Grupa Esab - ogólne zasady i warunki sprzeda˝y

1. DEFINICJE I INTERPRETACJA
1.1 W niniejszych Warunkach (o ile z kontekstu nie wynika inaczej),
nast´pujàce wyrazy i wyra˝enia posiadajà nast´pujàce znaczenie:
1.2 „Warunki” oznaczajà niniejsze zasady i warunki sprzeda˝y.
1.3 „Umowa” oznacza umow´ sprzeda˝y Towarów i/lub Us∏ug zawartà
przez lub w imieniu spó∏ki z grupy ESAB (dalej jako „my” i „nas”) ze
stronà b´dàcà odbiorcà dostarczanych przez nas na mocy Umowy
Towarów i/lub Us∏ug („Paƒstwo”), która staje si´ wià˝àca w momencie
potwierdzenia przez nas Zamówienia.
1.4 „Towary” oznaczajà maszyny, sprz´t, materia∏y spawalnicze i zwiàzane
z nimi us∏ugi, które dostarczamy na podstawie Umowy.
1.5 „Incoterm(s)” oznacza regu∏y og∏oszone przez Mi´dzynarodowà Izb´
Handlowà dotyczàce dostaw towarów w stosunkach mi´dzynarodowych
(2000).
1.6 „Zamówienie” oznacza zamówienie na Towary i/lub Us∏ugi z∏o˝one
przez Paƒstwa, a otrzymane przez nas.
1.7 „Us∏ugi” oznaczajà us∏ugi, które Êwiadczymy na podstawie Umowy.
1.8 „Dzieƒ Roboczy” oznacza ka˝dy dzieƒ od poniedzia∏ku do piàtku
(w∏àcznie), nie b´dàcy ustawowym dniem wolnym od pracy w Paƒstwa
kraju.
2. ZASTOSOWANIE Niniejsze Warunki majà zastosowanie do wszystkich
Umów zawartych przez nas w zwiàzku z dostawà lub sprzeda˝à Towarów
i/lub Us∏ug. W braku zawartej przez nas na piÊmie umowy wyraênie
zast´pujàcej treÊç któregokolwiek lub wszystkich z tych Warunków:
2.1 ˝adne inne zasady lub warunki okreÊlone w sposób wyraêny lub
dorozumiany, lub zawarte w Zamówieniu bàdê w inny sposób dorozumiane
na podstawie zwyczajów, praktyki lub trybu post´powania, nie majà
zastosowania ani wp∏ywu na ˝adnà Umow´;
2.2 przyj´cie przez Paƒstwa dostawy Towarów i/lub Us∏ug stanowi
(nie uchybiajàc postanowieniom Warunku
2.3 lub jakiemukolwiek innemu dowodowi potwierdzajàcemu przyj´cie
niniejszych Warunków) bezwarunkowe przyj´cie niniejszych Warunków;
2.3 nasze propozycje cenowe nie stanowià oferty i przys∏uguje nam prawo
do wycofania lub modyfikacji propozycji cenowych w dowolnym czasie
przed przyj´ciem Zamówienia zgodnie z Warunkiem 3.1. Potwierdzenie
Zamówienia z naszej strony jest wià˝àce jedynie, jeÊli zostanie z∏o˝one
w formie pisemnej i podpisane przez upowa˝nionych przez nas
przedstawicieli oraz
2.4 ˝adne zobowiàzanie, które mia∏oby zostaç w sposób domniemany
podj´te przez nas lub w naszym imieniu w zwiàzku z Towarami i/lub
Us∏ugami nie jest dla nas wià˝àce ani nie staje si´ postanowieniem
jakiejkolwiek Umowy i nie ponosimy z tego tytu∏u ˝adnej odpowiedzialnoÊci.
Zobowiàzania podj´te przez nas lub w naszym imieniu wobec Paƒstwa
wymagajà zawarcia wyraênej umowy na piÊmie w tym zakresie.
3. CENA I WARUNKI P¸ATNOÂCI
3.1 Cena p∏atna za Towary i/lub Us∏ugi jest cenà podanà przez nas w
aktualnej propozycji cenowej , a w przypadku braku aktualnej propozycji
cenowej , podanà w obowiàzujàcym cenniku Towarów i/lub Us∏ug,
pomniejszonà o ewentualny rabat, jeÊli taki zosta∏ przez nas przyznany na
piÊmie. Nasze propozycje cenowe sà wa˝ne przez okres 30 dni od daty na
nich umieszczonej, o ile nie wska˝emy inaczej na piÊmie. Kopie naszych
obowiàzujàcych cenników udost´pniamy na ˝àdanie. Zastrzegamy sobie
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prawo do zmiany cenników w dowolnym czasie.
3.2 We w∏aÊciwych przypadkach, mo˝emy dodaç do ceny Towarów
i/lub Us∏ug, kwot´ p∏atnà przez Paƒstwa, równà podatkom lub op∏atom
skarbowym od sprzeda˝y obowiàzujàcej w danym okresie w odniesieniu
do sprzeda˝y lub dostawy Towarów i/lub Us∏ug.
3.3 W odniesieniu do ka˝dej kwoty p∏atnej na naszà rzecz termin
p∏atnoÊci stanowi kwesti´ priorytetowà i, o ile nie zostanie wyraênie
uzgodnione inaczej na piÊmie, nasze ceny sà cenami netto, p∏atnymi
gotówkà w ca∏oÊci w ciàgu jednego miesiàca od koƒca miesiàca,
w którym wystawiono faktur´. Wszelkie rabaty, potràcenia lub ulgi
wymagajà udzielenia przez nas wyraênej zgody na piÊmie. Towary i/lub
Us∏ugi dostarczane/realizowane w partiach lub w ró˝nych okresach, mogà
byç fakturowane oddzielnie, bez wzgl´du na to, czy zosta∏a ustalona cena
w odpowiedniej proporcji.
3.4 W przypadku nie dotrzymania przez Paƒstwa warunków p∏atnoÊci,
nie uchybiajàc naszym innym prawom, przys∏uguje nam prawo do
natychmiastowego przerwania dostaw dla Paƒstwa wszelkich kolejnych
Towarów i/lub Us∏ug, realizowanych na mocy jakichkolwiek Umów
zawartych z nami i obowiàzujàcych w tym czasie, bez jakiejkolwiek
odpowiedzialnoÊci z naszej strony. W momencie przerwania dostawy
i przed przyj´ciem rozwiàzania Umowy, przys∏uguje nam prawo
do domagania si´ bezzw∏ocznej zap∏aty poniesionych przez nas
dotychczas kosztów którejkolwiek z Umów wraz z ca∏kowitym zyskiem,
który otrzymalibyÊmy po odliczeniu wartoÊci likwidacyjnej wszystkich
zachowanych towarów.
3.5 Przys∏uguje nam prawo do naliczenia wedle naszego w∏asnego
uznania odsetek za wszystkie nale˝noÊci niezap∏acone po dacie ich
wymagalnoÊci w wysokoÊci nie przekraczajàcej pi´ciu procent w skali
roku powy˝ej stopy oprocentowania kredytów Lloyds Bank, liczonej z dnia
na dzieƒ z uwzgl´dnieniem miesi´cznych stóp odsetkowych.
4. ZMIANY PARAMETRÓW W celu sta∏ego ulepszania oferowanych
przez nas produktów, zastrzegamy sobie prawo do zmiany wyglàdu
lub parametrów któregokolwiek z naszych Towarów bez uprzedzenia.
Dokumentacja zawierajàca rysunki, parametry, szczegó∏owe informacje
dotyczàce wag, wymiary i ilustracje nie stanowi ani nie zast´puje
jakiejkolwiek cz´Êci Umowy, o ile nie zostanie to wyraênie okreÊlone przez
nas na piÊmie.
5. BADANIA TOWARU
5.1 Przeprowadzamy badania typu maszyn i urzàdzeƒ, aby zapewniç
zgodnoÊç kryteriów wykonania z krajowymi lub mi´dzynarodowymi
standardami, na które si´ powo∏ujemy.
5.2 W odniesieniu do maszyn i urzàdzeƒ skonstruowanych lub
zmodyfikowanych wed∏ug Paƒstwa wytycznych, b´da prowadzone badania
w celu zapewnienia zgodnoÊci takich maszyn i urzàdzeƒ z naszymi
zobowiàzaniami okreÊlonymi w Warunku 6.2.
5.3 W stosownych przypadkach, materia∏y spawalnicze wyprodukowane
przez nas poddawane sà badaniu wyrywkowemu w naszym zak∏adzie.
5.4 JeÊli wymagane sà dalsze (inne ni˝ okreÊlone przez nas)
badania maszyn, urzàdzeƒ i materia∏ów spawalniczych lub inne testy
przeprowadzane w obecnoÊci Paƒstwa przedstawiciela, b´dà one
podlegaç stosownej op∏acie. W przypadku zw∏oki z Paƒstwa strony
w zakresie uczestnictwa w badaniach lub inspekcji wymaganej przez

Grupa Esab - ogólne zasady i warunki sprzeda˝y

Paƒstwa, badania zostanà przeprowadzone po up∏ywie siedmiu dni po
zg∏oszeniu przez nas gotowoÊci do przeprowadzenia badaƒ, a ich wyniki
zostanà uznane za prawid∏owe, bez wzgl´du na Paƒstwa obecnoÊç.
6. WYDAJNOÂå TOWARÓW
6.1 W przypadku maszyn i urzàdzeƒ skonstruowanych lub
zmodyfikowanych wed∏ug Paƒstwa wytycznych, nasza odpowiedzialnoÊç
ogranicza si´ do wyprodukowania takich towarów lub dokonania takich
modyfikacji, które spe∏niajà te wytyczne wynikajàce z pomiarów,,
parametrów monta˝owych oraz szczegó∏ów dotyczàcych komponentów
i materia∏ów dostarczonych przez Paƒstwa, lub które zosta∏y zmienione
na podstawie umowy. Nie udzielamy jakiejkolwiek gwarancji zgodnoÊci
w ten sposób skonstruowanych lub zmodyfikowanych maszyn i urzàdzeƒ
z jakimikolwiek innymi wymogami, w tym z przepisami prawa.
6.2 Wszystkie dane techniczne, specyfikacje i dane dotyczàce
wydajnoÊci sà oparte na wskazanych przez nas standardach krajowych
bàdê mi´dzynarodowych lub dla ka˝dego elementu wykorzystanego
w procesie produkcji w oparciu o nasze doÊwiadczenie oraz na
podstawie badaƒ przeprowadzonych przez nas lub naszych dostawców w
warunkach standardowych badaƒ. Nie przyjmujemy odpowiedzialnoÊci za
funkcjonalnoÊç lub przydatnoÊç do danych celów Towarów i/lub Us∏ug.
7. SI¸A WY˚SZA Realizacja z naszej strony jakiegokolwiek warunku
jakiejkolwiek Umowy, a w szczególnoÊci (nie uchybiajàc ogólnemu
charakterowi wczeÊniejszych postanowieƒ) jakiejkolwiek gwarancji
jakiejkolwiek dostawy, mo˝e ulegaç zmianom na mocy zawartych
z nami pisemnej umowy. Przys∏uguje nam prawo do anulowania Umowy
w przypadku wystàpienia okolicznoÊci poza naszà zwyk∏à kontrolà,
w∏àczajàc w to (bez wzgl´du na ogólny charakter wczeÊniejszych
postanowieƒ) przypadki si∏y wy˝szej, wojny, zamieszki publiczne, strajki,
lokauty, interwencje lub akty prawne w∏adz paƒstwowych , stany zagro˝enia
w kraju lub w regionie, po˝ary, powodzie, trz´sienia ziemi, susze, burze,
mg∏y, wypadki, strajki lub spory przemys∏owe albo brak materia∏ów, si∏y
roboczej lub Êrodków transportu.
8. DOSTAWA
8.1 Towary/Us∏ugi b´dà dostarczane/realizowane na podstawie naszego
formularza potwierdzenia zamówienia, który, w przypadku sprzeda˝y
eksportowej, b´dzie zgodny z odpowiednià regu∏à Incoterm w nim
wskazanà.
8.2 JeÊli data i termin wysy∏ki nie zosta∏y przez nas zagwarantowane
na piÊmie, a Paƒstwo ponieÊli straty w wyniku opóênienia dostawy
i nie istnieje pisemna umowa, na mocy której jesteÊmy zobowiàzani do
odszkodowania, wszelka nasza odpowiedzialnoÊç za nieterminowà dostaw´
zostaje niniejszym wyraênie wy∏àczona we wszystkich przypadkach. JeÊli
realizacja Us∏ug z naszej strony zostanie utrudniona lub opóêniona
z przyczyn le˝àcych po stronie Paƒstwa, Paƒstwa pracowników lub
agentów, poÊrednio lub bezpoÊrednio, wszelka poniesiona przez nas strata
lub szkoda zostanie przez Paƒstwa zrekompensowana, a odszkodowanie
powi´kszy cen´ okreÊlonà Umowà.
8.3 Przys∏uguje nam prawo do dostaw Towarów i/lub Us∏ug partiami oraz
wystawienia odpowiednich faktur, a ka˝dy tak dostarczony Towar i/lub
Us∏uga b´dzie stanowiç przedmiot odr´bnej Umowy.
8.4 JeÊli odpowiedzialnoÊç za transport Towarów le˝y po naszej stronie,

o ile nie zostanie wyraênie uzgodnione inaczej na piÊmie, przys∏uguje
nam prawo wyboru trybu dostawy, która w normalnych warunkach
b´dzie realizowana najbardziej ekonomicznym Êrodkiem transportu.
JeÊli na Paƒstwa wniosek wykorzystamy inny Êrodek transportu, wszelkie
dodatkowe koszty b´dà p∏atne przez Paƒstwa na podstawie wystawionej
przez nas faktury.
8.5 W przypadku nie dostarczenia przez Paƒstwa instrukcji dostawy, która
umo˝liwi nam wysy∏k´ Towarów w ciàgu 14 dni od daty zg∏oszenia gotowoÊci
Towarów do wysy∏ki, odpowiadajà Paƒstwo za odbiór Towarów z miejsca,
w którym Towary sà dost´pne lub za zorganizowanie ich magazynowania.
W przeciwnym razie, dostawa zostanie uznana za zrealizowanà i b´dzie
nam przys∏ugiwaç prawo do zmagazynowania Towarów wed∏ug naszego
uznania, przy czym b´dziemy dzia∏aç jako Paƒstwa agent i na Paƒstwa
ryzyko, natomiast Paƒstwo op∏acà wszystkie koszty z tym zwiàzane,
koszt magazynowania, ubezpieczenie i op∏at´ postojowà na podstawie
wystawionej przez nas faktury. Wszystkie p∏atnoÊci stajà si´ wymagalne
tak, jak gdyby dostawa zosta∏a zrealizowana, a do momentu uiszczenia
przez Paƒstwa wszystkich nale˝nych nam op∏at, przys∏uguje nam prawo
zastawu na Towarach.
9. OPAKOWANIA Wszystkie opakowania zostanà usuni´te przez Paƒstwa
zgodnie z przepisami (wynikajàcymi z ustaw lub z innych êróde∏) ochrony
Êrodowiska. Przys∏uguje nam prawo do wystawienia Paƒstwu faktury za
koszt opakowaƒ, a Paƒstwo b´dà zobowiàzani do jego uiszczenia, chyba,
˝e sà to opakowania zwrotne, a Paƒstwo zwrócà je nam na w∏asny koszt
w dobrym stanie w ciàgu 10 Dni Roboczych od daty ich otrzymania.
10. POZWOLENIA I ZGODY Sà Paƒstwo zobowiàzani do uzyskania na
w∏asny koszt wszelkich wymaganych przepisami w∏adz paƒstwowych
lub innych zezwoleƒ na dostaw´, przewóz lub u˝ytkowanie Towarów
i na nasz wniosek przedstawià Paƒstwo stosowny dowód ich posiadania.
W przypadku braku wymaganych licencji lub zezwoleƒ nie przys∏uguje
Paƒstwu prawo do wstrzymywania lub opóêniania p∏atnoÊci, a ponadto
pokryjà Paƒstwo wszelkie dodatkowe koszty lub wydatki poniesione przez
nas w zwiàzku z tym brakiem.
11. ZATRZYMANIE TYTU¸U I PRZEJÂCIE RYZYKA
11.1 Ryzyko zwiàzane z Towarami przechodzi na Paƒstwa w momencie
zrealizowania dostawy lub zmagazynowania Towarów w Paƒstwa imieniu,
przy czym powinni Paƒstwo posiadaç stosowne ubezpieczenie.
11.2 Prawo w∏asnoÊci Towarów dostarczonych zgodnie z niniejszymi
Warunkami przechodzi na Paƒstwa w momencie uiszczenia umówionej
ceny za Towary i Us∏ugi (wraz z ewentualnymi odsetkami) oraz wszystkich
p∏atnoÊci nale˝nych nam za Towary i Us∏ugi dostarczone/zrealizowane na
Paƒstwa rzecz na mocy jakichkolwiek innych umów zawartych z nami.
Od momentu zrealizowania Dostawy do momentu przej´cia przez Paƒstwa
prawa w∏asnoÊci do Towarów, odpowiadajà Paƒstwo za ubezpieczenie
Towarów na kwot´ pe∏nej wartoÊci odtworzeniowej u renomowanego
ubezpieczyciela, a wszelkie wyp∏aty wynikajàce z takiego ubezpieczenia
b´dà Paƒstwo przechowywaç na naszà rzecz.
11.3 Do momentu otrzymania przez nas pe∏nej p∏atnoÊci za Towary,
odpowiadajà Paƒstwo za utrzymanie Towarów w stanie umo˝liwiajàcym ich
identyfikacj´ jako naszych Towarów. Towary nie mogà zostaç przy∏àczone
do nieruchomoÊci, a na ˝àdanie naszego upowa˝nionego przedstawiciela
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Towary nale˝y bezzw∏ocznie zwróciç do nas.
11.4 Przys∏ugujàce Paƒstwu prawo posiadania Towarów w naszym
imieniu wygasa, jeÊli Paƒstwa dzia∏anie lub uchybienie spowoduje
wyznaczenia syndyka, likwidatora lub zarzàdcy majàtku w odniesieniu do
Paƒstwa przedsi´biorstwa z prawem do przej´cia posiadania jakichkolwiek
aktywów, lub da prawo innej osobie do z∏o˝enia wniosku o likwidacj´.
11.5 Przyznajà nam Paƒstwo nieodwo∏alne prawo dost´pu do wszelkich
pojazdów i pomieszczeƒ b´dàcych Paƒstwa w∏asnoÊcià, zajmowany przez
Paƒstwa lub b´dàcych w Paƒstwa posiadaniu celem odbioru Towarów,
w stosunku do których nie nastàpi∏o przejÊcie prawa w∏asnoÊci z nas
na Paƒstwa. Nie ponosimy odpowiedzialnoÊci za szkody w pojazdach
i mieniu wynik∏e podczas odbioru Towarów, jeÊli unikni´cie szkody nie
by∏o mo˝liwe, a Paƒstwo zaspokojà wszelkie roszczeniami z tego tytu∏u.
11.6 JeÊli Towary zostanà w sposób trwa∏y do∏àczone do gruntu lub
budynku, muszà zapewniç Paƒstwo mo˝liwoÊç ich od∏àczenia bez
istotnego uszkodzenia gruntu lub budynku oraz podejmà Paƒstwo
wszystkie niezb´dne kroki w celu zapobie˝enia przejÊciu tytu∏u w∏asnoÊci
do Towarów na w∏aÊciciela lub posiadacza tego gruntu lub budynku.
Zagwarantujà Paƒstwo napraw´ i rekompensat´ za szkody wyrzàdzone
w wyniku przy∏àczenia w sposób trwa∏y Towarów do gruntu lub budynku
lub ich usuni´cia i zaspokojà roszczenia z tytu∏u ewentualnych szkód,
jakie poniesiemy w wyniku takiego przy∏àczenia lub od∏àczenia.
12. NASZA ODPOWIEDZIALNOÂå
12.1 Z zastrze˝eniem postanowieƒ niniejszego Warunku 12, w przypadku
Towarów nie wyprodukowanych przez nas, a stanowiàcych komponent
Towarów dostarczonych przez nas, wszelka odpowiedzialnoÊç z naszej
strony, za wyjàtkiem odpowiedzialnoÊci za Êmierç lub obra˝enia cia∏a
wynik∏e z naszego zaniedbania, jest niniejszym wyraênie wy∏àczona
i nie uchybiajàc ogólnemu charakterowi powy˝szego, wszelka
odpowiedzialnoÊç, bez wzgl´du na jej podstaw´, za straty lub szkody,
wynik∏e bezpoÊrednio lub poÊrednio, jest niniejszym wy∏àczona, przy czym
podejmiemy wszelkie stosowne wysi∏ki, aby korzyÊci uzyskane przez nas
w zwiàzku z dostarczonymi Towarami by∏y równie˝ dost´pne dla Paƒstwa.
Za wyjàtkiem postanowieƒ zawartych w niniejszych Warunkach, wszystkie
warunki, gwarancje i r´kojmie, wyraêne lub dorozumiane, okreÊlone
w regulaminach, przepisach prawa lub w inny sposób odnoszàce si´
do dostawy lub opóênienia dostawy towarów/us∏ug sà wy∏àczone
w najpe∏niejszym zakresie dozwolonym przepisami prawa.
12.2 W przypadku wad Towarów wykrytych w trakcie prawid∏owego
u˝ywania Towarów w okresie r´kojmi, jeÊli przys∏uguje, podejmiemy
si´ naprawy lub wymiany (wedle naszego uznania) Towarów, zgodnie
z pisemnymi ustaleniami mi´dzy nami. Niniejsza r´kojmia jest
ograniczona do wad, których przyczyna le˝y po naszej stronie wy∏àcznie
w nieprawid∏owo zaprojektowanych materia∏ach lub nieprawid∏owym
procesie produkcyjnym, pod warunkiem, ˝e zwrócà Paƒstwo wadliwe
Towary bezzw∏ocznie na w∏asny koszt do naszych zak∏adów, o ile nie
zostanie uzgodnione inaczej na piÊmie. JeÊli na mocy zawartej z Paƒstwem
umowy nasi pracownicy lub agenci przeprowadzà napraw´ w Paƒstwa
pomieszczeniach, mamy prawo obcià˝yç Paƒstwa kwotà pe∏nych lub
cz´Êciowych wydatków lub kosztów zwiàzanych z realizacjà dodatkowych
us∏ug, które p∏atne b´da na podstawie faktury.
12.3 Nie odpowiadamy, cz´Êciowo ani w ca∏oÊci, za jakiekolwiek roszczenia
z tytu∏u niezgodnoÊci produktów lub materia∏ów ze specyfikacjami lub
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kryteriami wydajnoÊci jakiegokolwiek rodzaju lub w jakiejkolwiek formie.
Na Paƒstwie spoczywa odpowiedzialnoÊç za sprawdzenie, czy Towary
dostarczone przez nas sà przydatne do okreÊlonego przez Paƒstwa celu.
12.4 Nie odpowiadamy w jakikolwiek sposób za poniesionà przez Paƒstwa
utrat´ zysków, rynku lub umowy lub innà wynik∏à szkod´, poniesionà przez
Paƒstwa rzeczywiÊcie lub domniemanà.
12.5 Nie pokrywamy kosztów usuni´cia i/lub zamiany materia∏ów
spawalniczych, które nie sà, lub co do których istniejà podejrzenia,
i˝ nie sà przydatne do celu, w którym zosta∏y przez Paƒstwa wykorzystane,
bez wzgl´du na to, czy jest to spowodowane, lub wydaje si´, ˝e jest to
spowodowane, niezgodnoÊcià naszych Towarów ze specyfikacjà lub
kryteriami wykonania okreÊlonymi przez Paƒstwa.
12.6 JeÊli nasza propozycja cenowa obejmuje dostaw´, naprawimy
lub wymienimy bezp∏atnie Towary uszkodzone lub utracone podczas
transportu, pod warunkiem zg∏oszenia nam i przewoênikowi faktu
uszkodzenia lub utraty w ciàgu trzech Dni Roboczych od dostawy Towarów
lub spodziewanej daty dostawy, z pisemnym potwierdzeniem w ciàgu
siedmiu dni.
12.7 Nie odpowiadamy za jakiekolwiek inne braki w dostawie wynik∏e
z przyczyn innych ni˝ uszkodzenie lub utrata podczas transportu, jeÊli nie
otrzymamy wszystkich istotnych danych w ciàgu trzech Dni Roboczych
od dostawy Towarów, z pisemnym potwierdzeniem w ciàgu siedmiu
dni. 12.8 JeÊli Paƒstwa pracownicy lub agenci przebywajà na terenie
naszego zak∏adu celem realizacji postanowieƒ umowy, naprawimy lub
zrekompensujemy Paƒstwu, wed∏ug naszego uznania, wszelkie zniszczenia
lub uszkodzenia doznane przez Paƒstwa pracowników lub agentów lub
w Paƒstwa mieniu, bezpoÊrednio spowodowane zaniedbaniem le˝àcym
po stronie naszych pracowników lub agentów podczas realizacji prac
na terenie naszego zak∏adu, lecz w ˝aden inny sposób, przy czym:
12.8.1 nasza ca∏kowita odpowiedzialnoÊç wzgl´dem Paƒstwa lub strony
trzeciej (niezale˝nie od naruszenia postanowieƒ umowy lub obowiàzków
ustawowych) nie powinna przekraczaç ceny zap∏aconej przez Paƒstwa za
Towary lub Us∏ugi;
12.8.2 nie odpowiadamy wzgl´dem Paƒstwa za jakàkolwiek utrat´ zysków
lub umów lub za bezpoÊrednià lub wtórnà szkod´, niezale˝nie od podstawy
roszczenia i przyczyny szkody oraz
12.8.3 za wyjàtkiem postanowieƒ Warunku 12.1, nie odpowiadamy za
jakiekolwiek zniszczenie lub uszkodzenie poniesione po opuszczeniu
przez Paƒstwa pracowników bàdê agentów ak∏adu.
12.9 W ˝adnym wypadku nasza odpowiedzialnoÊç nie mo˝e przekroczyç
ceny za sprzedane Towary i/lub Us∏ugi.
13. PRAWA W¸ASNOÂCI INTELEKTUALNEJ
13.1 Nie ponosimy odpowiedzialnoÊci wzgl´dem Paƒstwa za naruszenie
lub domniemane naruszenie praw strony trzeciej w przypadku dostawy
Towarów na podstawie mi´dzynarodowej umowy dostawy towarów.
13.2 JeÊli w dowolnym momencie zaistnieje podejrzenie, i˝ Towary
naruszajà prawa strony trzeciej, lub jeÊli w naszej uzasadnionej opinii
takie podejrzenie mo˝e wystàpiç, mo˝emy wedle w∏asnego uznania:
13.2.1 zmodyfikowaç lub wymieniç Towary bez uszczerbku dla ogólnej
funkcjonalnoÊci Towarów, aby uniknàç naruszenia lub
13.2.2 przekazaç Paƒstwu prawo dalszego u˝ytkowania towarów; lub
13.2.3 odkupiç od Paƒstwa Towary po cenie równej cenie zap∏aconej
przez Paƒstwa, potràcajàc koszty amortyzacji wed∏ug stawki stosowanej
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dla naszych urzàdzeƒ.
13.3 W przypadku wysuni´cia roszczenia, wszcz´cia post´powania lub
ryzyka wszcz´cia post´powania z tytu∏u naruszenia praw strony trzeciej:
13.3.1 powiadomià nas Paƒstwo niezw∏ocznie po uzyskaniu informacji
o takim roszczeniu
13.3.2 b´dziemy kontrolowaç przebieg post´powania i prowadziç je
w sposób, jaki sami okreÊlimy i
13.3.3 udzielà nam Paƒstwo stosownego wsparcia, jakiego w rozsàdny
sposób za˝àdamy.
13.4 B´dà Paƒstwo odpowiedzialni wobec nas za zapewnienie ochrony
przed wszelkimi stratami, odpowiedzialnoÊcià i kosztami, które poniesiemy
podczas modyfikacji Towarów zgodnie z Paƒstwa wymaganiami lub
specyfikacjà, a które powodujà naruszenie lub domniemane naruszenie
praw strony trzeciej.
14. PRAWO DO ROZWIÑZANIA UMOWY
14.1 Bez uszczerbku dla naszych innych praw i Êrodków zaradczych,
przys∏uguje nam prawo do rozwiàzania ka˝dej Umowy z Paƒstwem,
zawieszenia dalszych dostaw oraz natychmiastowego wstrzymania wysy∏ki
Towarów, jeÊli wystàpi którakolwiek z nast´pujàcych okolicznoÊci:
14.1.1 nie zap∏acà Paƒstwo jakiejkolwiek wymagalnej kwoty nale˝nej nam
w terminie ustalonym jakàkolwiek Umowà;
14.1.2 naruszà Paƒstwo jakiekolwiek postanowienie niniejszych
Warunków lub jakàkolwiek zawartà z nami Umow´;
14.1.3 wyznaczony zostanie syndyk, likwidator lub zarzàdca Paƒstwa
majàtku, og∏oszà Paƒstwo upad∏oÊç, wejdà na drog´ post´powania
uk∏adowego z wierzycielami, og∏oszà bankructwo lub skierowane zostanà
do Paƒstwa jakiekolwiek roszczenia lub jeÊli wszcz´te zostanie przeciwko
Paƒstwu post´powanie wykonawcze w którymkolwiek kraju;
14.1.4 utracà Paƒstwo zdolnoÊç sp∏aty d∏ugów w dacie ich
wymagalnoÊci;
14.2 W przypadku rozwiàzania Umowy, bez uszczerbku dla naszych
innych praw i Êrodków zaradczych, przys∏uguje nam prawo do:
14.2.1 wkroczenia do Paƒstwa pomieszczeƒ znajdujàcych si´ w Paƒstwa
posiadaniu, wykorzystywanych lub kontrolowanych przez Paƒstwa, lub do
których przys∏uguje Paƒstwu prawo wst´pu oraz przywrócenia posiadania
Towarów stanowiàcych naszà w∏asnoÊç;
14.2.2 otrzymania wszystkich p∏atnoÊci wówczas nam nale˝nych od
Paƒstwa za wszystkie dostarczone/zrealizowane przez nas na Paƒstwa
rzecz Towary i/lub Us∏ugi oraz
14.2.3 natychmiastowej zap∏aty na podstawie faktury z tytu∏u utraty zysku
oraz zwrotu rzeczywistych kosztów pracy, us∏ug i materia∏ów w odniesieniu
do cz´Êciowo gotowych Towarów i/lub Us∏ug z uwzgl´dnieniem
jakiejkolwiek wartoÊci, jakà mogà dla nas przedstawiaç lub dochodu netto
z ich zbycia, a tak˝e do natychmiastowego otrzymania zafakturowanej
ceny wynikajàcej z Umowy za gotowe Towary i/lub Us∏ugi, dostarczone
bàdê nie, po odliczeniu wartoÊci dochodu ze sprzeda˝y lub wartoÊci
materia∏ów, w zale˝noÊci od tego, która z nich b´dzie ni˝sza.
15. POUFNOÂå
15.1 Wszystkie informacje dotyczàce produktów, dzia∏alnoÊci
gospodarczej, rysunki, wzory i specyfikacje, które otrzymajà Paƒstwo od
nas, nale˝y traktowaç jako poufne i nie ujawniaç ich jakiejkolwiek osobie
trzeciej bez wczeÊniejszej zgody uprzednio udzielonej przez nas na

piÊmie, ani wykorzystywaç ich do jakiegokolwiek celu bez upowa˝nienia
udzielonego przez nas. Ten Warunek nie odnosi si´ do informacji:
15.1.1 która jest w momencie jej ujawnienia lub zostanie podana
do wiadomoÊci publicznej w terminie póêniejszym w sposób inny ni˝
na skutek naruszenia przez Paƒstwa tego Warunku;
15.1.2 co do której mogà Paƒstwo wykazaç w satysfakcjonujàcy
nas sposób, ˝e by∏a Paƒstwu znana przed otrzymaniem jej od nas;
15.1.3 która jest lub zostaje udost´pniona Paƒstwu z innego êród∏a i jest
wolna od wszelkich ograniczeƒ co do jej stosowania lub ujawnienia lub
15.1.4 której ujawnienie jest wymagane przepisami prawa.
16. POSTANOWIENIA OGÓLNE
16.1 Je˝eli dowolny z niniejszych Warunków zostanie uznany
przed kompetentny sàd lub w∏aÊciwy organ w∏adzy za niewa˝ny lub
niewykonalny, takie uznanie nie wp∏ynie na pozosta∏e Warunki, które
pozostanà w pe∏ni wa˝ne i wykonalne. Je˝eli którykolwiek z niniejszych
Warunków zostanie uznany za niewa˝ny lub niewykonalny, lecz sta∏by si´
wa˝ny i wykonalny po anulowaniu pewnych zapisów, Warunek taki b´dzie
stosowany z uwzgl´dnieniem zmian, które b´dà niezb´dne do tego, by∏
sta∏ si´ wa˝ny i wykonalny
16.2 Nie mogà Paƒstwo cedowaç lub przekazywaç w ˝aden sposób,
cz´Êciowo lub w ca∏oÊci, uprawnienia czy korzyÊci i praw przys∏ugujàcych
Paƒstwu na podstawie Umowy bez wczeÊniejszej pisemnej zgody z naszej
strony (przy czym udzielenie zgody nie powinno byç bez uzasadnienia
wstrzymywane lub opóêniane).
16.3 Wszelka korespondencja kierowana do nas przez Paƒstwa w zwiàzku
z niniejszymi Warunkami wymaga formy pisemnej i powinna zostaç
dostarczona osobiÊcie lub za potwierdzeniem odbioru. Adresem do
korespondencji jest adres prowadzenia przez nas dzia∏alnoÊci z kopià do
Dyrektora ds. prawnych ESAB Global Legal Director pod adresem: ESAB
Holdings Ltd, 50 Curzon Street, London, W1J 7UW, United Kingdom.
16.4 Osobie nie b´dàcej stronà Umowy nie przys∏ugujà jakiekolwiek
regulaminowe lub ustawowe prawa do wprowadzania w ˝ycie jakichkolwiek
warunków Umowy, której stronà nie jest. Niniejszy Warunek nie odnosi
si´ do jakichkolwiek praw lub Êrodków zaradczych, istniejàcych lub
przys∏ugujàcych jakiejkolwiek osobie w sposób inny ni˝ wynikajàcy
z przepisów prawa.
16.5 Wszelkie wykazane przez nas, naszych pracowników lub naszych
agentów akty dobrej woli w stosunku do Paƒstwa, Paƒstwa pracowników
lub agentów nie powodujà jakichkolwiek zmian, rezygnacji lub odst´pstw
od przys∏ugujàcych nam praw.
16.6 Niniejsze Warunki oraz ich kolejne wersje zatwierdzone na piÊmie
przez upowa˝nionego przedstawiciela ESAB stanowià pe∏nà umow´
pomi´dzy stronami.
16.7 Wszystkie Umowy podlegajà i powinny byç interpretowane zgodnie
z prawem polskim i ka˝da ze stron poddaje si´ niewy∏àcznej w∏aÊciwoÊci
sàdów polskich w odniesieniu do rozstrzygania roszczeƒ i spraw
wynik∏ych w odniesieniu do jakiejkolwiek Umowy, przy czym wszelkie
spory mi´dzy Paƒstwem a nami odnoÊnie do transakcji eksportowych
sprzeda˝y/kupna mogà zostaç skierowane przez nas do rozpatrzenia
przez sàd arbitra˝owy ad hoc w Warszawie, Polska, zgodnie z Zasadami
Post´powania Arbitra˝owego Mi´dzynarodowej Izby Handlowej i b´dà
rozstrzygane przez jednego arbitra, którego decyzje b´dà ostateczne
i wià˝àce dla ka˝dej ze stron.
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