OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ 2021
działania i zaniechania swoich partnerów w łańcuchu
dostaw, tak jakby to były jego własne działania
i zaniechania.

1 ZAKRES STOSOWANIA
Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu OWZ 2021 („OWZ
2021”) mają zastosowanie do wszystkich rodzajów
zakupów dokonywanych przez osoby prawne i podmioty
gospodarcze Grupy Valmet. W razie rozbieżności
pomiędzy treścią Umowy Zakupu (np. podpisaną Umową
Zakupu lub zamówieniem Kupującego) a niniejszymi OWZ
2021, i w zakresie tych rozbieżności, treść Umowy Zakupu
ma znaczenie decydujące. W przypadku kilku załączników
do Umowy Zakupu, inne załączniki mają moc nadrzędną
w stosunku do załącznika z niniejszymi OWZ 2021.

3 MATERIAŁY

DOTYCZĄCE

SPRZEDAŻY

I ZAOPATRZENIA
Wszelkie informacje lub dane zawarte w jakichkolwiek
materiałach technicznych lub handlowych dotyczących
sprzedaży lub prezentacji zamówień stają się wiążące
tylko wtedy i w takim zakresie, w jakim materiały te są
wyraźnie włączone do Umowy Zakupu.

2 WYBRANE DEFINICJE

4 NORMY

„Umowa Zakupu” oznacza albo (i) umowę szczegółową
podpisaną lub zaakceptowaną przez Strony, albo (ii)
zamówienie Kupującego, albo (iii) ofertę handlową
Dostawcy w formie zaakceptowanej przez Kupującego w
jego zamówieniu, przy czym każdy z dokumentów
wymienionych w punktach (i)-(iii) wraz z załącznikami do
nich. Niniejsze OWZ 2021 zawsze stanowią integralną
część Umowy Zakupu.

4.1 Do Dostawy mają zastosowanie normy techniczne,
jakościowe, BHP, ochrony środowiska oraz inne
wymagania i instrukcje opisane lub wskazane w Umowie
Zakupu.

TECHNICZNE,
BHPiOŚ,
POLITYKA
ZRÓWNOWAŻONEGO
ŁAŃCUCHA
DOSTAW,
KODEKS POSTĘPOWANIA I INNE WYMAGANIA

4.2 Jeżeli Umowa Zakupu nie określa obowiązujących
norm technicznych, jakościowych, BHP, ochrony
środowiska lub innych wymagań i instrukcji, wówczas
zastosowanie mają normy branżowe, wymagania
i instrukcje w sposób zasadny wymagane przez
Kupującego.

„Kupujący” oznacza podmiot należący do Grupy Valmet,
który nabywa Towary i/lub Usługi na podstawie Umowy
Zakupu oraz każdy inny podmiot należący do Grupy
Valmet lub jego wskazanego partnera w łańcuchu dostaw,
który nabywa Towary i/lub Usługi od Dostawcy.

4.3 Dostawca zobowiązuje się zawsze przestrzegać
obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych
oraz innych wymogów władz i upoważnionych organów.

„Dostawca” oznacza podmiot należący do Grupy
Dostawcy, od którego Kupujący nabywa Towary i/lub
Usługi.

4.4 W stosownych przypadkach: Dostawca zadba
o konieczną segregację, odzysk, obróbkę i inną obsługę
odpadów elektronicznych, elektrycznych i innych,
chemikaliów i substancji niebezpiecznych, jak również
wypełni
niezbędne
obowiązki
rejestracyjne
i sprawozdawcze w tym zakresie.

„Klient” oznacza albo ostatecznego użytkownika
końcowego albo nabywcę urządzeń, systemów, usług lub
prac Kupującego.
„Strona” oznacza albo Kupującego albo Dostawcę, zaś
„Strony” oznacza Kupującego i Dostawcę łącznie.

4.5 W stosownych przypadkach: Dostawca odpowiada za
stosowanie odpowiednich urządzeń do monitorowania
i kontroli promieniowania; przedłożenie wymaganych
certyfikatów potwierdzających, że dany materiał jest wolny
od skażenia promieniotwórczego; wdrożenie procedur
postępowania i reagowania w przypadku wykrycia
promieniowania (np. w otrzymanych materiałach
stalowych lub metalowych albo w procesie produkcji lub
przeładunku); stosowanie zasady „zanieczyszczający
płaci”,
która
wraz
z
przejrzystą
macierzą
odpowiedzialności zostanie ujęta we wszystkich
stosownych umowach w łańcuchu dostaw. Wszelkie
koszty związane z materiałami radioaktywnymi wykrytymi
w przesyłkach obciążają Dostawcę, chyba że inna strona
(np. pierwotny właściciel źródła promieniowania lub
materiału
radioaktywnego)
ponosi
pełną
odpowiedzialność; a Kupujący jest informowany o statusie
ochrony ubezpieczeniowej.

„Towary” oznacza urządzenia, materiały, przyrządy,
części, narzędzia, odlewy, odkuwki, mechaniczne,
elektryczne lub elektroniczne komponenty, akcesoria,
materiały eksploatacyjne, oznaczenia, konstrukcje
i instalacje, dokumentację techniczną i inne przedmioty
dostawy (np. materiały konstrukcyjne, instrukcje,
protokoły, pozwolenia i certyfikaty), które mają być
dostarczone w ramach Umowy Zakupu przez Dostawcę
lub w jego imieniu.
„Usługi” oznacza usługi montażu, usługi specjalistyczne,
szkolenia i inne usługi, prace i inne elementy, niebędące
Towarami, które mają być dostarczone lub wykonane
w ramach Umowy Zakupu, samodzielnie lub w związku
z Towarami, przez Dostawcę lub w jego imieniu.
„Dostawa” oznacza dostawę Towarów i/lub wykonanie
Usług, w całości lub w części.

4.6 Dostawca zobowiązany jest zapewnić, aby wszystkie
niezbędne kwalifikacje, dokumentacja i zaświadczenia
(takie jak karta charakterystyki materiału, arkusz danych
dotyczących bezpieczeństwa, atesty PZH, karty
techniczne, aprobaty techniczne, zaświadczenia o braku
radioaktywności, zezwolenia na wywóz, zaświadczenia
podatkowe oraz dokumenty i zgłoszenia mające
zastosowanie do prac budowlanych, pracowników
delegowanych i zamówień publicznych) zostały
przygotowane, uzyskane lub przedstawione, dokonane
oraz udostępnione Kupującemu na jego żądanie.

„Kara” i „kara umowna” oznacza rzeczywiste wstępne
oszacowanie przez Strony prawdopodobnych szkód,
które mogą powstać w przypadku opóźnienia Dostawy
przez Dostawcę lub niedotrzymania przez niego gwarancji
technologicznych. Pojęcia te są stosowane zamiennie
w niniejszym dokumencie.
„Podwykonawca”,
„wykonawca”,
„poddostawca”,
i „sprzedawca” (określani dalej w niniejszych OWZ 2021
jako „Podwykonawca”) oznacza każdego partnera
Dostawcy w łańcuchu dostaw uczestniczącego
w dostawie Towarów i/lub Usług (niezależnie od faktu, czy
ma on bezpośrednią umowę na podwykonawstwo
z Dostawcą). Dostawca ponosi odpowiedzialność za

4.7 Dostawca potwierdza, że zapoznał się z wymogami
firmy Valmet w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
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oraz ochrony środowiska („BHPiOŚ”) (np. w odniesieniu
do środków ochrony osobistej i innych minimalnych
standardów bezpieczeństwa), które są dostępne na
stronie internetowej firmy Valmet lub przedstawione przez
Kupującego.
Dostawca
zobowiązuje
się
do
przestrzegania tych wymogów (z późniejszymi zmianami)
w odniesieniu do Towarów, Usług i realizacji Umowy
Zakupu przez Dostawcę.

nowych komponentów do Towarów). Obowiązek ten
pozostaje w mocy przez cały okres użytkowania Towarów.
5.3 O ile niniejszy dokument nie stanowi inaczej, Umowa
Zakupu nie wpływa na prawo własności lub inne prawa do
istniejących lub wyjściowych praw własności intelektualnej
Stron lub związanego z nimi know-how, dokumentacji
technicznej, materiałów, oprogramowania lub informacji.
W odniesieniu do własności danych, zastosowanie mają
następujące postanowienia (jeżeli dotyczy): Wszelkie
prawa
własności
intelektualnej
zarówno
do
nieprzetworzonych danych surowych, jak i do
rozszerzonych danych dotyczących procesu i urządzeń,
wynikające z Umowy Zakupu, pozostają, w zależności od
przypadku, wyłączną własnością Kupującego lub Klienta.

4.8 Dostawca potwierdza, że zapoznał się z Polityką
Zrównoważonego Łańcucha Dostaw firmy Valmet
i zobowiązuje się do jej przestrzegania. Dostawca
potwierdza, że jego własna działalność nie będzie
kolidowała z tymi zasadami. Dostawca odpowiada za to,
aby jego Podwykonawcy zapoznali się z Polityką
Zrównoważonego Łańcucha Dostaw firmy Valmet
i zobowiązali się do jej przestrzegania.

5.4 Jeśli istnieją wynalazki, odkrycia, koncepcje, pomysły,
zmiany, rozwiązania, wyniki, know-how lub inne prawa
własności intelektualnej lub prawa autorskie opracowane,
zastosowane w praktyce lub w inny sposób stworzone lub
dostarczone w ramach realizacji Umowy Zakupu przez
którąkolwiek ze Stron lub w jej imieniu („Rozwiązania”),
wówczas zastosowanie będą miały punkty 5.5 i 5.6.

4.9 Dostawca potwierdza, że zapoznał się z Kodeksem
Postępowania opublikowanym przez Valmet i oświadcza,
że Kodeks ten w żadnym istotnym aspekcie nie koliduje
z własnymi zasadami Dostawcy. Valmet zobowiązuje się
do wspierania i promowania uniwersalnych zasad, takich
jak Inicjatywa ONZ Global Compact i Cele
Zrównoważonego Rozwoju, Powszechna Deklaracja
Praw Człowieka ONZ, Wytyczne ONZ dotyczące Biznesu
i Praw Człowieka, Deklaracja Międzynarodowej
Organizacji Pracy dotycząca Podstawowych Zasad i Praw
w Pracy oraz Wytyczne OECD dla Przedsiębiorstw
Wielonarodowych. Dostawca potwierdza, że jego praktyki
biznesowe nie są sprzeczne z powyższymi zasadami
przyjętymi w prawie krajowym i zgodnymi z kluczowymi
praktykami lokalnymi. Dostawca zobowiązuje się do
niekorzystania z pracy dzieci lub pracy przymusowej w
żadnych okolicznościach. Dostawca zobowiązuje się do
przestrzegania etycznych praktyk biznesowych, a tym
samym do powstrzymania się od podejmowania działań
korupcyjnych. Dostawca zobowiązany jest dopilnować,
aby jego Podwykonawcy zapoznali się z powyższymi
wymogami i zobowiązali się do ich przestrzegania.

5.5 Jeśli Towary i/lub Usługi są zaprojektowane
i oferowane przez Dostawcę lub zostały wynalezione
i opracowane przez Dostawcę (i nie są oparte na
technologii, prawach autorskich lub informacjach
poufnych Kupującego), wówczas takie Rozwiązania
pozostaną własnością lub należeć będą do Dostawcy.
W takich przypadkach Dostawca niniejszym udziela
Kupującemu, jego Klientom i innym partnerom
biznesowym niewyłącznej, nieodwołalnej, obowiązującej
na całym świecie i nieodpłatnej licencji na użytkowanie,
sprzedaż i udzielanie sublicencji na Towary i Usługi (w tym
również na wszelkie zawarte w nich prawa autorskie i inne
prawa własności intelektualnej) oraz na zawarte w nich
Rozwiązania, w zakresie niezbędnym do umożliwienia
Kupującemu, jego Klientom i innym partnerom
biznesowym korzystania z Usług oraz użytkowania,
obsługi, naprawy, konserwacji i serwisowania Towarów.

4.10 Dostawca ma obowiązek zapewnić, aby zdarzenia
związane z BHPiOŚ, niezgodności (NZ) oraz inicjatywy na
rzecz ciągłego doskonalenia były zgłaszane poprzez
zewnętrzny portal raportowy Valmet dostępny na stronie
internetowej Valmet.

5.6 Jeżeli Towary i/lub Usługi są zaprojektowane
i oferowane przez Kupującego lub w inny sposób oparte
na jego własnej technologii, prawach autorskich lub jego
własnych informacjach poufnych, wówczas takie
Rozwiązania pozostają własnością Kupującego lub
należą do niego. W takich przypadkach Kupujący udziela
Dostawcy i jego Podwykonawcom niewyłącznej,
nieprzenoszalnej, odwołalnej, nieodpłatnej i ograniczonej
licencji na wytwarzanie, produkcję i dostawę Towarów
i Usług (w tym również wszelkich praw autorskich i innych
praw własności intelektualnej w nich zawartych) oraz
Rozwiązań w nich zawartych, jednak wyłącznie w zakresie
niezbędnym dla celów Umowy Zakupu. Niniejsza licencja
wygasa automatycznie z chwilą rozwiązania lub
wygaśnięcia Umowy Zakupu.

4.11 Kupujący może przeprowadzać audyty w celu
weryfikacji statusu Dostawcy w zakresie zgodności
z niniejszym punktem 4. W przypadku naruszenia lub
innego niezastosowania się przez Dostawcę do
postanowień niniejszego punktu 4, Kupujący ma prawo,
według własnego uznania, niezwłocznie zawiesić
przedmiotową Dostawę i rozwiązać przedmiotową
Umowę Zakupu ze skutkiem natychmiastowym i zgodnie
ze szczegółowymi postanowieniami w punkcie 19.

5 DOKUMENTACJA

TECHNICZNA,
PRAWA
WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I POUFNOŚĆ

5.7 Dostawca nie będzie powielał ani w inny sposób
wykorzystywał ani dysponował prawami własności
intelektualnej
Kupującego,
prawami
autorskimi,
tajemnicami handlowymi, zastrzeżonymi technologiami
ani informacjami poufnymi, ani też nie zezwoli innym
osobom na takie postępowanie, w żadnym innym celu niż
dostawa Towarów i/lub Usług lub wykonanie zobowiązań
Dostawcy wynikających z Umowy Zakupu w inny sposób.
Inżynieria odwrotna jest zabroniona. Na prośbę
Kupującego zostanie podpisana umowa (umowy)
o poufności i bezpieczeństwie danych, jeśli np. zostanie
udzielony dostęp do
systemu
informatycznego
Kupującego.

5.1 Zakres Dostawy obejmuje, a Dostawca bez
dodatkowych kosztów dostarczy Kupującemu, wszelkie
rysunki, dokumentację techniczną i inne dokumenty
określone w Umowie Zakupu lub zasadnie wymagane
przez Kupującego, w tym również instrukcje.
5.2 W
stosownych
przypadkach:
Dokumentacja
powykonawcza Dostawcy powinna zawierać wszystkie
istotne informacje dotyczące części zamiennych, takie jak
kody pozycji i specyfikacje techniczne części
standardowych, które będą lub mogą być potrzebne
Kupującemu lub Klientowi do ciągłej eksploatacji,
konserwacji, serwisu lub innych celów związanych
z Towarami. Na żądanie Kupującego, Dostawca będzie
bezpłatnie przedkładał wszelkie aktualizacje i korekty
takich informacji, gdy tylko wystąpią zmiany producentów
pierwotnych, części lub Towarów (np. w przypadku

6 RAPORTOWANIE, PRÓBY I KONTROLE
6.1 Raportowanie, próby i kontrole powinny być
prowadzone zgodnie z opisem w Umowie Zakupu lub na
uzasadniony
wniosek
Kupującego.
Strony
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z wyprzedzeniem ustalą kwestie praktyczne (takie jak
wcześniejsze powiadomienia, terminy, uczestnicy,
metody, dokumenty i procedury).

8.4 Dostawca ma obowiązek zawiesić wykonywanie
Umowy Zakupu na okres do 180 dni po otrzymaniu
zawiadomienia
od
Kupującego.
Kupujący
jest
zobowiązany do podania przyczyny zawieszenia.
Dostawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu
zminimalizowania kosztów w trakcie zawieszenia.
Dostawca
jest
zobowiązany
do
prawidłowego
przechowywania produkcji w toku, surowców i wyrobów
gotowych w okresie zawieszenia. Dostawca będzie
przekazywać Kupującemu pełne informacje o statusie
Towarów, Usług i wykonania Umowy Zakupu przez
Dostawcę oraz stosować się do instrukcji Kupującego.
Terminy dostaw i klauzule umowne, których dotyczy
zawieszenie, zostaną odpowiednio skorygowane. Ceny
pozostają niezmienione w czasie zawieszenia. Dostawca
jest zobowiązany do wznowienia prac i innych świadczeń
zgodnie z instrukcjami Kupującego.

6.2 Dostawca ponosi koszty powstałe w związku
z próbami i kontrolami. Jednakże Kupujący pokrywa
koszty podróży, zakwaterowania i inne wydatki swoje
i swojego przedstawiciela (swoich przedstawicieli)
w związku z takimi próbami i kontrolami.
6.3 Jeśli Towary lub Usługi nie spełniają podczas prób
i kontroli wymogów określonych w Umowie Zakupu lub
jeśli istnieje jakakolwiek inna wada, Dostawca pokryje
wszelkie koszty i wydatki poniesione przez Kupującego
w związku z ewentualnymi ponownymi próbami
i kontrolami.
6.4 Zatwierdzone próby lub kontrole albo obecność lub
nieobecność Kupującego lub jego wyznaczonego
przedstawiciela (wyznaczonych przedstawicieli) nie
zwalniają Dostawcy z jego obowiązków wynikających
z Umowy Zakupu.

8.5 W przypadku zawieszenia na okres dłuższy niż 90 dni,
ale krótszy niż 180 dni, Kupujący zwróci Dostawcy
niezbędne i uzasadnione wydatki bezpośrednio
poniesione w związku z magazynowaniem, obsługą
i konserwacją Towarów, produkcji w toku itp. w takim
okresie zawieszenia od 90 dni do 180 dni. W przypadku
zawieszenia dłuższego niż 180 dni Strony niezwłocznie
porozumieją się na piśmie w sprawie wszelkich
niezbędnych ustaleń, zwrotów kosztów i zmian do Umowy
Zakupu.

7 TERMIN(-Y) DOSTAWY
7.1 Termin(-y) dostawy określa Umowa Zakupu.
7.2 Konkretne
zobowiązania,
przestrzegać.

terminy
których

dostaw stanowią
Dostawca
musi

istotne
ściśle

7.3 Jeżeli w okresie dostawy Dostawca stwierdzi, lub
powinien stwierdzić, że dostawa Towarów lub Usług nie
nastąpi w terminie (terminach) dostawy, Dostawca
niezwłocznie powiadomi Kupującego na piśmie
o przewidywanym opóźnieniu dostawy niezależnie od
przyczyny takiego opóźnienia. Dostawca określi
przyczynę opóźnienia i przewidywany nowy termin (nowe
terminy) dostawy. Dostawca, zgodnie z punktem 9.4,
przygotuje plan działań (który zostanie przedłożony
Kupującemu do akceptacji) w celu zminimalizowania
opóźnienia i jego skutków. Dostawca powinien regularnie
aktualizować taki plan.

9 OPÓŹNIENIE DOSTAWY
9.1 Jeżeli dostawa Towarów lub Usług, lub ich części,
opóźni się z przyczyn innych niż (i) siła wyższa lub (ii)
okoliczności leżące po stronie Kupującego, Dostawca
zapłaci Kupującemu karę za opóźnienie (lub karę
umowną) w wysokości 2% ceny umownej za każdy
rozpoczęty tydzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 15%
ceny umownej.
9.2 Kara za opóźnienie (lub kara umowna) przewidziana
w punkcie 9.1 jest jedynym zadośćuczynieniem za
opóźnienie, z tym że: (i) Dostawca ponosi
odpowiedzialność za przewyższające ją szkody, jeżeli
szkody powstały w wyniku zaniedbania lub z winy
umyślnej Dostawcy oraz (ii) Kupujący ma prawo do
rozwiązania lub odstąpienia od Umowy Zakupu zgodnie
z punktem 19.

7.4 Dostawca nie jest upoważniony do dostarczenia
Towarów lub Usług przed terminem (terminami) dostawy
opisanymi w Umowie Zakupu bez uprzedniej pisemnej
zgody Kupującego.

8 WARUNKI DOSTAWY, ZAKOŃCZENIE I ODBIÓR

9.3 Każda kwota kary za opóźnienie (lub katy umownej)
staje się wymagalna na żądanie. Kupujący jest
uprawniony do odliczenia każdej takiej kwoty od dowolnej
niezapłaconej
faktury Dostawcy
lub dokonania
kompensaty każdej takiej kwoty z dowolną fakturą
Dostawcy.

DOSTAWY ORAZ ZAWIESZENIE
8.1 Warunki dostawy to FCA miejsce produkcji lub
centrum dystrybucji Towarów (Incoterms® 2020); lub
określona inna reguła Incoterms® 2020 opisana
w Umowie Zakupu. Jeśli żadna reguła Incoterms nie ma
zastosowania do Umowy Zakupu (np. w przypadku
niektórych prac montażowych lub innych Usług), wówczas
takie prace lub inne Usługi uznaje się za zakończone po
odpowiednim odbiorze przez Kupującego.

9.4 W przypadku rzeczywistego lub przewidywanego
opóźnienia dostawy, o którym mowa w punkcie 9.1,
Dostawca na własne ryzyko i koszt przystąpi do pracy
w godzinach nadliczbowych i pracy zmianowej,
zorganizuje dostawę w trybie przyspieszonym, dodatkowe
narzędzia, przyspieszone pakowanie, przeładunek
i transport, niezbędne zaplecze magazynowe oraz
podejmie inne konieczne działania w celu dotrzymania
uzgodnionego
terminu
(terminów)
dostawy
lub
zminimalizowania negatywnych skutków opóźnienia.
Dostawca będzie na bieżąco przekazywać Kupującemu
stosowne informacje w tym zakresie.

8.2 Jeżeli jakiekolwiek braki, niezgodności lub wady
Towarów lub Usług zostaną wykryte przed pełnym
zakończeniem
i
odbiorem
Dostawy,
Dostawca
niezwłocznie usunie je na własne ryzyko i koszt. Jeżeli
Dostawca nie usunie ich w rozsądnym terminie
wskazanym przez Kupującego, Kupujący będzie
uprawniony do usunięcia ich na koszt Dostawcy lub, jeżeli
brak, niezgodność lub wada są istotne, do rozwiązania lub
odstąpienia od Umowy Zakupu w całości lub w części
z powodu naruszenia umowy przez Dostawcę.

10 CENA UMOWNA I WARUNKI PŁATNOŚCI
10.1 Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę umowną
określoną w Umowie Zakupu na podstawie faktury (faktur)
Dostawcy. O ile nie ustalono inaczej w Umowie Zakupu,
cena umowna określona w Umowie Zakupu jest łączną
i stałą ceną ryczałtową, nie obejmującą jakichkolwiek
podatków od wartości dodanej (VAT) lub innych
podobnych podatków od sprzedaży lub użytkowania.

8.3 Kupujący dokona odbioru Dostawy lub jej części po
spełnieniu przez Dostawcę wszystkich świadczeń i innych
obowiązków wynikających z Umowy Zakupu niezbędnych
do realizacji danego etapu kluczowego. Kupujący może
wydać protokół odbioru lub przejęcia lub inne
potwierdzenie.
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Jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie musi być
określone w Umowie Zakupu lub oddzielnie uzgodnione
na piśmie przez Strony.

13 GWARANCJE
13.1 Dostawca gwarantuje, że Towary są zgodne ze
specyfikacjami technicznymi, standardami jakości i innymi
wymaganiami Umowy Zakupu oraz że spełniają
wymagania dotyczące wydajności określone w Umowie
Zakupu. Dostawca gwarantuje, że Usługi są zgodne
z obowiązującymi przepisami prawa i będą wykonywane
w sposób profesjonalny zgodnie z wysokimi standardami
i wymogami branżowymi.

10.2 Kupujący zobowiązuje się zapłacić fakturę w terminie
60 dni od daty jej otrzymania, pod warunkiem, że faktura
będzie wystawiona według instrukcji Kupującego
i zasadna zgodnie z Umową Zakupu. Bieg terminu
płatności nie rozpocznie się przed dostawą lub innym
uzgodnionym etapem kluczowym. Dostawca będzie
wystawiał faktury elektroniczne zgodnie z instrukcjami
Kupującego.

13.2 Dostawca gwarantuje, że Towary są wolne od wad
w momencie dostawy i w okresie gwarancji. Dostawca
ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady Towarów
i Usług, takie jak wady projektowe i konstrukcyjne (chyba
że za projekt i konstrukcję odpowiada Kupujący),
materiałowe i wykonawcze. Ponadto Dostawca
gwarantuje pełny tytuł prawny do Towarów oraz że
Towary są wolne od jakichkolwiek zabezpieczeń,
zastawów lub obciążeń.

10.3 W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu
dotyczącego Dostawy lub wykonania Umowy Zakupu
przez Dostawcę, Kupujący ma prawo wstrzymać
odpowiednią część faktury Dostawcy.
10.4 Jeżeli zapłata opóźni się o więcej niż 7 dni,
z wyjątkiem przyczyn leżących po stronie Dostawcy lub na
skutek działania Siły Wyższej, Kupujący zapłaci Dostawcy
tytułem odsetek za zwłokę niższą z następujących kwot:
(i) dwunastomiesięczny Euribor plus 4% w skali roku lub
(ii) odsetki za zwłokę według obowiązujących przepisów
prawa.

13.3 Jeśli zastosowanie ma gwarancja technologiczna,
Strony zawrą w Umowie Zakupu odpowiednie
postanowienia umowne (takie jak parametry gwarancyjne,
warunki wstępne, warunki testowania, terminy,
dokonywanie pomiarów i działania naprawcze).

11 PRZEJŚCIE PRAWA WŁASNOŚCI I RYZYKA
UTRATY LUB USZKODZENIA TOWARÓW

13.4 Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji,
Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi.

11.1 Prawo własności Towarów przechodzi z Dostawcy
na Kupującego z chwilą każdej dostawy lub zakończenia
zgodnie z punktem 8.1.

14 OKRES GWARANCJI

11.2 Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi
z Dostawcy na Kupującego zgodnie z obowiązującą
regułą Incoterms określoną w Umowie Zakupu lub
z chwilą dokonania odbioru dostawy przez Kupującego.

Poniższe postanowienia mają zastosowanie do gwarancji
jakości i gwarancji mechanicznej opisanej w punktach
13.1-13.2.
14.1 Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie
dostawy lub zakończenia zgodnie z punktem 8.1 i wygasa
24 miesiące od daty przejęcia lub 36 miesięcy od daty
zakończenia dostawy Towarów, w zależności od tego,
które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Jednakże
w przypadku Usług okres gwarancji wynosi 12 miesięcy
od daty odbioru Usług. W przypadku materiałów
konstrukcyjnych i robót budowlanych obowiązują dłuższe
ustawowe okresy rękojmi (odpowiedzialności za wady),
o ile mają one zastosowanie. Data przejęcia oznacza
datę, w której Klient nabywający urządzenia, obiekt lub
inne produkty dostarczone przez Kupującego uznał
dostawę Kupującego za przejętą.

11.3 Jeśli Kupujący nie jest w stanie przyjąć Towarów,
ryzyko utraty lub uszkodzenia pozostaje po stronie
Dostawcy podczas składowania lub przechowywania
Towarów przez Dostawcę.
11.4 Umowa Zakupu ani związane z nią transakcje nie
mogą skutkować powstaniem zabezpieczenia, zastawu
lub obciążenia na Towarach bez uprzedniej pisemnej
zgody Kupującego.

12 MODYFIKACJE

I
PRACE
DODATKOWE
(ZWIĘKSZENIA, ZMNIEJSZENIA LUB INNE ZMIANY)
12.1 Bez pisemnej zgody Kupującego Dostawca nie jest
uprawniony do dokonywania zwiększeń, zmniejszeń lub
innych zmian w Dostawie, np. w zakresie ilości,
specyfikacji lub innych. Dostawca niezwłocznie
skontaktuje się z Kupującym, jeżeli stwierdzi potrzebę
wprowadzenia lub rozważenia jakichkolwiek zmian.

14.2 Jeżeli wada Towarów lub Usług ma być usunięta
przez Dostawcę zgodnie z Umową Zakupu, wówczas
obowiązuje nowy okres gwarancji równy okresowi
pierwotnemu, pod warunkiem jednak, że okres gwarancji
(czy to w przypadku napraw gwarancyjnych, wymiany
gwarancyjnej czy przeróbek gwarancyjnych) wygaśnie nie
później niż 48 miesięcy od daty przejęcia lub 60 miesięcy
od daty zakończenia dostawy, w zależności od tego, które
z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Natomiast w przypadku
Usług jest to 24 miesiące od daty odbioru Usług.
W przypadku materiałów konstrukcyjnych i robót
budowlanych obowiązują dłuższe ustawowe okresy
rękojmi (odpowiedzialności za wady), o ile mają one
zastosowanie.

12.2 Do momentu odbioru Dostawy Kupujący ma prawo
polecić Dostawcy wprowadzenie niezbędnych zmian
dotyczących Towarów i/lub Usług oraz wykonanie
dodatkowych prac. Jeżeli Dostawca uzna, że taka zmiana
lub dodatkowe prace mają wpływ na koszty i terminy, to
w ciągu 10 dni od otrzymania polecenia Dostawca zgłosi
żądanie o przedłużenie terminu i rekompensatę
dodatkowych kosztów. Niezgłoszenie takiego żądania
w powyższym terminie skutkuje utratą przez Dostawcę
prawa do uzyskania przedłużenia terminu i rekompensaty
dodatkowych kosztów. Jednakże Dostawca zobowiązuje
się zawsze na własny koszt i ryzyko dokonywać na
wniosek Kupującego drobnych zmian o niewielkim
wpływie na koszty, jeżeli nie wpłynie to na terminy dostaw
lub zobowiązania Dostawcy z tytułu rękojmi/gwarancji.
W nagłych przypadkach Dostawca jest zobowiązany do
natychmiastowego działania zgodnie z instrukcjami
Kupującego, a Strony zawrą umowę na piśmie
w późniejszym terminie.

14.3 Dostawca gwarantuje, że Kupujący będzie miał
dostęp do wszystkich niezbędnych części zamiennych,
części eksploatacyjnych i wsparcia technicznego dla
Towarów co najmniej przez 10 lat po upływie okresu
gwarancji.

15 POWIADAMIANIE

O

WADACH

I

DZIAŁANIA

NAPRAWCZE
15.1 Jeśli wada Towarów lub Usług wystąpi w okresie
gwarancji, Kupujący w ciągu 3 miesięcy od zakończenia
okresu gwarancji powiadomi Dostawcę o takiej wadzie
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16.3 Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi
i wykonawczymi dotyczącymi odpowiedzialności za
produkt Dostawca ponosi odpowiedzialność za wypadki
i wynikające z nich szkody majątkowe oraz uszczerbek na
zdrowiu i śmierć osób trzecich, jeśli są one spowodowane
przez jakiekolwiek wady lub zagrożenia związane
z Towarami lub Usługami lub przez działania lub
zaniechania Dostawcy. Dostawca zobowiązuje się przejąć
od Kupującego i Klienta (Klientów) (w tym również ich
dyrektorów, członków zarządu, pracowników, podmiotów
powiązanych,
ubezpieczycieli
i
przedstawicieli)
odpowiedzialność
cywilną oraz zrekompensować
wszystkie koszty w tym zakresie.

(„Zawiadomienie o wadzie”). W Zawiadomieniu o wadzie
Kupujący wyznaczy Dostawcy rozsądny termin na
usunięcie wady.
15.2 Dostawca niezwłocznie naprawi lub wymieni
wszelkie wadliwe Towary. Dostawca odpowiada za to, aby
wszelkie naprawy, wymiany, przeróbki lub inne działania
naprawcze były wykonywane w sposób profesjonalny,
z zachowaniem wysokiej jakości, z wykorzystaniem
odpowiednich umiejętności i wiedzy fachowej, zgodnie
z wysokimi standardami i wymogami branżowymi, oraz na
bieżąco informuje Kupującego. O ile Kupujący nie zaleci
inaczej, naprawa zostanie przeprowadzona w miejscu,
w którym znajdują się wadliwe Towary, w sposób, który
w możliwie najmniejszym stopniu zakłóca inne działania
Kupującego,
Klienta,
innych
podmiotów
oraz
funkcjonowanie placu budowy lub zakładu.

16.4 Celem pokrycia odpowiednich ryzyk Dostawcy
wynikających z Umowy Zakupu, Dostawca uzyska
i utrzyma wystarczającą ochronę ubezpieczeniową,
stosownie do okoliczności, taką jak ubezpieczenie mienia,
wszystkich ryzyk montażu, transportu, podróży
służbowych,
odpowiedzialności
zawodowej,
odpowiedzialności ogólnej i za produkt, komunikacyjne
oraz OC pracodawcy. Ubezpieczenia nie będą miały
wpływu na zobowiązania Dostawcy wynikające z Umowy
Zakupu. Na żądanie Kupującego, Dostawca przedstawi
Kupującemu certyfikaty ubezpieczeniowe.

15.3 W przypadku wadliwych Usług Dostawca dołoży
wszelkich starań, aby jak najszybciej przeprowadzić
działania naprawcze, profesjonalnie, zgodnie z wysokimi
standardami i wymogami branżowymi oraz zgodnie
z instrukcjami przekazanymi przez Kupującego.
15.4 Dostawca usunie wszystkie wady na własny koszt
i ryzyko, bez żadnych dodatkowych kosztów dla
Kupującego. Dotyczy to również, w stosownych
przypadkach, testów i badań mechanizmów powstawania
usterek oraz analiz przyczyn źródłowych.

16.5 Dostawca zobowiązuje się przejąć od Kupującego
(w tym również jego dyrektorów, członków zarządu,
pracowników, podmiotów powiązanych, ubezpieczycieli
i przedstawicieli) odpowiedzialność cywilną z tytułu
naruszenia
przez
Dostawcę
punktu
4
oraz
zrekompensować wszystkie straty, szkody, honoraria
adwokackie, koszty, wydatki i zobowiązania w tym
zakresie.

15.5 Jeśli Dostawca nie usunie prawidłowo i bezzwłocznie
jakiejkolwiek wady Towarów lub Usług, Kupujący będzie
uprawniony, po powiadomieniu Dostawcy, do usunięcia
takiej wady na koszt Dostawcy. W przypadku drobnych
wad lub w sytuacjach nagłych Kupujący ma prawo
natychmiast podjąć działania naprawcze na koszt
Dostawcy.

17 NARUSZENIE

PRAW

WŁASNOŚCI

INTELEKTUALNEJ

15.6 Jeżeli wada nie została skutecznie usunięta zgodnie
z punktami 15.2-15.5, Kupujący ma prawo do obniżenia
ceny równego utraconej wartości dla Kupującego
w wyniku przyjęcia Towarów i/lub Usług w stanie
wadliwym. Jeżeli wada jest istotna, Kupujący jest
uprawniony do rozwiązania lub odstąpienia od Umowy
Zakupu w całości lub w części zgodnie z punktem 19.

O ile projekt Towarów i/lub Usług nie jest opracowany
w oparciu o specyfikacje lub inną technologię Kupującego
lub własne prawa własności intelektualnej Kupującego:
17.1 Dostawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie,
aby Towary i Usługi oraz ich eksploatacja lub inne
wykorzystanie nie naruszały żadnych praw własności
intelektualnej osób trzecich (w tym, bez ograniczeń,
jakichkolwiek patentów, znaków towarowych, wzorów
przemysłowych, wzorów użytkowych, praw autorskich,
praw do baz danych, praw licencyjnych lub tajemnic
handlowych). Jeżeli jakiekolwiek roszczenia oparte na
domniemanym naruszeniu praw własności intelektualnej
zostaną wniesione przez osobę trzecią przeciwko
Kupującemu (lub innym podmiotom Grupy Valmet lub ich
Klientom) w związku z Towarami i/lub Usługami,
Dostawca zobowiązuje się przejąć od Kupującego
(i innych podmiotów Grupy Valmet oraz ich Klientów)
odpowiedzialność cywilną z tytułu takich roszczeń, jak
również zrekompensować wszelkie wynikające z nich
szkody, straty, koszty i wydatki. Kupujący niezwłocznie
powiadomi Dostawcę o takich roszczeniach i udzieli
Dostawcy pomocy w prowadzeniu obrony przeciwko tym
roszczeniom w rozsądnym zakresie.

16 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ODSZKODOWANIE
16.1 Dostawca
ponosi
odpowiedzialność
wobec
Kupującego za wszelkie koszty, wydatki, szkody i/lub
straty, które wynikają z naruszenia umowy, umyślnego
działania lub zaniedbania ze strony Dostawcy. Jednakże
żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna wobec drugiej
Strony za utratę produkcji, utratę zysków, utratę szans
biznesowych lub za jakiekolwiek pośrednie lub następcze
szkody lub straty, pod warunkiem jednak, że takie szkody
lub straty nie są spowodowane umyślnym działaniem lub
rażącym zaniedbaniem danej Strony.
16.2 W celu uniknięcia wątpliwości, punkt 16.1 nie ma
zastosowania do sankcji, środków ochrony prawnej ani
innych konsekwencji, które zostały wyraźnie określone
w Umowie Zakupu, takich jak: (i) kary za opóźnienia
w dostawie (lub kary umowne); (ii) odpowiedzialność za
produkt zgodnie z punktem 16.3; oraz (iii) określone środki
ochrony prawnej z tytułu naruszenia praw własności
intelektualnej zgodnie z punktem 17. Takie sankcje, środki
ochrony
prawnej
i konsekwencje
będą
miały
zastosowanie zgodnie z wyraźnymi Postanowieniami
Umowy Zakupu oraz dotyczącymi ich bezwzględnie
obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto, drugie
zdanie punktu 16.1 nie ma zastosowania do naruszenia
obowiązku zachowania poufności przez Dostawcę oraz
do ustawowej odpowiedzialności Stron wynikającej
z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

17.2 W przypadku stwierdzenia, że Towary i/lub Usługi
naruszają jakiekolwiek prawa własności intelektualnej
osoby trzeciej, Dostawca zobowiązuje się, bez
ponoszenia kosztów przez Kupującego (oraz inne
podmioty z Grupy Valmet i ich Klientów) i po konsultacji
z Kupującym, wymienić lub zmodyfikować przedmiotowe
Towary i Usługi, aby nie stanowiły naruszenia lub uzyskać
i utrzymać taką licencję i prawa od osoby trzeciej, jakie są
wymagane do nieograniczonego i ciągłego użytkowania
przedmiotowych Towarów i Usług.

18 SIŁA WYŻSZA
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18.1 Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności wobec
drugiej strony za jakiekolwiek opóźnienia lub
niewykonanie zobowiązań wynikających z Umowy
Zakupu lub za jakiekolwiek wydatki, koszty, straty lub
szkody, jeśli powstały one w wyniku działania Siły Wyższej
i w zakresie przez nią spowodowanym.

20.2 Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia
bezpośrednio lub pośrednio wynikające z Umowy Zakupu
lub jej naruszenia, rozwiązania, wypowiedzenia lub
ważności, będą w pierwszej kolejności rozstrzygane przez
Strony w drodze wspólnych negocjacji. Jeżeli Strony nie
będą w stanie znaleźć polubownego rozwiązania w ciągu
3 miesięcy od pierwszego pisemnego wezwania,
wówczas spór, kontrowersja lub roszczenie, albo
naruszenie, wypowiedzenie, rozwiązanie lub ważność
Umowy, zostaną ostatecznie rozstrzygnięte w drodze
arbitrażu zgodnie z Regulaminem Sądu Arbitrażowego
przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Kupujący
zastrzega sobie również prawo do skierowania sporu lub
roszczenia
na
drogę
postępowania
przed
sądem powszechnym właściwym według siedziby
Kupującego.

18.2 Siłą Wyższą są wszelkie zdarzenia lub okoliczności
powstałe po wejściu w życie Umowy Zakupu, o których
Strony nie wiedziały w momencie zawierania Umowy
Zakupu, i z przyczyn pozostających na uzasadnionych
podstawach poza kontrolą danej Strony oraz które
utrudniają lub stwarzają nadmierne przeszkody
w realizacji Umowy Zakupu. Strony zgodnie uznają, że
epidemie i pandemie, takie jak Covid-19, mogą stanowić
Siłę Wyższą, w zależności od zaistniałej sytuacji.
18.3 Aby skutecznie powołać się na Siłę Wyższą, Strona
niezwłocznie powiadomi drugą Stronę na piśmie
o rozpoczęciu działania Siły Wyższej. To samo dotyczy
ustania działania Siły Wyższej. Strony będą łagodzić
wpływ Siły Wyższej za pomocą dostępnych, racjonalnych
środków.

20.3 Strony wspólnie wyznaczą jednego arbitra. Na
wniosek Kupującego liczba arbitrów wyniesie 3. Siedzibą
arbitrażu będzie Warszawa, Polska. Językiem arbitrażu
będzie język polski.

21 OCHRONA

DANYCH
OSOBOWYCH,
PRYWATNOŚĆ, INFORMACJE I BEZPIECZEŃSTWO
CYBERNETYCZNE

19 ROZWIĄZANIE LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY
19.1 Każda ze Stron ma prawo do natychmiastowego
rozwiązania lub odstąpienia od Umowy Zakupu lub jej
części w przypadku ogłoszenia upadłości drugiej Strony,
złożenia przez drugą Stronę wniosku o ogłoszenie
upadłości lub niewypłacalności, postawienia jej w stan
likwidacji,
otwarcia
postepowania
sanacyjnego,
restrukturyzacyjnego lub innego podobnego lub zawarcia
układu z wierzycielami. Każda ze Stron ma prawo do
rozwiązania lub odstąpienia od Umowy Zakupu lub jej
części, jeśli druga Strona dopuści się istotnego naruszenia
Umowy Zakupu i nie naprawi tego naruszenia w terminie
30 dni od pisemnego wezwania przez poszkodowaną
Stronę do jego naprawienia.

21.1 Dostawca
zobowiązuje
się
przestrzegać
obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych
(takich jak ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych
(RODO (UE) 2016/679)), z późniejszymi zmianami,
dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych.

19.2 Każda ze Stron ma prawo do rozwiązania lub
odstąpienia od Umowy Zakupu lub jej części, jeśli Siła
Wyższa opóźni wykonanie Umowy Zakupu o więcej niż
2 miesiące.

W stosownych przypadkach Strony będą wypełniać
obowiązki przewidziane dla podmiotu przetwarzającego
dane na mocy RODO, gdy Dostawca będzie przetwarzał
dane osobowe w imieniu Kupującego (administratora
danych) i w związku z tym będzie podmiotem
przetwarzającym dane. W takich przypadkach Dostawca
jako podmiot przetwarzający dane ma obowiązek:

21.2 Strony uzgadniają swoje role w zakresie
przetwarzania danych w odniesieniu do Umowy (Umów)
Zakupu i określają następujące kwestie: (i) przedmiot
i czas trwania przetwarzania, w tym również archiwizacji
zapisów przez ograniczony przedział czasowy, (ii)
charakter i cel przetwarzania, (iii) rodzaj (rodzaje) danych
osobowych; (iv) kategorie osób, których dane dotyczą.

19.3 Kupujący ma prawo do rozwiązania lub odstąpienia
od Umowy Zakupu lub jej części, jeśli maksymalna kwota
kar za opóźnienie (lub kar umownych) zgodnie z punktem
9 stanie się wymagalna, lub jeśli wystąpi istotna wada
Towarów lub Usług, jak określono w punkcie 15.6 lub jak
określono w punkcie 4.8. W takim przypadku Kupujący ma
prawo, ale nie jest zobowiązany, zapłacić za części
Towarów lub Usług, które zostały ukończone, przejąć je
i stać się ich właścicielem.

(a) przetwarzać dane osobowe wyłącznie na podstawie
udokumentowanych instrukcji Kupującego;
(b) dopilnować,
aby
osoby
upoważnione
do
przetwarzania
danych
osobowych
podlegały
odpowiednim zobowiązaniom dotyczącym poufności;
(c) podejmować
wszelkie
wymagane
środki
bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych;
(d) stosować
się
do
wymogów
związanych
z zaangażowaniem
innego
podmiotu
przetwarzającego dane: Podmiot przetwarzający
może zaangażować innego przetwarzającego,
„podprzetwarzającego”, z własnej inicjatywy. Podmiot
przetwarzający informuje przy tym administratora
danych o wszelkich planowanych zmianach
dotyczących dodania lub zastąpienia innych
podmiotów przetwarzających dane, dając mu tym
samym możliwość wniesienia sprzeciwu wobec takich
zmian. Podmiot przetwarzający poinformuje również
administratora o tożsamości podprzetwarzających, z
usług których korzysta w momencie rozpoczęcia
współpracy. Na podprzetwarzających nakłada się
takie same obowiązki w zakresie ochrony danych,
jakie określono dla podmiotu przetwarzającego. Jeżeli
podprzetwarzający nie wywiąże się ze swoich
obowiązków w zakresie ochrony danych, początkowy
podmiot
przetwarzający
ponosi
pełną
odpowiedzialność wobec administratora za wykonanie
obowiązków podprzetwarzającego;

19.4 Kupujący ma prawo do rozwiązania całości lub
dowolnej części Umowy Zakupu na piśmie bez podania
przyczyny. Po otrzymaniu takiego powiadomienia od
Kupującego Dostawca wstrzyma stosowne prace
i spowoduje wstrzymanie takich prac przez swoich
Podwykonawców. W przypadku rozwiązania bez podania
przyczyny, Strony dokonają sprawiedliwego rozliczenia
między sobą.
19.5 Jeżeli miało miejsce lub może wystąpić opóźnienie
Dostawy z winy Dostawcy, Kupujący zamiast rozwiązania
lub odstąpienia od Umowy ma prawo do bezpośredniej lub
pośredniej interwencji na koszt Dostawcy w celu
zrealizowania przedmiotowej Dostawy na czas lub
z minimalnym dodatkowym opóźnieniem. Dostawca
pokryje wszelkie faktycznie poniesione przez Kupującego
uzasadnione koszty w związku z taką interwencją.

20 PRAWO WŁAŚCIWE I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
20.1 Umowa Zakupu jest regulowana, skonstruowana
i interpretowana zgodnie z prawem polskim.
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(e) pomagać administratorowi w realizacji wniosków
o skorzystanie z praw przez osoby, których dane
dotyczą;
(f) wspierać administratora w zakresie bezpieczeństwa
danych, naruszeń ochrony danych, ocen skutków
ochrony
danych
oraz
przeprowadzania
wcześniejszych konsultacji z organem nadzorczym;
(g) usuwać lub zwracać, zgodnie z wyborem
administratora, dane osobowe po wygaśnięciu
Umowy Zakupu (chyba że prawo wymaga dalszego
ich przechowywania); oraz
(h) udostępniać niezbędne informacje w celu wykazania
zgodności z powyższymi obowiązkami oraz
umożliwiać audyty i kontrole i wnosić swój wkład w tym
zakresie.

zaakceptowania
lub
odrzucenia
któregokolwiek
z członków personelu kluczowego Dostawcy.

Ponadto podmiot przetwarzający może przekazywać
dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy administrator
danych wyrazi na to pisemną zgodę i gdy istnieje
odpowiednia podstawa prawna dla takiego przekazania,
na przykład Standardowe Klauzule Umowne Komisji
Europejskiej z wszelkimi dodatkowymi mechanizmami
wymaganymi do zapewnienia odpowiedniej ochrony
danych osobowych. W każdym przypadku, podmiot
przetwarzający dostarczy administratorowi danych opis
stosowanego mechanizmu przekazywania danych.

23.3 Dostawca nie będzie modyfikował ani usuwał
żadnych tabliczek, etykiet ani innych znaków
bezpieczeństwa związanych z Towarami lub Usługami lub
mieniem Kupującego lub Klienta.

23.2 Wszelkie składniki majątku Kupującego, takie jak
narzędzia, formy, wzory, sprzęt testowy, programy
testowe, komponenty, materiały i inne elementy
dostarczone, opłacone lub uzgodnione do opłacenia przez
Kupującego, są i pozostaną wyłączną własnością
Kupującego i nie mogą być wykorzystywane w żadnym
nieuprawnionym celu. Sprzęt, narzędzia, urządzenia
i obiekty Dostawcy i jego Podwykonawców (również
tymczasowe) muszą być zawsze w dobrym stanie,
bezpieczne i odpowiednie do zamierzonego celu oraz
w pełni zgodne z obowiązującymi wymogami Kupującego,
Klienta i odpowiednich organów.

23.4 W stosownych przypadkach: Ilości lub masy podane
przez Kupującego (np. określone na rysunkach Towarów
dotyczących elementów stalowych, odlewów lub
rurociągów) mają charakter orientacyjny. Cena zakupu
zostanie skorygowana zgodnie z rzeczywistymi ilościami
lub masami, w przypadku gdy rzeczywiste ilości lub masy
będą różnić się od podanych o więcej niż +/- 20%.

21.3 Dostawca odpowiada, na własny koszt, za
przestrzeganie odpowiednich wymogów dotyczących
informacji i bezpieczeństwa cybernetycznego, które mają
zastosowanie do Towarów i/lub Usług, takich jak dobre
praktyki branżowe, pisemne wymogi Kupującego (takie
jak Polityka Bezpieczeństwa Informacji Valmet)
przedstawione Dostawcy oraz wymogi zawarte
w normach ISO/IEC 27001:2017, ISO/IEC 27002:2017,
ISO/IEC 27701:2019 i ISO/IEC 27036-2. Wymagania są
ważne dla wszystkich istotnych zasobów (informacji,
technologii, osób i obiektów) i dotyczą całego łańcucha
dostaw Dostawcy. Dostawca jest zobowiązany do
wdrożenia odpowiednich administracyjnych, technicznych
i fizycznych środków kontroli bezpieczeństwa. Dostawca
jest zobowiązany do właściwego informowania
Kupującego o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa
lub koniecznych odstępstwach od powyższych wymogów.
Na żądanie Kupującego Dostawca przeprowadzi
Samoocenę Dostawcy w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa.

23.5 Żadna ze Stron nie będzie bez pisemnej zgody
drugiej Strony uprawniona do cesji lub przeniesienia
Umowy Zakupu, lub jakichkolwiek praw lub obowiązków
z niej wynikających, na jakąkolwiek nieupoważnioną
osobę trzecią. Jednakże Kupujący ma prawo do
przeniesienia Umowy Zakupu na inny podmiot Grupy
Valmet informując o tym Dostawcę.
23.6 Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy Zakupu
(w tym wszelkich załączników do niej) nie są wiążące, o ile
nie zostały dokonane w formie pisemnej przez obie
Strony. E-maile i wiadomości elektroniczne, jak również
podpis cyfrowy i wymianę obrazów podpisanych
dokumentów w formacie pdf, dozwolone przez
obowiązujące przepisy prawa, uważa się za pisemne.
23.7 Postępowanie Stron samo w sobie nie zmienia treści
Umowy Zakupu. Żadne pojedyncze lub częściowe
wykonanie lub zrzeczenie się jakiegokolwiek prawa lub
środka prawnego nie wyklucza innego lub dalszego
wykonania lub zrzeczenia się jakiegokolwiek prawa lub
środka prawnego.

22 ŻĄDANIA DOSTAWCY
22.1 W każdym przypadku, gdy zgodnie z Umową Zakupu
zaistnieją okoliczności, które zdaniem Dostawcy
uprawniają go do żądania przedłużenia terminu dostawy
i/lub rekompensaty dodatkowych kosztów, Dostawca
w terminie 10 dni od daty wystąpienia danej okoliczności
poinformuje Kupującego na piśmie o zamiarze zgłoszenia
takiego żądania.

23.8 Dostawca nie będzie wykorzystywać przedmiotowej
Umowy Zakupu, Dostawy, inwestycji, Kupującego ani
znaków towarowych, logo, marek lub wizerunków
Kupującego do celów referencyjnych lub innych celów
marketingowych bez uprzedniej pisemnej zgody
Kupującego.

22.2 Tak szybko jak to będzie możliwe, jednak nie później
niż 30 dni po zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie
22.1, Dostawca przedstawi pełne szczegółowe informacje
dotyczące żądania. Dostawca będzie regularnie (co dwa
tygodnie, o ile Kupujący nie będzie wnioskował inaczej)
aktualizował te informacje.
22.3 Jeżeli Dostawca nie dostarczy zawiadomienia
zgodnie z punktem 22.1 i/lub nie wypełni obowiązków
określonych w punkcie 22.2 skutkuje to utratą przez
Dostawcę prawa do uzyskania przedłużenia terminu
dostawy i/lub rekompensaty dodatkowych kosztów.

23 POSTANOWIENIA OGÓLNE
23.1 Na uzasadnione żądanie Kupującego: (a) Dostawca,
przed zatrudnieniem Podwykonawcy, uzyska zgodę
Kupującego; oraz (b) Kupujący zastrzega sobie prawo do
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