJA
O
ZWALCZANIU
PRZEKUPSTWA I KORUPCJI
ESL i Dostawca potępiają korupcję we
wszystkich jej formach. W związku z tym
Strony, przez cały czas trwania Umowy,
będą postępować zgodnie z prawem oraz
najwyższymi standardami etycznymi i
moralnymi.
Każda ze Stron niniejszym zgadza się i
zobowiązuje się, że przy wykonywaniu
któregokolwiek ze swoich obowiązków
wynikających z Umowy lub w związku z
innymi transakcjami biznesowymi, w
których uczestniczy druga Strona, ona
sama lub jej kierownictwo, dyrektorzy,
pracownicy, agenci lub strony trzecie
w
jej
imieniu będą
działające
przestrzegać i nie będą naruszać
przepisów
obowiązujących
antykorupcyjnych lub międzynarodowych
standardów antykorupcyjnych. Każda ze
Stron zobowiązuje się nie płacić, nie
oferować ani nie obiecywać zapłaty, ani
nie upoważniać do zapłaty jakichkolwiek
pieniędzy lub innych wartościowych
korzyści na rzecz jakiejkolwiek osoby lub
przyjmować takowe od jakiejkolwiek
osoby w celu pozyskania, utrzymania lub
zagwarantowania zleceń lub w celu
zabezpieczenia
jakiejkolwiek
innej

13.3.

Each Party shall immediately notify the
other Party as soon as it becomes aware
of a breach or possible breach of any of
the requirements above. Supplier
undertakes to ESL that it shall procure
that its Affiliates or any of Suppliers
subcontractors shall, during the Term,
comply with any and all applicable
Anti-Corruption/Anti-Bribery Laws.

14. DATA PROTECTION
Where a Party of the Agreement receives any
personal data from the other Party, it shall
ensure that it fully complies with the provisions
of all applicable Data Protection laws and only
deals with the data to fulfil its obligations under
the contract. Each Party shall indemnify the
other Party for any breach of Data Protection
laws which renders the latter liable for any costs,
claims or expenses. Where required by law, the
Parties will enter into a separate Data Processing
Agreement.

niewłaściwej przewagi w prowadzeniu
działalności lub transakcji z drugą Stroną.
13.3. Każda ze Stron niezwłocznie powiadomi
drugą Stronę, gdy tylko dowie się o
naruszeniu lub możliwym naruszeniu
któregokolwiek z powyższych wymogów.
Dostawca zobowiązuje się względem
ESL, że upewni się, że jego Podmioty
lub
którykolwiek
z
Powiązane
podwykonawców Dostawcy przestrzega
w Okresie Obowiązywania Umowy
wszelkich obowiązujących Przepisów
Antykorupcyjnych/Antyłapówkarskich.
14.
OCHRONA DANYCH
W przypadku, gdy Strona Umowy otrzymuje
jakiekolwiek dane osobowe od drugiej Strony,
zapewnia ona, że w pełni przestrzega
postanowień wszystkich mających zastosowanie
Przepisów o Ochrony Danych i posługuje się tymi
danymi wyłącznie w celu wypełnienia swoich
zobowiązań wynikających z umowy. Każda ze
Stron zabezpieczy drugą Stronę przed
naruszeniem przepisów o Ochronie Danych,
które powodują, że druga Strona jest
odpowiedzialna za wszelkie koszty, roszczenia lub
wydatki. Tam, gdzie jest to wymagane przez
prawo, Strony zawrą oddzielną Umowę o
Przetwarzaniu Danych.

15. FORCE MAJEURE
15.
SIŁA WYŻSZA
Should either Party be prevented or delayed Jeżeli którakolwiek ze stron nie będzie mogła
from performing its obligations under this wypełnić swoich zobowiązań wynikających z
Agreement because of an event such as war, niniejszej umowy lub opóźni wypełnienie takich
serious flood, fire, typhoon, storm, and zobowiązań z powodu wydarzenia takiego jak
earthquake, epidemic, pandemic and serious wojna, poważna powódź, pożar, tajfun, burza i
diseases (WHO threat assessment “very high”), trzęsienie ziemi, epidemia, pandemia i
compliance with any law or governmental order, poważne choroby („bardzo wysoka” ocena
rule, regulation or direction or an act of God, zagrożenia w skali WHO), zgodność z
other events beyond reasonable control of the jakimkolwiek prawem lub nakazem rządowym,
Parties or in other cases which can be recognized przepisem, regulacją lub nakazem lub Siłą
by both Parties according to the international Wyższą, inne zdarzenia pozostające poza
practice as a force majeure event (each a “Force uzasadnioną kontrolą Stron lub w innych
Majeure Event”), neither Party will be liable to przypadkach, które mogą zostać uznane przez
the other for any failure to fulfil obligations obie
Strony
zgodnie
z
praktyką
caused by circumstances beyond its reasonable międzynarodową za zdarzenie siły wyższej
control. In the event of such Force Majeure („Działanie Siły Wyższej”), żadna ze Stron nie
Event, the Parties shall discuss in good faith będzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony za
about schedule adjustments or other alternative jakiekolwiek
niewykonanie
zobowiązań
measures to solve the Force Majeure Event. In spowodowane przez okoliczności pozostające
case those have not been feasible, the Parties poza jej uzasadnioną kontrolą. W przypadku
shall reasonably agree upon the mutual release wystąpienia takiego Działania Siły Wyższej,
Strony omówią w dobrej wierze dostosowania

of their contractual obligations regarding the
events affected by the Force Majeure Event.

The invoking Party shall prove that it has used
commercially reasonable efforts to mitigate the
effects of such Force Majeure Event on the
performance of its contractual obligations. Such
Party shall give written notice to the other Party
without undue delay regarding the measures
taken to mitigate such effects and shall inform
the other Party of the period in which it is
estimated that such failure or delay will continue.

Where the effect of the impediment or event
invoked is temporary, the consequences set out
above shall apply only insofar, to the extent that
and as long as the impediment or the listed
event invoked impedes performance by the Party
invoking this Clause of its contractual obligations.
Upon termination of the Force Majeure Event,
the performance of any suspended obligation or
duty shall without delay recommence.

harmonogramu lub inne alternatywne środki
mające, których celem będzie rozwiązanie
takiego Działania Siły Wyższej. W przypadku,
gdy okaże się, że nie było to możliwe, strony w
sposób
wzajemne
rozsądny
uzgodnią
zwolnienie swoich zobowiązań umownych
dotyczących zdarzeń dotkniętych Działaniem
Siły Wyższej.
Strona powołująca się na Działanie Siły Wyższej
udowodni,
ekonomicznie
że
podjęła
uzasadnione wysiłki w celu złagodzenia skutków
takiego Działania Siły Wyższej w zakresie
wykonania swoich zobowiązań umownych.
Strona taka, bez zbędnej zwłoki, powiadomi
drugą Stronę na piśmie o środkach podjętych w
celu złagodzenia takich skutków i poinformuje
drugą Stronę o okresie, w którym szacuje się, że
takie niewypełnienie zobowiązań lub opóźnienie
będzie trwało.
W przypadku gdy, skutek przeszkody lub
działanie, na które Strona się powołuje, jest
tymczasowy, skutki określone powyżej mają
zastosowanie tylko w takim zakresie i tak długo,
jak przeszkoda lub wymienione działanie, na
które się powołuje, utrudnia wykonanie
zobowiązań umownych przez stronę powołującą
się na niniejszą klauzulę. Po ustaniu Działania
Siły Wyższej, wykonanie wszelkich zawieszonych
lub
zostanie
zobowiązań
obowiązków
niezwłocznie wznowione.

16. MISCELLANEOUS
16.1. The Parties commit themselves to each 16.
other for mutual respect, good behavior 16.1.
and loyalty. Each Party shall take the
legitimate interests of the other Party
into consideration.
16.2.

16.3.

16.4.

Time references in the Agreement shall
be references to the time zone of the 16.2.
respective shipping address.
Where the Agreement (including these
GTC) requires written form, fax or email 16.3.
with scanned PDF attachment shall be
sufficient, a mere e-mail (text form) shall
not be sufficient, unless a different
intention of the Parties is to be assumed.

Each Party shall bear its own costs and
expenditures incurred with regard to the

RÓŻNE
Strony zobowiązują się wobec siebie
nawzajem do wzajemnego szacunku,
dobrego zachowania i lojalności. Każda
ze Stron bierze pod uwagę uzasadnione
interesy drugiej Strony.
Odniesienia czasowe w Umowie są
odniesieniami do strefy czasowej
odpowiedniego adresu dostawy.
W przypadku, gdy Umowa (w tym
niniejsze OW) wymaga formy pisemnej,
wystarczy ja przesłać faksem lub pocztą
ze
zeskanowanym
elektroniczną
załącznikiem w formacie PDF, nie
wystarczy zwykła poczta elektroniczna
(forma tekstowa), chyba że zakłada się,
że zamiary Stron są inne.

execution of the Agreement and for the 16.4.
fulfilment of its contractual obligations,
unless otherwise explicitly stated.
16.5.

Without prior written ESL consent, the
Supplier shall not assert any rights of
retention or setoff, unless the 16.5.
counterclaims are undisputed or have
become res judicata.

16.6.

If any provision of the Agreement is or
shall
become
invalid/void
or
unenforceable in whole or in part, this 16.6.
shall not affect the validity of the
remaining provisions of the Agreement
unless the implementation of the
Agreement, also in consideration of the
following provisions, would present an
unreasonable hardship for one or both
Parties. This shall also apply if, after the
Agreement is concluded, it is found to
contain a loophole that requires filling.
The
Parties
shall
replace
any
invalid/void/unenforceable provision or
loophole that requires filling by a valid
provision that corresponds in its legal
and
economic
content
to the
invalid/void/unenforceable provision or
loophole.

16.7.

The Agreement constitutes the entire
understanding between the Parties with
respect to the subject matter hereof, and 16.7.
replaces
and
supersedes
any
memorandum of understanding, term
sheet, short form agreement, discussions
or similar between the Parties, previously
closed on the subject matter. All
representations,
conditions
and
warranties, verbal or written, express or
implied, other than those contained
herein, or in a notice of amendment
issued hereunder, are expressly excluded.
Provisions to the contrary or terms or
declarations by Supplier that deviate
from the provisions stated in this
Agreement do not apply. This also 16.8.
applies if such terms or declarations by
Supplier were expressly pointed out to
ESL.

16.8.

Każda ze Stron ponosi własne koszty i
wydatki poniesione w związku z
wykonywaniem
Umowy
oraz
swoich
wypełnianiem
zobowiązań
umownych,
chyba
że
wyraźnie
postanowiono inaczej.
Bez wcześniejszej, pisemnej zgody ESL,
Dostawca nie jest uprawniony do
korzystania żadnych praw zatrzymania
lub potrącenia, chyba że roszczenia
wzajemne są bezsporne lub zostały
stwierdzone prawomocnym wyrokiem
sądowym.
Jeżeli którekolwiek z postanowień
Umowy
jest
lub
stanie
się
nieważne/anulowane lub niewykonalne
w całości lub w części, nie wpływa to na
ważność pozostałych postanowień
Umowy, chyba że wykonanie Umowy,
również z uwzględnieniem poniższych
postanowień,
stanowiłoby
nieuzasadnioną trudność dla jednej lub
obu Stron. Ma to również zastosowanie,
jeżeli po zawarciu Umowy okaże się, że
zawiera ona lukę, która wymaga
uzupełnienia. Strony zastąpią każde
nieważne/ anulowane/nieegzekwowalne
postanowienie lub lukę wymagającą
uzupełnienia ważnym postanowieniem,
które w swojej treści prawnej i
ekonomicznej
odpowiada
nieważnemu/anulowanemu/nieegzekwo
walnemu postanowieniu lub luce.
Umowa stanowi całość porozumienia
między Stronami w odniesieniu do jej
przedmiotu i zastępuje i uchyla wszelkie
porozumienia, warunki, umowy w formie
skróconej, ustne ustalenia lub podobne
porozumienia
Stronami,
między
uprzednio poczynione w danej sprawie.
Wszelkie oświadczenia, warunki i
gwarancje, ustne lub pisemne, wyraźne
lub dorozumiane, inne niż te zawarte w
niniejszym
dokumencie
lub
w
zawiadomieniu o zmianie wydanym na
jego podstawie, są jednoznacznie
wyłączone.
Postanowienia sprzeczne lub warunki czy
oświadczenia Dostawcy odbiegające od
postanowień zawartych w niniejszej
Umowie, nie mają zastosowania. Ma to
również zastosowanie, jeśli o takich

16.9.

Failure by ESL to exercise any right or
entitlement that ESL is entitled to under
the Agreement, or to pursue its claim,
does not constitute a waiver of that right, 16.9.
entitlement or claim, or a waiver of any
other right, entitlement or claim.
16.10. Unless otherwise agreed herein, no
options of any sort are granted to
Supplier under the Agreement, e.g. a
matching right, a right for first 16.10.
negotiation or a right for first or last
refusal.
16.11. Through the Agreement a joint venture
between the Parties shall not be
concluded.

warunkach
lub
oświadczeniach
Dostawcy
ESL
zostało
wyraźnie
poinformowane.
Niewykonanie prawa, uprawnienia lub
niedochodzenie
roszczenia
przysługującego ESL na podstawie
Umowy nie może być interpretowane
jako zrzeczenie się jakiegokolwiek innego
prawa, uprawnienia lub roszczenia.
O ile nie uzgodniono inaczej w
niniejszym dokumencie, Dostawcy nie
przyznaje się na podstawie Umowy
żadnych opcji, np. prawa przedstawienia
oferty, prawa do pierwszych negocjacji
lub prawa do pierwszeństwa do złożenia
oferty i wycofania jej w ostatniej
kolejności.

16.11. Na podstawie niniejszej Umowy, nie
zostanie zawarte pomiędzy Stronami
przedsięwzięcie typu joint-venture.

