Ogólne Warunki Kupna Valvoline Poland Sp. z o.o w Europie

1.  

Artykuł 1 – Postanowienia ogólne
Użyty w niniejszych Ogólnych Warunkach Zakupu („Ogólne Warunki”) termin „Kupujący” oznacza Valvoline
Poland Sp. z o.o, lub podmiot powiązany z Valvoline Poland Sp. z o.o. odwołujący się do niniejszych Ogólnych
Warunków. Niniejsze Ogólne Warunki będą miały zastosowania do 1) wszystkich zgłoszonych przez Kupującego
wniosków o przedstawienie oferty lub cenników złożonych przez Kupującego u jakiegokolwiek (potencjalnego)
Dostawcy (“Dostawca”), jak również Zamówienia Zakupu (jak dalej zdefiniowano); 2) wszelkich Potwierdzeń
Zamówień (jak dalej zdefiniowano) wystawionych przez Dostawcę Kupującemu, w każdym przypadku,
dotyczących zakupu produktów lub usług; oraz 3) wszystkich Umów (określonych poniżej) pomiędzy Kupującym
a Dostawcą.
2.   „Potwierdzenie zamówienia” oznacza potwierdzenie przez Dostawcę na piśmie, iż sprzeda lub
dostarczy
Kupującemu zamówione przez niego produkty lub usługi. „Zamówienie” będzie oznaczać pisemne zamówienie na
zakup towarów lub usług złożone przez Kupującego u Dostawcy.
3.   Wyłącznie (a) otrzymanie przez Kupującego Potwierdzenia Zamówienia zgodnego z
Zamówieniem, którego
dotyczy, lub (b) jeżeli nie zostało wystawione Potwierdzenie Zamówienia, rozpoczęcie przez Dostawcę dostawy
towarów lub usług zamówionych w Zamówieniu, będzie stanowiło umowę („Umowa”) pomiędzy Kupującym a
Dostawcą. Po stronie Kupującego nie powstaną żadne obowiązki z tytułu (i) jakiegokolwiek Potwierdzenia
Zamówienia lub innych dokumentów wystawionych przez Dostawcę, które nie odpowiadają ściśle Zamówieniu,
którego dotyczą lub (ii) Potwierdzeniu Zamówienia dotyczącego zamówienia złożonego ustnie, o ile takie
Potwierdzenie Zamówienia nie zostało następnie w sposób wyraźny zatwierdzone na piśmie w formie podpisanego
dokumentu wystawionego przez Kupującego lub (iii) jakichkolwiek wniosków o przedstawienie oferty lub cennika
złożonych przez Kupującego.
4.   Kupujący może w każdym momencie anulować Zamówienie i zwrócić produkty dostarczone zaliczając należność
na poczet przyszłych zamówień, pod warunkiem, iż we wcześniejszych pisemnych ustaleniach z Dostawcą nie
zostało postanowione odmiennie.
5.   Przyjmuje się, iż zawierając Umowę z Kupującym Dostawca akceptuje Ogólne Warunki jako integralną część tej
Umowy. O ile Kupujący w sposób wyraźny nie postanowi odmiennie na piśmie, w przypadku niezgodności Ogólnych
Warunków z jakimikolwiek sprzecznymi lub dodatkowymi warunkami i postanowieniami określonymi lub
wymienionymi przez Dostawcę, Warunki Ogólne będą uważane za wiążące nadrzędne w stosunku do każdej
Umowy. Kupujący nie będzie związany jakimikolwiek modyfikacjami Warunków Ogólnych, o ile Kupujący nie wyrazi
zgody na takie modyfikacje na piśmie.
Artykuł 2 - Ceny
Wszelkie ceny przedstawione przez Dostawcę w ofercie, cenniku, publikacjach lub zawiadomieniach będą
uważane za wiążące, nieodwołalne i otwarte do akceptacji dla Kupującego przez okres 30 dni od daty ich
wystawienia, lub przez dłuższy okres określony w takiej ofercie lub cenniku.
2.   Przyjmuje się, że o ile nie zostanie wyraźnie inaczej uzgodnione w Umowie, wszystkie ceny
obejmują podatki,
koszt opakowania i transportu z dostawą na warunkach DDP “dostarczone, cło opłacone, oznaczone miejsce
przeznaczenia” zgodnie z Incoterms 2000.
3.   Dostawca przedstawi Kupującemu faktury, awiza, dowody dostawy, oświadczenia i inną
dokumentację, której
Kupujący może okresowo wymagać.
1.  

Artykuł 3 – Warunki płatności
Kupujący dokona płatności za produkty lub usługi w terminie 120 dni po otrzymaniu faktury lub w późniejszym
terminie określonym w Umowie, o ile przepisy ustawowe stanowią inaczej. Dostawca będzie zobowiązany do
wystawienia na rzecz Kupującego faktury po dostawie zamówionych produktów i/lub usług, w przypadku gdy
zostały one zakończone lub przyjęte przez Kupującego, lub w innym czasie, o ile taki moment został określony przez
Kupującego na piśmie.
2.   Wszelkie kwoty należne Dostawcy w związku z jakąkolwiek Umową mogą być odjęte lub
potrącone przez
Kupującego z jakimikolwiek kwotami należnymi i płatnymi przez Dostawcę na rzecz Kupującego z tytułu produktów
/lub usług dostarczonych lub z innych tytułów.
3.   Jeżeli Kupujący zgłosi uzasadnione zastrzeżenia co do faktury otrzymanej od Dostawcy, może on zwiesić płatność
bez konieczności zapłaty odsetek lub odszkodowania.
4.   Dokonanie przez Kupującego płatności nie będzie oznaczało zrzeczenia się przez Kupującego
prawa do
zgłoszenia roszczenia z dotyczącego wykonania, dostawy lub jakiejkolwiek innej kwestii.
1.  

Artykuł 4 – Dostawa i opakowanie

Do wszelkich dostawy dokonywanych na podstawie Umowy zastosowanie będą miały warunki Incoterms 2000
lub ich kolejne wersje opublikowane przez Międzynarodową Izbę Gospodarczą oraz konkretne warunki dostaw
produktów określone w Zamówieniu. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami Incoterms a jakimikolwiek
warunkami Umowy, wiążące będą postanowienia Umowy.
2.   Dostawca jest zobowiązany do dokonania Dostawy w dacie określonej w Zamówieniu, przy czym termin dostawy
będzie warunkiem istotnym każdego Zamówienia. Dostawca nie będzie mógł dokonywać dostaw częściowych.
3.   Dostawca jest zobowiązany do właściwego pakowania produktów do wysyłki na miejsce przeznaczenia zgodne
z instrukcjami Kupującego. Na wniosek Kupującego Dostawca pobierze z pomieszczeń Kupującego bezpłatnie
wszelkie materiały do pakowania wykorzystane przy dostawie.
1.  

Artykuł 5 – Ryzyko i prawo własności
1.   Prawo własności i ryzyko w związku z produktami lub usługami przejdzie na Kupującego w chwili dokonania
przez Kupującego odbioru produktów lub usług, po wcześniejszym przeprowadzeniu kontroli zgodnie z wymogami
Kupującego, z wyjątkiem sytuacji gdy Kupujący dokonał przedpłaty, w której to sytuacji prawo własności
Produktów przejdzie na Kupującego niezwłocznie w chwili dokonania płatności.
2.   W przypadku prac, które mają być wykonane przez Dostawcę na terenie lub w pomieszczeniach
Kupującego,
Dostawca będzie ponosił wyłączne ryzyko i odpowiedzialność za jakiekolwiek produkty lub inne materiały w związku
z tym dostarczone, do momentu ukończenia całości prac.
Artykuł 6 – Usługi świadczone przez Dostawcę
Jeżeli Umowa obejmuje (również) świadczenie usług przez Dostawcę, oprócz innych artykułów Ogólnych
Warunków, zastosowanie będzie miał również niniejszy art. 6.
2.   Dostawca będzie świadczyć usługi zgodnie z Umową i wszelkimi specjalnymi warunkami zgłoszonymi przez
Kupującego, lub, jeżeli nie zostaną zgłoszone takie warunki, zgodnie z ogólnie obowiązującymi standardami
zawodowymi.
3.   Dostawca
gwarantuje terminową realizację zadań określonych Umową. Dostawca jest zobowiązany do
wykonania usług niezwłocznie lub w ustalonych terminach. Ustalone terminy wykonania usług będą uważane za
warunek istotny, o ile nie zostanie w sposób wyraźny postanowione odmiennie na piśmie. Niedotrzymanie przez
Dostawcę uzgodnionych terminów będzie stanowiło naruszenie Umowy, o ile nie zostanie ono spowodowane
działaniem siły wyższej.
4.   Kupujący będzie zobowiązany do dokonania płatności na rzecz Dostawcy z tytułu dodatkowych
usług wyłącznie
jeżeli takie usługi i należne z ich tytułu wynagrodzenie zostały ustalone wcześniej w sposób wyraźny na piśmie.
Usługi dodatkowe są to usługi, które nie są częścią usług, do świadczenia których Dostawca jest zobowiązany
na mocy Umowy.
5.   Status prawny Dostawcy w stosunku do Kupującego będzie statusem niezależnego wykonawcy.
6.   Dostawca zwolni Kupującego od odpowiedzialności i zabezpieczy od (a) wszelkich należności,
wynagrodzeń i
podatków jak również składek na ubezpieczenie społeczne należnych w związku z zaangażowaniem przez
Dostawcę lub jakiegokolwiek jego przedstawiciela lub podwykonawcę do świadczenia usług jakichkolwiek
pracowników, przedstawicieli lub innych osób, oraz (b) jakichkolwiek roszczeń zgłaszanych przez jakiekolwiek
takie osoby z tytułu domniemanego stosunku pracy pomiędzy takimi osobami a Kupującym.
7.   W przypadku niezadowolenia Kupującego w jakimkolwiek czasie z usług wykonywanych przez jakąkolwiek osobę
fizyczną, Dostawca zaprzestanie korzystania z pracy takiej osoby przy świadczeniu usług, i zapewni zastąpienie jej
przez kompetentną osobę.
1.  

Artykuł 7 – Własność intelektualna
W odniesieniu do wszelkich płatności należnych Dostawcy od Kupującego w związku z Umową (Dostawca
niniejszym oświadcza i potwierdza, iż świadczenia tego rodzaju są odpowiednie i wystarczające w poniższym
zakresie) Dostawca niniejszym przenosi na Kupującego z pełną gwarancją, a Kupujący niniejszym nabywa prawo
wszelkiej własności intelektualnej i innych praw własności związanych bezpośrednio lub stworzonych lub
opracowanych lub zgromadzonych przez Dostawcę na skutek lub w trakcie wykonania Umowy. Na wniosek
Kupującego, Dostawca podejmie wszelkie kroki konieczne do sporządzenia wszelkich potrzebnych dokumentów
oraz udzielenia ogólnej pomocy w zabezpieczeniu takich praw własności i przeniesieniu ich na Kupującego zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
Artykuł 8 - Gwarancja
1.   W odniesieniu do produktów Dostawca gwarantuje, iż: (i) wszelkie produkty dostarczone przez Dostawcę będą
przedstawiały jakość satysfakcjonując i właściwą dla przeznaczonego celu, oraz będą zgodne pod każdym
względem z jakimikolwiek specyfikacjami, projektami, próbkami lub opisami określonymi dostarczonymi

Dostawcy przez Kupującego i będą wolne od wad, (ii) na pisemne żądanie Kupującego, Dostawca nieodpłatnie
dostarczy Kupującemu do zatwierdzenia próbki każdego zamówionego produktu, przy czym Kupujący nie będzie
zobowiązany do dokonania płatności za jakiekolwiek dostarczone produkty przed zatwierdzeniem próbek; (iii)
Dostawca będzie przestrzegać lub (jeżeli konieczne) wprowadzi i będzie przestrzegać procedur kontroli jakości i
metod przeprowadzania prób i inspekcji zgodnie z wymogami Kupującego; (iv) Kupujący lub jego należycie
umocowany przedstawiciel będą upoważnieni do kontroli produktów znajdujących się w posiadaniu Dostawcy lub
jego podwykonawcy, w trakcie ich wytwarzania oraz w chwili dostawy, z zastrzeżeniem, jednak, iż nie
przeprowadzenie takiej kontroli lub brak odmowy przyjęcia produktów będzie stanowiło lub oznaczało przyjęcie
produktów przez Kupującego, (iv) projekt, budowa i jakość produktów (w tym opakowań i etykiet) są zgodne pod
każdym względem z obowiązującymi przepisami prawa, oraz (vii) sprzedaż lub wykorzystanie produktów przez
Kupującego nie naruszy jakichkolwiek patentów, znaków towarowych, wzorów zastrzeżonych, praw autorskich
, praw własności intelektualnej lub prawa własności jakiekolwiek osoby trzeciej.
2.   W odniesieniu do usług Dostawca gwarantuje, iż (i) posiada odpowiednie kwalifikacje do świadczenia usług
oraz posiada wszelkie konieczne pozwolenia handlowe oraz inne pozwolenia, licencje oraz pozwolenia i zgody
osób trzecich, (ii) będzie działać zgodnie z najwyższymi standardami profesjonalnymi i dołoży wszelkich starań w
celu wykonania Umowy zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami dla tego rodzaju usług, oraz (iii) będzie świadczyć
usługi zgodnie z ustalonymi standardami technicznymi i specyfikacjami jak również opisami określonymi w
Umowie.
Artykuł 9 – Zwolnienie z odpowiedzialności
Nie naruszając jakichkolwiek praw lub środków prawnych przysługujących Kupującemu wobec Dostawcy,
Dostawca niniejszym zobowiązuje się do zwolnienia Kupującego, jego spółek zależnych i
pracowników z
odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek kosztów, wydatków, szkód, roszczeń, strat (w tym utraconych korzyści)
poniesionych przez i na skutek (i) naruszenia lub niewypełnienia przez Dostawcę jakichkolwiek warunków
Zamówienia lub Umowy, lub (ii) niespełnienia przez produkty lub usługi właściwych ustalonych specyfikacji,
rysunków, próbek lub opisów zgodnie z Artykułem 8 powyżej lub ich wadliwości; lub (ii) naruszenia jakichkolwiek
oświadczeń lub gwarancji udzielonych przez Dostawcę w ramach niniejszej Umowy.
Artykuł 10 – Przepisy prawa
Dostawca będzie ściśle przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących produktów lub
usług i ich dostarczenia. Dostawca dostarczy Kupującemu pisemne informacje na temat składu produktów dla
potrzeb przewozu, przechowywania i przetwarzania produktów pozwalającą Kupującemu na spełnienie wymogów
nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa. Dostawca zapozna Kupującego i będzie go na bieżąco w pełni
informować o charakterze jakiegokolwiek ryzyka dla zdrowia lub środowiska jak również o sposobach właściwego
i bezpiecznego obchodzenia, magazynowania oraz przetwarzania produktów.
Artykuł 11 – Zgodność w warunkami
1.   Jeżeli Dostawca nie spełni jakichkolwiek warunków Zamówienia, niniejszych Ogólnych Warunków lub Umowy,
będzie uważane, iż Dostawca narusza postanowienia Umowy (bez konieczności jakiegokolwiek wcześniejszego
zawiadomienia od Kupującego, Kupujący będzie miał prawo (niezależnie od tego czy jakakolwiek partia Produktów
lub część usług została przyjęta przez Kupującego czy też nie) do skorzystania z któregokolwiek lub z kilku
poniższych środków prawnych według własnego uznania: (i) do anulowania Zamówienia lub obniżenia wielkości
lub ograniczenia zakresu zamówionych produktów lub usług lub rozwiązania Umowy ze skutkiem
natychmiastowym; (ii) do zwrotu produktów Dostawcy, na jego koszt, przy czym Dostawca niezwłocznie zwróci
kwotę stanowiącą wartość zwróconych produktów; (iii) do umożliwienia Dostawcy naprawienia wad produktów
lub usług oraz przeprowadzenia jakichkolwiek dalszych prac niezbędnych do zapewnienia wypełnienia warunków
Zamówienia, Ogólnych Warunków lub warunków Umowy, na koszt Dostawcy; (iv) do odmówienia przyjęcia
kolejnych dostaw produktów lub usług bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności wobec Dostawcy; (vii) do
przeprowadzenia na koszt Dostawcy wszelkich prac koniecznych do uzyskania zgodności produktów lub usług
z Zamówieniem, Ogólnymi Warunkami lub Umową; (viii) do dochodzenia odszkodowania za straty bezpośrednie,
pośrednie i utracone korzyści.
2.   Prawa wymienione w niniejszym artykule będą przysługiwały dodatkowo i nie będą naruszać
innych praw
przysługujących Kupującemu.
Artykuł 12 - Poufność
1.   Wszelkie
informacje, wiedza lub dane techniczne, handlowe lub gospodarcze dotyczące działalności
Kupującego, w tym w szczególności formuły, specyfikacje produktu, procesy, koszty, działania lub informacje o
klientach, o których Dostawca, jego spółki powiązane, podwykonawcy, kierownicy lub pracownicy mogą się

dowiedzieć w wyniku wykonania Umowy będą uważane za informacje poufne stanowiące własność Kupującego i
nie będą wykorzystywane przez Dostawcę dla innych celów jak tylko na korzyść Kupującego w związku z
wykonaniem Umowy; przy czym informacje te nie mogą zostać ujawnione osobom trzecim, w tym organom
rządowym lub innych organom w trakcie obowiązywania Umowy i po jej rozwiązaniu bez uprzedniej pisemnej
zgody Kupującego.
2.  
Wszelkie informacje poufne dostarczone Dostawcy przez Kupującego na piśmie lub na innym trwałym nośniku
zostaną zwrócone Kupującemu na jego pisemne żądanie lub w chwili rozwiązania Umowy.
Artykuł 13 – Prawo i spory
1.  
Wszelkie umowy i dokumenty, których część integralną będą stanowić niniejsze Ogólne Warunki będą
podlegały prawu kraju Kupującego.
2.  
Wszelkie spory wynikające z jakichkolwiek umów lub dokumentów, których integralną częścią są niniejsze
Ogólne Warunkami będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sad w kraju Kupującego.
Artykuł 14 – Postanowienia końcowe
1.  
Dostawca nie sceduje, nie podzleci ani nie przekaże Zamówienia lub Umowy w całości lub w części bez
wcześniejszej pisemnej zgody Kupującego. Dostawca nie będzie zwolniony ze swoich obowiązków
wynikających z Zamówienia lub Umowy pomimo uzyskania takiej zgody.
2.  
W przypadku nieważności poszczególnych postanowień Umowy lub niniejszych Ogólnych Warunków, nie
będzie to miało wpływu na ważność pozostałych warunków i umów zwartych na ich podstawie. Dostawca i
Kupujący zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem ważnym odpowiadającym w największym
stopniu znaczeniu i celowi nieważnego postanowienia.

