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WARUNKI

ZAKUPU

TOWARÓW

I

Zakres obowiązywania
Niniejsze Warunki będą obowiązywać dla wszystkich
transakcji biznesowych zawieranych pomiędzy ORAS Sp.
z.o.o. (dalej jako: „spółka ORAS” i „kupujący”) oraz
dostawcą, nawet jeśli nie zostaną ujęte w późniejszych
umowach.
Warunki
dostawcy,
które
pozostają
w sprzeczności z niniejszymi Warunkami, uzupełniają je lub
odbiegają od nich, nie będą stanowiły postanowień
umownych, chyba że zastosowanie zostanie wyraźnie
zaakceptowane na piśmie przez spółkę ORAS. Niniejsze
Warunki zakupu będą obowiązywać także w przypadku, gdy
spółka ORAS otrzyma dostawę od dostawcy bez zastrzeżeń,
będąc świadoma, iż warunki dostawcy pozostają z nimi w
sprzeczności lub od nich odbiegają.
Ustalenia pomiędzy spółką ORAS a dostawcą i dotyczące
realizacji umów, które uzupełniają niniejsze Warunki lub od
nich odbiegają, muszą mieć formę pisemną i być ujmowane
w umowach. Dotyczy to także zniesienia wymogu ich
sporządzania w formie pisemnej.
Wszelkie uprawnienia spółki ORAS przewidziane przepisami
prawa i wykraczające poza niniejsze Warunki zakupu
pozostają w mocy.
Zawieranie umów i zmiany
O ile strony nie postanowią inaczej na piśmie, dostawca
będzie przedkładał wszystkie oferty i kosztorysy bezpłatnie.
Zamówienia zakupu, zmiany lub uzupełnienia zamówień
zakupu oraz inne ustalenia poczynione w momencie
zawierania umów nie będą wiążące do czasu ich złożenia
lub potwierdzenia przez spółkę ORAS w formie pisemnej, a
w przypadku zamówień zakupu składanych ustnie, drogą
telefoniczną lub za pośrednictwem innych środków
telekomunikacji, nie będą wiążące do czasu ich
odpowiedniego
potwierdzenia
w
formie
pisemnej.
Zamówienia zakupu generowane przez urządzenia
automatyczne, a tym samym nieopatrzone imieniem
i nazwiskiem oraz podpisane, będą uznawane za
zamówienia zakupu wystawione w formie pisemnej. Jeśli
spółka ORAS nie odpowie na oferty, zapytania lub inne
deklaracje dostawcy, zostaje to uznane za potwierdzenie
zamówienia zakupu wyłącznie jeśli spółka ORAS i dostawca
poczyniły odnośne ustalenia w postaci wyraźnej umowy
w formie
pisemnej.
Elementy
zamówienia
zakupu
zawierające oczywiste błędy, błędy ortograficzne lub błędne
kalkulacje nie będą wiążące dla spółki ORAS.
Po otrzymaniu zamówienia zakupu dostawca bezzwłocznie i
w terminie nieprzekraczającym trzech (3) dni roboczych
wystawi potwierdzenie zamówienia z wyraźnym podaniem
ceny i daty dostawy. W przypadku rozbieżności pomiędzy
potwierdzeniem zakupu i zamówieniem zakupu, rozbieżności
te nie będą uznawane za zaakceptowane, o ile spółka ORAS
nie potwierdzi ich wyraźnie w formie pisemnej. Zapis ten
będzie obowiązywał także w przypadku wszelkich
późniejszych zmian postanowień umowy. W przypadku
zawarcia przez spółkę ORAS i dostawcę umowy ramowej na
dostawy przyszłe, zamówienia zakupu (zamówienia
dostawy) wystawiane przez spółkę ORAS będą wiążące, o
ile dostawca nie zgłosi zastrzeżeń w terminie trzech dni
roboczych od ich otrzymania.
Jeśli w trakcie realizacji umowy okaże się, że wymagana lub
zalecana jest zmiana uprzednio uzgodnionych specyfikacji,
dostawca bezzwłocznie powiadomi o tym spółkę ORAS.
Spółka ORAS bezzwłocznie powiadomi dostawcę, jeśli
wymagana będzie zmiana uprzednio zatwierdzonego
zamówienia zakupu i poda, jakie zmiany są wymagane. Jeśli
zmiany takie będą wiązały się ze zmianą kosztów
poniesionych przez dostawcę przy realizacji umowy,
zarówno spółce ORAS, jak i dostawcy będzie przysługiwało
prawo do zażądania odpowiednich korekt ceny.
Dostawy
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Dostawy muszą być zgodne z zamówieniami zakupu
odnośnie warunków realizacji, zakresu i terminów. Ustalone
okresy dostaw i ich terminy są wiążące. Okres dostawy
rozpoczynają się od daty wystawienia zamówienia zakupu.
O tym, czy okres dostawy został dotrzymany decyduje czas
otrzymania towarów przez spółkę ORAS. O ile nie ustalono
dostawy na zasadzie „do siedziby odbiorcy i bez
dodatkowych opłat” (DAP lub DDP według definicji podanej
w regułach Incoterms® 2010) dostawca zapewni dostępność
towarów w przewidzianym terminie, biorąc pod uwagę czas
wymagany do ich załadunku i spedycji według ustaleń ze
spedytorem.
Jeśli dostawca uzna, że termin dostawy nie może zostać
dotrzymany, bezzwłocznie powiadomi o tym spółkę ORAS
na piśmie, podając powody opóźnienia i przewidywany
termin dostawy. W przypadku opóźnienia dostawy spółce
ORAS będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od
umowy, bez względu na to, czy doszło do zaniedbania, czy
działania umyślnego ze strony dostawcy. W przypadku
niedotrzymania zobowiązań przez dostawcę spółka ORAS
może zażądać odszkodowania umownego w wysokości
0,5% wartości netto zamówienia za każdy rozpoczęty
tydzień opóźnienia, przy czym odszkodowanie to nie może
przekroczyć 5% łącznej wartości netto zamówienia. Nie
będzie to miało wpływu na jakiekolwiek przyszłe roszczenia
spółki ORAS. Kwota odszkodowania należnego od dostawcy
w wyniku strat wskutek niedotrzymania zobowiązań będzie
ograniczona do wypłaconego odszkodowania umownego.
Wymóg realizacji dostawy ze strony spółki ORAS nie
przestanie obowiązywać do czasu zapłaty odszkodowania
przez dostawcę w zamian za dostawę, o ile spółka ORAS o
to wystąpi. Przyjęcie przez spółkę ORAS opóźnionej
dostawy nie będzie stanowić zrzeczenia się prawa do
dochodzenia odszkodowania za straty.
Dostawa przed ustalonym terminem jest dozwolona
wyłącznie po wydaniu przez spółkę ORAS uprzedniej zgody
na piśmie. Spółce ORAS przysługuje prawo do zwrotu
wszelkich towarów dostarczonych przed terminem na koszt
dostawcy lub przechowywania ich na koszt dostawcy do
ustalonej daty dostawy.
O ile strony nie postanowią inaczej, niedozwolone są
dostawy częściowe lub dostawy ilości większych bądź
mniejszych niż ustalone. Spółce ORAS przysługuje prawo do
akceptacji takich dostaw w indywidualnych przypadkach i
obciążenia konta dostawcy ryczałtową opłatą manipulacyjną
w kwocie 40,00 euro z tytułu kosztów dodatkowych
poniesionych w wyniku dostaw częściowych. Dostawcy
przysługuje prawo do wykazania, że spółka ORAS nie
poniosła strat lub że wysokość strat rzeczywiście
poniesionych jest znacznie niższa od tej kwoty.
Przeniesienie ryzyka i spedycja
Dostawca będzie ponosił ryzyko przypadkowej utraty lub
zniszczenia towarów oraz przypadkowego pogorszenia ich
stanu do momentu przyjęcia dostawy przez spółkę („na
zasadzie do siedziby odbiorcy i bez dodatkowych opłat” lub
DAP według definicji ujętej w regułach Incoterms® 2010).
Jeśli wymagana będzie instalacja lub montaż towarów przez
dostawcę w obiektach spółki ORAS, przeniesienie ryzyka na
spółkę ORAS nastąpi dopiero po włączeniu towarów do
eksploatacji.
Każda dostawa musi być opatrzona specyfikacją wysyłkową
ujmującą numer zamówienia i materiału, listę dostarczonych
partii, oznaczeniem towarów, dostarczone ilości i masę.
Niespełnienie przez dostawcę tych wymogów w dziedzinie
dokumentacji będzie stanowiło poważne naruszenie umowy
ze strony dostawcy. Dostawca będzie zobowiązany do
zrekompensowania spółce ORAS wszelkich szkód lub strat
poniesionych przez nią w wyniku niedotrzymania tego
zobowiązania.
Dostawca jest zobowiązany do przestrzegania podanych
przez spółkę ORAS zasad spedycji towarów. W
szczególności
masa
najmniejszego
indywidualnego
opakowania (kartonu) nie może przekraczać 15 kg na
karton. Ponadto towary muszą być pakowane w sposób
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Materiały do pakowania można stosować tylko w zakresie
wymaganym dla spełnienia powyższego wymogu. Stosować
można jedynie materiały do pakowania przyjazne dla
środowiska i nadające się do recyklingu.
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Ceny i płatności
Ceny podane w zamówieniach zakupu będą wiążące. O ile
strony nie ustalą inaczej w formie pisemnej, wszystkie ceny
dotyczą dostaw na zasadzie „do siedziby odbiorcy i bez
dodatkowych opłat, cło opłacone”, (reguła DDP według
definicji podanej w Incoterms® 2010), w tym opakowanie.
Wszystkie podane ceny są cenami netto, obowiązujący
podatek od wartości dodanej (VAT) będzie wyszczególniany
osobno na fakturze, w wysokości obwiązującej w momencie
wystawienia faktury.
Wystawiane przez dostawcę faktury muszą ujmować
oznaczenia zamówień zakupu (numer i datę zamówienia
zakupu oraz ilość i cenę), liczbę poszczególnych pozycji
(partii) oraz numer specyfikacji wysyłkowej. W przeciwnym
razie faktury nie będą mogły zostać przetworzone i zostaną
uznane za nieotrzymane. Kopie faktur należy oznaczyć jako
duplikaty.
Płatności będą dokonywane po przyjęciu dostaw przez
spółkę ORAS oraz otrzymaniu faktury w terminie
sześćdziesięciu (60) dni z upustem w wysokości 2% lub w
terminie dziewięćdziesięciu (90) dni netto. Warunkiem
płatności jest przegląd faktury pod kątem poprawności. W
przypadku dostaw wadliwych spółce ORAS przysługuje
prawo wstrzymania płatności do czasu odpowiedniego
wypełnienia zobowiązań przez dostawcę, bez rezygnacji
z prawa do rabatów, upustów i innych obniżek cen. W
przypadku gdy dostawca jest zobowiązany do dostarczenia
testów materiałów, raportów z kontroli, dokumentacji
dotyczącej jakości lub innej dokumentacji, otrzymanie tych
dokumentów będzie stanowiło dodatkowy wymóg dla
przyjęcia towarów. Bieg terminu płatności będzie
rozpoczynał się w momencie całkowitego usunięcia
wszystkich niedociągnięć. W przypadku dostarczenie
towarów przed terminem bieg terminu płatności rozpocznie
się w ustalonej dacie dostawy.
Przeniesienie własności na spółkę ORAS bez jakichkolwiek
obciążeń nastąpi najpóźniej w momencie dokonania
płatności za towary. Wszystkie płatności będą dokonywane
tylko na rzecz dostawcy. Niedozwolone są klauzule
przewidujące rozszerzone lub przedłużone zastrzeżenie
własności. Dostawcy nie przysługuje prawo potrącania
należności z tytułu roszczeń z wierzytelności spółki ORAS, o
ile roszczenia dostawcy zostały zasądzone bez możliwości
wniesienia apelacji lub mają charakter bezsporny. Dostawca
może dochodzić wyłącznie prawa zastrzeżenia własności,
jeśli jego roszczenia i roszczenia spółki ORAS odnoszą się
do tej samej umowy.
Rękojmia i roszczenia z tytułu wad
O ile strony nie postanowią inaczej, obowiązywać będą
prawa z tytułu rękojmi stosownie do przepisów prawa.
Dostawca udziela rękojmi, że dostarczone towary są
najwyższej jakości i odpowiadają ustalonym specyfikacjom,
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i innymi oraz
wytycznymi organów publicznych, zrzeszeń ubezpieczycieli
zapewniających
ubezpieczenia
pracodawców
od
odpowiedzialności
oraz
zrzeszeń
branżowych.
W
szczególności dostawca musi przestrzegać Rozporządzenia
UE dotyczącego chemikaliów (REACH). W przypadku
jakichkolwiek utrudnień w realizacji zamówień zakupu w
sposób wymagany przez spółkę ORAS dostawca ma
obowiązek bezzwłocznie powiadomić ją o tym na piśmie.
W zakresie wykonalnym w ramach prawidłowej działalności,
po otrzymaniu dostawy towarów spółka ORAS bezzwłocznie
skontroluje, czy jest ona zgodna z zamówieniem zakupu pod
kątem ilości i rodzaju towarów, oraz czy w trakcie transportu
nie doszło do ich widocznego uszkodzenia.
Jeśli w toku tej kontroli, lub w dowolnym terminie
późniejszym, spółka ORAS stwierdzi wady, w zakresie
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wykonalnym
w ramach
prawidłowej
działalności,
bezzwłocznie powiadomi dostawcę o wadach stwierdzonych
w wyniku kontroli.
Akceptacja przez spółkę ORAS rysunków, kalkulacji lub innej
dokumentacji technicznej zapewnionej przez dostawcę nie
wpływa na odpowiedzialność dostawcy z tytułu wad oraz
jego odpowiedzialności na podstawie udzielanych przez
niego rękojmi.
W przypadku wad towarów spółce ORAS przysługuje prawo
do zażądania, aby dostawca usunął wady, lub – według jej
własnego uznania – dostarczył towary bez wad, bez
naruszenia praw spółki ORAS do roszczeń z tytułu wad
przewidzianych przepisami prawa. Wszelkie koszty
usunięcia wad lub wymiany towarów poniesie dostawca.
Z wyjątkiem zamiaru oszukańczego, roszczenia z tytułu wad
ulegają przedawnieniu po upływie 3 lat, jeśli dany
komponent został wykorzystany w budynku zgodnie z jego
normalnym przeznaczeniem i spowodował jego defekt.
Okres przedawnienia rozpoczyna się wraz z przyjęciem
dostawy zamówionego komponentu przez spółkę ORAS
(przeniesienie ryzyka).
Jeśli dostawca wypełni swoje zobowiązanie do podjęcia
działań zaradczych poprzez wymianę towaru, okres
przedawnienia rozpocznie się ponownie dla wszelkich
towarów dostarczonych w zamian za towary wadliwe po
przyjęciu takiej dostawy przez spółkę ORAS.
Dostawcy towarów, dla których wymagane są części
zamienne, po upływie okresu przedawnienia będą
zobowiązani do dostarczania spółce ORAS wymaganych
części zamiennych, akcesoriów i narzędzi przez dodatkowy
okres 10 lat.
Odpowiedzialność za produkt
Dostawca wypłaci spółce ORAS odszkodowanie, oraz
zabezpieczy przed jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich
na
zasadach
polskich
i
zagranicznych
praw
odpowiedzialności za produkt z tytułu wad produktów
dostarczonych przez dostawcę, o ile i w zakresie, w jakim
jest on odpowiedzialny za wady produktu oraz powstałe
szkody
na
zasadach
przewidzianych
prawami
odpowiedzialności za produkt. Nie będzie to miało wpływu
na jakiekolwiek przyszłe roszczenia spółki ORAS.
W przypadkach przewidzianym zapisem paragrafu 7.1
powyżej, dostawca poniesie wszelkie koszty i wydatki, w tym
postępowania prawnego. W szczególności dostawca zwróci
spółce ORAS wszelkie koszty poniesione przez nią
w związku ze wszelkimi środkami zabezpieczającymi i w ich
wyniku – w szczególności, ostrzeżeń o produkcie, wymiany
produktów lub ich wycofania z rynku– spółka ORAS nie
będzie ponosić odpowiedzialności z ich tytułu na zasadach
przewidzianych
przepisami
praw
dotyczących
odpowiedzialności za produkt. O ile będzie to możliwe i
racjonalnie wykonalne, spółka ORAS powiadomi dostawcę o
rodzaju i zakresie środków, jakie należy podjąć oraz
umożliwi dostawcy wypowiedzenie się w tej kwestii.
Dostawca musi posiadać odpowiednie ubezpieczenie od
wszystkich ryzyk w dziedzinie odpowiedzialności za produkt,
w tym od ryzyka wycofania produktów z rynku, a na wniosek
spółki ORAS przedstawi dokumentację w postaci polisy
ubezpieczeniowej.
Prawa własności osób trzecich
Dostawca gwarantuje, że dostawa i wykorzystanie wszelkich
towarów nie narusza jakichkolwiek patentów, licencji lub
innych praw własności osób trzecich.
Jeśli w wyniku dostawy i wykorzystania jakichkolwiek
towarów, osoby trzecie wniosą przeciw spółce ORAS lub jej
klientom zarzuty naruszenia tych praw, dostawca będzie
zobowiązany do zabezpieczenia spółki ORAS i jej klientów
przed wszelkimi zarzutami tego rodzaju. Obowiązek wypłaty
odszkodowania będzie dotyczył wszystkich kosztów i
wydatków poniesionych przez spółkę ORAS lub jej klientów
w wyniku odpowiedzialności.
Elementy zapewnione przez spółkę ORAS
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Spółka ORAS zachowa tytuł własności do wszystkich
próbek, rysunków, dzieł sztuki, narzędzi i innych elementów,
które udostępni dostawcy w celu produkcji zamówionych
towarów oraz w innych celach. Dostawca jest zobowiązany
do wykorzystywania tych elementów wyłącznie w celu
produkcji zamówionych towarów lub w innych celach
wskazanych przez spółkę ORAS. Elementów tych dostawca
nie może udostępniać osobom trzecim. Dostawca jest
zobowiązany do zwrotu elementów do spółki ORAS
bezzwłocznie i na swój własny koszt, kiedy nie będą już
wymagane bez konieczności występowania o to przez
spółkę ORAS.
Wszelkie
przetwarzanie
lub
zmiany
elementów
przekazanych dostawcy przez spółkę ORAS jest dozwolone
jedynie na rzecz spółki ORAS. Jeśli elementy te będą
przetwarzane wraz z innymi elementami, niebędącymi
własnością spółki ORAS, spółka ORAS nabędzie prawo
własności nowych elementów proporcjonalnie do odsetka
wartości elementów przez nią udostępnionych w odniesieniu
do innych przetworzonych elementów w czasie ich
przetworzenia. Jednakże w przypadku, jeśli element
powstały na rzecz spółki ORAS posiada wartość znacznie
przewyższającą wartość pozostałych elementów, elementy o
wartości niższej staną się jego częściami składowymi.
Dostawca jest zobowiązany do postępowania z wszystkimi
elementami i ich przechowywania z należytą starannością.
Dostawca musi ubezpieczyć elementy na własny koszt od
zniszczenia przez pożar, wodę i od kradzieży na kwotę
wystarczającą do ich zastąpienia. Niniejszym dostawca
ceduje na spółkę ORAS wszelkie odszkodowania należne
w związku z tym ubezpieczeniem. Niniejszym spółka ORAS
akceptuje tę cesję. Dostawca jest zobowiązany do
dokonywania
wszelkich
wymaganych
czynności
konserwacyjnych i kontroli oraz czynności serwisowych
i napraw udostępnionych elementów w sposób terminowy
i na własny koszt. Dostawca jest zobowiązany do
bezzwłocznego powiadomienia spółki ORAS w razie
jakichkolwiek uszkodzeń.
Towary, które dostawca produkuje w całości lub częściowo
według specyfikacji spółki ORAS, oraz elementy
udostępnione
przez
spółkę
ORAS,
mogą
być
wykorzystywane przez dostawcę, oferowane, dostarczane
lub w jakikolwiek inny sposób udostępniane osobom trzecim,
wyłącznie za uprzednią zgodą na piśmie wydaną przez
spółkę ORAS. Dotyczy to także towarów dostarczanych
przez dostawcę, które spółka ORAS zasadnie odrzuciła. W
przypadku jakiegokolwiek naruszenia tych postanowień
dostawca zapłaci spółce ORAS odszkodowanie w kwocie 25
000,00 euro za każde naruszenie. Nie będzie to miało
wpływu na jakiekolwiek przyszłe roszczenia spółki ORAS.

10. Siła wyższa
10.1 W przypadku wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwia
spółce ORAS wypełnianie jej zobowiązań umownych –
w szczególności przyjęcia dostawy towarów – spółka ORAS
zostanie zwolniona z obowiązku wypełniania swoich
zobowiązań w okresie, w którym będzie działać siła wyższa
oraz w uzasadnionym okresie powrotu sytuacji do
normalności, bez ponoszenia odpowiedzialności z tytułu
strat. Powyższy zapis obowiązuje także w przypadku, gdy
spółka ORAS nie będzie w stanie wypełniać swoich
zobowiązań, gdyż będzie to zbyt skomplikowane
z racjonalnego punktu widzenia, bądź tymczasowo
niemożliwe ze względu na nieprzewidywalne okoliczności,
pozostające poza zakresem odpowiedzialności spółki ORAS,
w szczególności w wyniku działań władz, niedoborów energii
lub poważnych zakłóceń działalności. Powyższy zapis
dotyczy także sytuacji, w których działalność spółki ORAS
zostanie zakłócona przez konflikty pracownicze.
10.2 Spółce ORAS przysługuje prawo do odstąpienia od umowy
w przypadku zakłóceń przewidzianych zapisem paragrafu
10.1 powyżej, które to zakłócenia trwają dłużej niż cztery
miesiące, oraz jeśli w wyniku takich zakłóceń spółka ORAS
nie będzie już zainteresowana realizacją postanowień
umowy. Na wniosek dostawcy, po upływie wspomnianego

powyżej czteromiesięcznego okresu, spółka ORAS określi,
czy skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, czy też
przyjmie dostawę towarów w racjonalnym terminie.
11.

Poufność
Dostawca jest zobowiązany do traktowania jako poufne
wszelkich informacji spółki ORAS, które posiądzie i które
zostaną sklasyfikowane jako poufne, lub mogą zostać
uznane za tajemnice handlowe bądź biznesowe z przyczyn
innych niż poufność w okresie nieograniczonym, i nie będzie
tych informacji zapisywał, ujawniał oraz wykorzystywał,
z wyjątkiem ich wykorzystania w celu dostaw do spółki
ORAS. Dostawca zawrze odpowiednie umowy z
pracownikami i przedstawicielami pracującymi w jego imieniu
w celu zapewnienia, że przynajmniej w okresie trwania
relacji biznesowej, nie będą w sposób niedozwolony
wykorzystywali, ujawniali i zapisywali tych tajemnic
handlowych i biznesowych we własnych celach.

12.

Kontrola eksportu i cła
Dostawca jest zobowiązany do poinformowania spółki ORAS
na podstawie jego dokumentacji biznesowej o wszelkich
zezwoleniach, które mogą być wymagane dla eksportu
i reeksportu towarów dostawcy na podstawie wymogów
prawa polskiego, europejskiego i/lub USA oraz przepisów
celnych i/lub przepisów dotyczących eksportu i ceł krajów
pochodzenia towarów dostawcy. W tym celu dostawca
umieści następujące informacje dotyczące odnośnych
towarów przynajmniej w swoich ofertach, na potwierdzeniach
zamówień i na fakturach:
- wspólna lista numerów materiałów do dwojakiego użytku
wymienionych w Artykule 3 Rozporządzenia (WE) nr
428/2009,
ze
zmianami
wprowadzonymi
Rozporządzeniem (WE) nr 388/2012 lub odpowiadająca
im lista numerów wszelkich mających zastosowanie list
kontroli eksportu;
- w przypadku towarów z USA nr ECCN (Export Control
Classification Number);
- pochodzenie towarów dostawcy i ich komponentów, w
tym technologii i oprogramowania;
- wskazanie, czy towary były transportowane na
terytorium USA, wyprodukowane lub przechowywane
w USA, lub wyprodukowane przy użyciu technologii
USA;
- statystyczny kod produktu (HS Code) towarów; oraz
- osoba kontaktowa w ramach organizacji dostawcy, do
której spółka ORAS może zgłosić się w razie dalszych
pytań.
Na wniosek spółki ORAS dostawca jest zobowiązany do
powiadomienia spółki ORAS na piśmie o wszelkich innych
danych
dotyczących
handlu
międzynarodowego
w odniesieniu do swoich towarów i ich komponentów oraz
dodatkowo do bezzwłocznego (przed dostawą danych
towarów) powiadomienia spółki ORAS o wszelkich zmianach
powyższych danych.

13.

Odpowiedzialność społeczna i ochrona środowiska
Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania odpowiednich
przepisów dotyczących traktowania pracowników, ochrony
środowiska, BHP oraz działań zmierzających do
ograniczenia długofalowych negatywnych efektów jego
działalności na ludzi i środowisko. W tym celu zaleca się,
aby dostawca wdrożył system zarządzania zgodny z normą
ISO 14001 i dalej rozwijał ten system w optymalny sposób.
Ponadto dostawca będzie także przestrzegał zasad
inicjatywy Global Compact ONZ. Zasady te dotyczą przede
wszystkim
przestrzegania
międzynarodowych
praw
człowieka, praw do zawierania umów zbiorowych, eliminacji
pracy przymusowej oraz eliminacji pracy dzieci,
dyskryminacji w ramach zatrudnienia, odpowiedzialności
środowiskowej oraz zapobiegania korupcji. Dodatkowe
informacje na temat inicjatywy Global Compact ONZ są
dostępne na stronie www.unglobalcompact.org.

14.

Prawo właściwe/siedziba sądu właściwego
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- Leśna, 46-300 Olesno, Polska 14.1. Prawem właściwym w dziedzinie stosunków prawnych
pomiędzy
dostawcą
i spółką
ORAS
jest
prawo
Rzeczypospolitej
Polskiej.
W
dziedzinie
aspektów
międzynarodowych będzie obowiązywała Konwencja
Narodów Zjednoczonych w sprawie Umów Międzynarodowej
Sprzedaży Towarów (CISG) Kwestie nieobjęte Konwencją
oraz kwestie, których nie można rozstrzygnąć na podstawie
podstawowych zasad ujętych w Konwencji, będą
rozstrzygane na zasadach przewidzianych odpowiednimi
prawami
obowiązującymi
w
miejscu
prowadzenia
działalności przez kupującego.
14.2 Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszelkich krajowych
stosunków prawnych z osobami fizycznymi i prawnymi na
zasadach prawa publicznego będzie miejsce prowadzenia
działalności przez kupującego. Jednakże kupujący będzie
miał dodatkowe prawo do pozwania dostawcy w jego
miejscu prowadzenia działalności lub w jakimkolwiek innym
dozwolonym miejscu jurysdykcji.
14.3 W przypadku sporów w związku z niniejszą umową oraz
wykonywaniem
jej
postanowień
w ramach
międzynarodowych transakcji transgranicznych, jej strony
mogą wnosić sprawę do zwyczajnych sądów lub
zdecydować o wszczęciu postępowania arbitrażowego.
14.4 W przypadku wniesienia sprawy do zwykłego sądu,
wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkie sporów
wynikających z niniejszej umowy i wykonywania jej
postanowień będzie miejsce prowadzenia działalności przez
kupującego. Jednakże kupujący będzie miał dodatkowe
prawo do pozwania dostawcy w jego miejscu prowadzenia
działalności lub w jakimkolwiek innym dozwolonym miejscu
jurysdykcji.
14.5 W przypadku, gdy strony zwrócą się do sądu arbitrażowego
w celu rozstrzygnięcia sporu wynikającego z niniejszej
umowy zostanie on ostatecznie rozstrzygnięty na zasadach
arbitrażu Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie
Gospodarczej w Warszawie.
Zasady postępowania
arbitrażowego są dostępne w języku angielskim i polskim na
stronie https://www.sakig.pl/en/arbitration/rules.
14.6 Sąd arbitrażowy będzie składał się z trzech arbitrów. O ile
strony nie postanowią inaczej, przynajmniej jeden z arbitrów
będzie posiadał wykształcenie prawnicze, które pomyślnie
zakończył. Arbitrzy będą musieli władać językiem, w którym
prowadzone będzie postępowanie arbitrażowe.
14.7 Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w języku
polskim, o ile strony nie ustalą, że ma ono być prowadzone
w innym języku.
14.8 Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w miejscu
prowadzenia działalności przez kupującego.
15. Postanowienia różne
15.1 Dostawcy nie przysługuje prawo do angażowania osób
trzecich w celu realizacji zamówień, ani żadnych istotnych
części zamówień, bez uprzedniej pisemnej zgody spółki
ORAS.
15.2 Wszelkie przeniesienia i cesje zobowiązań dostawcy na
osoby trzecie będzie wymagała pisemnej zgody spółki
ORAS.
15.3 Umowę sporządzono w języku polskim.
15.4 Miejscem wypełniania wszystkich zobowiązań przez
dostawcę i spółkę ORAS jest miejsce prowadzenia
działalności przez spółkę ORAS.
15.5 Polska wersja językowa niniejszych Warunków zakupu
będzie miała moc wiążącą.
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