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1. Informacje ogólne
1.1 Wszelkie stosunki prawne łączące Dostawcę i EME podlegają wyłącznie niniejszym Ogólnym Warunkom Zakupu (dalej
„Warunki”), chyba że szczegółowe warunki współpracy uzgodnione przez EME i Dostawcę w formie pisemnej stanowią
inaczej
1.2 Warunki Dostawcy nie mają zastosowania i nie stanowią
części Umowy zakupu pomiędzy Stronami, nawet jeżeli EME
nie wyraziło wyraźnego sprzeciwu w każdym osobnym przypadku lub Dostawca zadeklarował dostawę wyłącznie na
własnych Ogólnych Warunkach.

2. Zamówienia i zmiany zamówień
2.1 Umowy zakupu (zamówienia EME) oraz wprowadzane do
nich zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.2 Dostawca ma obowiązek wskazać nazwisko i dział właściwego specjalisty ds. zakupów w EME oraz numer zamówienia
EME wraz z numerem pozycji i numerem materiału EME (jeśli
dotyczy) w każdej korespondencji związanej z realizacją
Umowy zakupu.
2.3 Umowa zakupu staje się wiążąca, gdy Dostawca nie odrzuci zamówienia EME w ciągu pięciu (5) dni roboczych od
jego otrzymania. EME ma prawo do odwołania zamówienia do
momentu aż stanie się ono wiążące.
2.4 W uzasadnionych wypadkach EME może domagać się, by
Dostawca wprowadził zmiany w przedmiocie zamówienia w
szczególności, dotyczące projektu lub procesu. W takim przypadku skutki, zwłaszcza związane z dodatkowymi kosztami lub
obniżeniem kosztów oraz terminami dostaw, zostaną uzgodnione przez strony.
2.5 Dostawca niezwłocznie powiadomi EME w formie pisemnej
o wszelkich propozycjach zmian uzgodnionych dostaw i usług
oraz kosztach i skutkach zmian. Propozycje zmian mogą być
realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody EME.
2.6 Dostawca gwarantuje, że dostawy i usługi są zgodne ze
wszystkimi wymaganiami prawnymi Rzeczpospolitej Polskiej,
Unii Europejskiej i miejsca realizacji Umowy, w szczególności
z przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa, środowiska,
zapobiegania wypadkom, a także innym przepisom regulującym kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo
Dostawca powiadamia EME o wszelkich szczególnych ustaleniach dotyczących obsługi i utylizacji, które nie są powszechnie znane, a które mogą być wymagane w związku z dostawą
lub realizacją usługi. Dostawca ma obowiązek pakować, oznaczać i przewozić produkty niebezpieczne zgodnie z obowiązującymi krajowymi i międzynarodowymi przepisami prawa.
Dostawca zobowiązuje się spełnić wszelkie obowiązki (określone w art. 3 pkt 32 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (dalej
„REACH”)), które zostały na niego nałożone w zakresie dostaw
i usług w ramach rozporządzenia REACH. W szczególności
Dostawca dostarczy EME kartę charakterystyki produktu
zgodnie z art. 31 REACH w języku kraju odbiorcy we wszystkich przypadkach określonych art. 31 ust. 1-3 REACH. Dostawca gwarantuje, że wszystkie substancje objęte dostawami
i usługami zostały wstępnie zarejestrowane, zarejestrowane
(lub zwolnione z obowiązku rejestracji) oraz, jeżeli jest to
wymagane, zatwierdzone zgodnie z obowiązującymi wymogami określonymi w REACH dla zastosowań ujawnionych
przez EME. Jeżeli dostarczane produkty lub usługi są „wyrobami” w rozumieniu art. 7 REACH, poprzednie zdanie dotyczy
substancji uwalnianych z tych produktów lub usług. Dostawca
zobowiązuje się także do bezzwłocznego powiadomienia EME,
gdy jakikolwiek element dostawy lub usługi zawiera substancję
w stężeniu większym niż 0,1% wagi, jeżeli substancja spełnia
kryteria art. 57 i 59 REACH (tzw. „substancje wzbudzające
szczególnie duże obawy”). Dotyczy to również materiałów
opakowaniowych.

3. Dostarczane materiały
3.1 Wszelkiego rodzaju materiały i przedmioty dostarczone
przez EME (dalej „materiały EME”) pozostają wyłączną własnością EME. Dostawca podejmie działania, by zapewnić
bezpieczne warunki przechowywania materiałów EME. Dostawca oznacza materiały EME jako własność EME i używa
ich wyłącznie do celów wskazanych przez EME.
3.2 W zakresie, w jakim materiały EME są przetwarzane lub
przekształcane przez Dostawcę w nowe rzeczy ruchome,
przetwarzanie i przekształcanie odbywa się w imieniu EME.
EME staje się właścicielem nowej lub przekształconej rzeczy.
Jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn prawnych, EME i Dostawca zgodnie postanawiają, że EME jest właścicielem nowej
rzeczy podczas każdej czynności przetwarzania lub przekształcania. Jeżeli materiały EME są łączone lub mieszane z
innymi materiałami i rzeczami w takim stosunku, że nie można
ich rozdzielić, EME staje się współwłaścicielem stworzonych
rzeczy w udziale proporcjonalnym do wartości, jaką materiał
EME miał w momencie łączenia lub mieszania. Jeżeli materiały EME są łączone lub mieszane z materiałami lub przedmiotami dostarczonymi przez Dostawcę w takiej proporcji, że
rezultat można uznać w głównej mierze za własność Dostawcy, uznaje się za uzgodnione, że Dostawca przenosi na EME
udział we współwłasności proporcjonalny do wartości wkładu
EME. Dostawca sprawuje nadzór nad mieniem, którego EME
jest właścicielem lub współwłaścicielem, nie pobierając dodatkowych opłat, dochowując należytej staranności.
3.3 Dostawca zobowiązuje się przeprowadzać prace konserwacyjne i inspekcje, których mogą wymagać materiały EME
oraz na własny koszt wykupić właściwe ubezpieczenie –
szczególnie na czas transportu do i od osób trzecich oraz
dostarczyć potwierdzenie ubezpieczenia na prośbę EME.

4. Prawo korzystania, prawa własności
przemysłowej
4.1 Dostawca przyznaje EME niewyłączne, zbywalne, nieodpłatne prawo korzystania z praw własności przemysłowej lub
know-how Dostawcy zawartych w dostawach i usługach w
związku z dostawami i usługami (np. naprawy lub integracja z
innymi produktami) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
Prawo korzystania przyznaje się dla wszystkich rodzajów
zastosowań i dotyczy ono także utworów chronionych prawem
autorskim zawartym w dostawach i usługach, w szczególności
oprogramowania i związanej z nim dokumentacji. Prawo korzystania zawiera uprawnienia zgodnie z ustawą o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. Zezwala
się na stworzenie kopii zapasowych. Dostawca niezwłocznie
powiadomi EME o wszelkich prawach własności przemysłowej,
które uzyska w trakcie realizacji Umowy zakupu.
4.2 Jeżeli dostawy i usługi zostały opracowane wyłącznie
przez EME lub zostały opracowane, zaadaptowane, sprawdzone lub ocenione wspólnie przez Dostawcę i EME, zabrania
się dokonywania takich dostaw i usług lub ich elementów
osobom trzecim bez uprzedniej zgody EME. Warunki te dotyczą także dostaw opracowanych w całości przez Dostawcę,
ale opłaconych przez EME.
4.3 W zakresie, w jakim Umowy zakupu obejmują prace badawczo-rozwojowe, prawa do wszystkich wyników prac osiągniętych przez Dostawcę podczas realizacji Umowy zakupu, w
tym rysunków, dokumentów elektronicznych, programów
komputerowych i dokumentów technicznych (dalej „wyniki prac
rozwojowych”) stanowią wyłączną własność EME. Dostawca
powiadamia EME bez zbędnej zwłoki o wszelkich wynikach
prac rozwojowych posiadających zdolność patentową i udostępnia EME wszelkie wymagane informacje. Na pisemną
prośbę EME Dostawca bezwarunkowo przejmie posiadające
zdolność patentową wyniki prac rozwojowych wypracowane
przez pracowników Dostawcy podczas realizacji Umowy zakupu, nabywając prawa od twórcy i niezwłocznie przenosząc
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prawo do wyników prac rozwojowych na EME. Przeniesienie
wspomnianych wyżej praw jest uznawane za dokonane z
chwilą uiszczenia kwoty ustalonej w Umowie zakupu.

5. Poufność
5.1 „Informacje poufne” oznaczają wszelkie informacje handlowe i techniczne, dokumenty, dane, wiedzę i wynalazki
(niezależnie od tego, czy posiadają zdolność patentową),
udostępnione Dostawcy lub przekazane mu przez EME w
dowolnej formie (ustnej, pisemnej, cyfrowej lub jako część
osprzętu). Oznacza to między innymi schematy projektowe,
procesy, rysunki, wytyczne, procedury, projekty, dane projektowe, wyniki inspekcji, cenniki, dokumenty szkoleniowe i katalogi lub kopie papierowe, modele (np. modele 3D), narzędzia,
wzory, próbki lub podobne elementy, a także prawa autorskie i
inne prawa zawarte w informacjach lub wnioskach patentowych lub patentach.
5.2 Podczas współpracy z EME oraz po jej zakończeniu Dostawca (a) dba o zachowanie poufności informacji poufnych,
(b) nie ujawnia ich stronom trzecim, (c) zapewnia właściwą
ochronę informacji poufnych przed dostępem osób trzecich, (d)
wykorzystuje informacje poufne tylko dla celów Umowy zakupu, oraz (e) udostępnia informacje poufne tylko tym pracownikom, którzy muszą je znać w celu realizacji Umowy zakupu
oraz którzy są zobowiązani do zachowania poufności informacji w takim samym stopniu jak Dostawca. Jeżeli EME zgodzi
się na podwykonawstwo osoby trzeciej, Dostawca zapewnia,
że zobowiązania do zachowania poufności określone postanowieniami niniejszego artykułu zostaną nałożone na tę osobę
trzecią. Informacje poufne stanowią nieograniczoną własność
EME. Dostawca nie ma żadnych praw do zachowania informacji poufnych. Kopiowanie lub odtwarzanie informacji poufnych
jest dopuszczalne wyłącznie w granicach wymagań wewnętrznych i z uwzględnieniem przepisów o prawie autorskim.
Wspomniane wyżej zobowiązania do zachowania poufności
nie dotyczą informacji, które (a) są lub stają się znane publicznie, (b) były znane Dostawcy przed ich ujawnieniem przez
EME lub (c) Dostawca opracował samodzielnie lub uzyskał w
inny zgodny z prawem sposób.
5.3 Na prośbę EME Dostawca natychmiast zwróci informacje
poufne i ich kopie do siedziby EME, na warunkach CIP (INCOTERMS 2010).

6. Podwykonawstwo
Zlecenie prac osobom trzecim w ramach podwykonawstwa
wymaga uprzedniej pisemnej zgody EME; podwykonawcy są
jednoznacznie zobowiązani do przestrzegania wymagań określonych w art. 5.

7. Miejsce wykonania, transport, wymagania kontroli eksportu
7.1 Miejscem dostaw i wykonania usług jest miejsce wymienione w Umowie zakupu. Jeżeli w Umowie zakupu nie wymieniono miejsca dostawy, za miejsce wykonania przyjmuje się
siedzibę EME.
7.2 W przypadku dostaw, które nie obejmują prac montażowych lub instalacyjnych, ryzyko przechodzi na EME w momencie przyjęcia dostawy w miejscu wskazanym przez EME w
Umowie zakupu. W przypadku dostaw, które obejmują prace
montażowe lub instalacyjne, ryzyko przechodzi na EME w
momencie odbioru końcowego w miejscu wykonania dostawy.
7.3 Transport odbywa się zgodnie z wytycznymi EME dotyczącymi transportu. Dostawy powinny być właściwe spakowane i
zgodne z praktyką branżową, z uwzględnieniem wymagań
EME. Podczas transportu towarów Dostawca zobowiązuje się
do przestrzegania wszelkich przepisów prawa dotyczących
materiałów istotnych dla bezpieczeństwa transportu. Jeżeli jest
to konieczne, Dostawca przestrzega postanowień dokumentów
ADR, ATA 300, IATA-DGR, ICAO-TI, IMDG i RID regulujących

transport towarów. EME ma prawo przekazać Dostawcy wytyczne odnośnie rodzaju i metody pakowania.
7.4 Wszystkie istotne dokumenty, na przykład dowód dostawy,
certyfikaty itd., powinny znajdować się w kopercie przymocowanej po zewnętrznej stronie ładunku. Dostawca dostarczy
EME wszystkie Instrukcje, Biuletyny Eksploatacyjne, Listy
Informacji Serwisowych i inne informacje konieczne, by umożliwić EME wykorzystywanie, konserwację i naprawę dostarczonych towarów lub usług w zakresie, w jakim wymaga tego
EME, w formie pliku elektronicznego, bez dodatkowych opłat.
Dowód dostawy zawiera numer zamówienia EME, w tym
numer przedmiotu, nazwisko i dział osoby odpowiedzialnej za
zakup w EME oraz datę dostawy, datę transportu, rodzaj
opakowania, numer części EME (jeśli jest), przeznaczenie
części, ilość i wagę przesyłki, adres dostawy (adres miejsca
rozładunku), informacje dotyczące dołączonych certyfikatów/dokumentów oraz odniesienia do wszystkich dostaw częściowych. Dodatkowo dowód dostawy zawiera numer zamówienia EME i numer dowodu dostawy w formie kodu kreskowego (typ BC 39).
Dostawy stanowiące całość powinny być odpowiednio oznaczone. Towary spoza Unii Europejskiej powinny być właściwie
oznaczone. Nieprzestrzeganie któregokolwiek z obowiązków
upoważnia EME do odmowy przyjęcia dostawy, z wyjątkiem
sytuacji, gdy odpowiedzialność za nieprzestrzeganie obowiązków nie spoczywa na Dostawcy.
7.5 Dostawca ma obowiązek przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów eksportowych. Dostawca ma obowiązek
powiadomić EME o obowiązującej klasyfikacji eksportowej
zamówionych towarów lub usług dla każdej Umowy zakupu. W
uzasadnionych przypadkach Dostawca przekazuje EME wypełniony i podpisany formularz zatytułowany „Deklaracja dostawcy dotycząca kontroli eksportu”. Formularz stanowi część
Umowy zakupu. Dostawca informuje EME o wszelkich zmianach i/lub poprawkach do klasyfikacji eksportowej. Dostawca
niezwłocznie złoży wniosek o odpowiednie licencje eksportowe
i inne pozwolenia do właściwych władz, zgodnie z oświadczeniami dotyczącymi końcowego zastosowania lub listem intencyjnym EME i prześle ich kopie EME.
7.6 Dostawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa łańcucha dostaw oraz monitorowania i przestrzegania
aktualnego stanu prawnego. Dostawca, na prośbę EME, ma
obowiązek dostarczyć odpowiednie dowody, w szczególności
certyfikaty lub oświadczenia uznane na arenie międzynarodowej (np. AEO, C-TPAT) oraz wspierać EME podczas oficjalnych kontroli i zapewnić porównywalne standardy bezpieczeństwa łańcucha dostaw wobec partnerów biznesowych Dostawcy. Dostawca bezzwłocznie informuje EME o zmianach lub
zagrożeniach dla tego stanu rzeczy. Dostawca chroni dostawy
i usługi świadczone na rzecz EME lub osób trzecich wyznaczonych przez EME przed nieupoważnionym dostępem i
ingerencją.

8. Terminy dostaw, siła wyższa
8.1 Ustalone daty i godziny dostaw są wiążące. Terminowość
dostaw i usług zależy od daty odbioru dostaw i usług w miejscu
dostawy wyznaczonym przez EME.
8.2 Dostawca niezwłocznie powiadamia EME w formie pisemnej o wszelkich potencjalnych opóźnieniach dostaw, podając
numer i pozycję zamówienia oraz przewidywaną datę dostawy.
Odbiór takiego powiadomienia nie oznacza, że ustalony czas
dostawy został przedłużony, chyba że EME udzieli zgody na
takie przedłużenie w formie pisemnej. Jeżeli Dostawca nie
powiadomił EME lub powiadomienie jest niekompletne, Dostawca ponosi odpowiedzialność za poniesione straty zgodnie
z punktem 8.3.
8.3 W przypadku opóźnienia dostawy EME ma prawo, bez
uszczerbku dla roszczeń ustawowych, do domagania się kary
umownej w wysokości jednego (1) procenta wartości zamówienia zgodnie z Umową zakupu za opóźnione dostawy i
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usługi za każdy tydzień lub część tygodnia, do maksymalnie
dziesięciu (10) procent wartości zamówienia. EME ma prawo
żądania kary umownej nawet po odbiorze ostatnich dostaw i
usług w ramach Umowy zakupu, pod warunkiem zastrzeżenia
prawa do takiego żądania w ciągu jednego (1) miesiąca po
odbiorze ostatnich dostaw i usług. Kolejne lub dodatkowe
roszczenia o odszkodowanie pozostają bez zmian, przy czym
wysokość kary umownej pomniejszy kwotę odszkodowania.
8.4 Przypadki działania siły wyższej lub inne nieprzewidywalne, nieuniknione, poważne zdarzenia poza kontrolą strony,
powstałe z przyczyn niezależnych od strony, na przykład
zbiorowe spory z pracodawcą, przepisy prawa lub działania
organów publicznych, klęski żywiołowe, katastrofy naturalne,
wojna, zamieszki, działania terrorystyczne (dalej „siła wyższa”)
zwalniają strony z obowiązków umownych na czas występowania zakłóceń i zakresie ich oddziaływania. Dostawca niezwłocznie powiadomi EME w formie pisemnej o wszelkich
zaniedbaniach spowodowanych działaniem siły wyższej,
przedstawiając dowody i dostarczając wszelkich niezbędnych
informacji. Dostawca na własny koszt podejmie wszelkie racjonalne środki, by mimo tego zrealizować Umowę zakupu.
Jeżeli nie można przewidzieć, kiedy zakłócenia się zakończą
lub trwają one ponad dwa (2) miesiące, EME ma prawo w
całości lub częściowo odstąpić od realizacji danej Umowy
zakupu.
8.5 EME może zmodyfikować datę i godzinę dostawy określoną w Umowie zakupu, jeżeli planowane zapotrzebowanie na
dostawy lub usługi uległo zmianie w wyniku np. aktualizacji
harmonogramu pracy zakładu, opóźnień produkcji lub innych
zakłóceń działalności. EME w odpowiednim czasie poinformuje
Dostawcę o okolicznościach wymuszających zmianę daty
dostawy lub realizacji usługi. Dostawca zobowiązuje się dotrzymać terminu dostawy lub usługi według zmienionej daty
dostawy lub wykonania usługi.

9. Ceny, warunki płatności, faktury,
zakaz cesji
9.1 Obowiązują ceny ustalone w Umowie zakupu.
9.2 Termin płatności wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury, chyba że Umowa zakupu stanowi inaczej. Faktura może
zostać wystawiona tylko po realizacji dostawy lub usługi. Płatności uiszczane przez EME nie są uznawane za potwierdzenie
odbioru dostaw lub usług jako zgodnych z Umową zakupu.
Faktury za wykonanie częściowych dostaw lub usług z wyprzedzeniem podlegają płatności zgodnie z warunkami płatności, nie wcześniej niż przed upłynięciem określonej w harmonogramie daty płatności za ostatni przedmiot oraz po wykonaniu wszystkich dostaw w ramach Umowy zakupu, przy zastosowaniu postanowień umowy. Jeśli ustalono rabaty, łączna
kwota na fakturze zostanie o nie pomniejszona.
9.3 Faktura powinna być wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Każda faktura powinna zawierać
numer zamówienia EME, numer i datę faktury, datę realizacji,
rodzaj opakowania, opis towaru, ilość, jednostkę miary, cenę
jednostkową i wartość całkowitą, warunki płatności, warunki
dostawy (Incoterms 2010), kraj pochodzenia, kod taryfy celnej
oraz adres kupującego i adres odbiorcy (nazwę i miejsce
docelowego dostarczenia towaru), a przy dostawach transgranicznych w Unii Europejskiej także numer VAT i dane bankowe
(IBAN i SWIFT). Faktury należy przesyłać do działu księgowości (adres e-mail: accounting@eme-aero.com).
9.4 Płatności są regulowane przelewem na numer konta podany na fakturze, chyba że wskazano inaczej w Umowie zakupu.
Rozliczanie podatku VAT i inne obowiązki podatkowe są regulowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9.5 Dostawca nie jest uprawniony do cesji należności na rzecz
osób trzecich, a osoby trzecie nie mogą odbierać należności,
bez uprzedniej pisemnej zgody EME, przy czym udzielenie

takiej zgody nie powinno być bezzasadnie wstrzymywane.
Zgodę uznaje się za udzieloną w przypadku zastrzeżenia
własności przy sprzedaży oraz w przypadku cesji na rzecz
spółki, w której EME bezpośrednio lub pośrednio posiada
ponad 50% udziałów. Jeżeli Dostawca sceduje należność
wobec EME na osobę trzecią bez zgody EME niezgodnie z
pierwszym zdaniem niniejszego ustępu, cesja pozostaje ważna. Pomimo cesji EME ma prawo decydować, czy płatności
mają być uiszczane na rzecz Dostawcy, czy osoby trzeciej.

10. Zarządzanie jakością
10.1 Dostawca zapewni właściwy system zarządzania jakością, jeżeli EME tego wymaga. W uzasadnionych wypadkach,
Dostawca wyraża zgodę na wprowadzenie i utrzymywanie
systemu zarządzania jakością zgodnie z normą AS/EN9100
oraz na zapewnienie zgodności z dodatkowymi uzgodnionymi
postanowieniami dotyczącymi jakości i wymaganiami EME.
Brak systemu zapewnienia jakości lub zbliżająca się kontrola
EME nie zwalniają Dostawcy z jego obowiązków umownych.
10.2 W przypadku stałej relacji biznesowej Dostawca natychmiast powiadamia EME o wszelkich zmianach mających wpływ
na jakość dostarczanych towarów i usług, w szczególności
dotyczących organizacji, lokalizacji lub procesu produkcji.

11. Gwarancja / rękojmia
11.1 Dostawca gwarantuje, że wykonywane przez niego dostawy i usługi nie mają wad fizycznych ani prawnych. Dostawy
i usługi są zgodne z ustalonymi wytycznymi i warunkami, a
także wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa. Dostawca
gwarantuje również, że dostarczane przez niego dostawy i
usługi stoją na najwyższym poziomie technicznym w momencie realizacji Umowy zakupu, nawet jeżeli standardy te nie
znalazły jeszcze odzwierciedlenia w obowiązujących zasadach
i normach.
11.2 Roszczenia z tytułu rękojmi podlegają ograniczeniu do 36
miesięcy, licząc od dnia przejścia ryzyka z Dostawcy na EME
lub odpowiednio po przyjęciu przez EME dostaw i usług, jeżeli
przepisy prawa nie wyznaczają dłuższego okresu, na przykład
dla budynków lub obiektów w budowie.
11.3 EME będzie przeprowadzać kontrole dostaw i usług pod
względem wad jakości we właściwym czasie. Powiadomienia
dotyczące wad są uznawane za złożone terminowo, jeżeli
zostały przesłane Dostawcy w ciągu dwóch (2) tygodni od daty
wykrycia wad fizycznych. Termin uważa się za zachowany,
jeżeli powiadomienie zostanie wysłane przed jego upływem. W
związku z powyższym Dostawca niniejszym zrzeka się prawa
do odrzucenia reklamacji z powodu przekroczenia terminu
kontroli dostawy lub usługi.
11.4 W przypadku wad fizycznych lub prawnych, EME przysługują pełne ustawowe roszczenia i prawa. W szczególności
oznacza to, że Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z
wykryciem i usunięciem wad, w tym koszty poniesione przez
EME oraz koszty badań, koszty poniesione do czasu wykrycia
wady w EME, koszty demontażu i montażu, koszty pracy,
materiałów i transportu, a także inne koszty zwrotu towaru
wadliwego i dostawy towaru wolnego od wad. Dotyczy to
również sytuacji, w których zwiększone wydatki wynikają z
przeniesienia przedmiotu dostawy w miejsce inne niż miejsce
wykonania.
11.5 W przypadku, opóźnienia, odmowy lub niezdolności
Dostawcy do naprawy wady (poprzez jej usunięcie lub dostarczenie produktu zastępczego), EME ma prawo samodzielnie
wyeliminować wady lub zlecić ich wyeliminowanie osobie
trzeciej i obciążyć kosztami Dostawcę, bez uszczerbku dla
praw ustawowych EME. W nagłych przypadkach, po uprzednim uzgodnieniu z Dostawcą, EME ma prawo usunąć wadę lub
zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt Dostawcy.

12. Naruszenie praw osób trzecich
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Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia
składane w związku z umownym wykorzystywaniem dostaw i
usług z tytułu naruszenia przyznanych lub rozpatrywanych
praw własności przemysłowej, praw autorskich lub innych praw
osób trzecich (dalej łącznie „prawa osób trzecich”). Dostawca
zwolni EME z odpowiedzialności i zabezpieczy przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z wykorzystania praw osób
trzecich, a także zgadza się zapłacić wszelkie odszkodowania,
koszty lub wydatki poniesione przez EME w wyniku naruszenia
praw osób trzecich na pierwsze żądanie EME. Powyższe
postanowienia nie mają zastosowania, gdy wzory rysunków
EME lub inne wytyczne EME naruszają prawa własności.
Dostawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie zagranicznych praw własności przemysłowej i wniosków o przyznanie
praw własności przemysłowej, gdy co najmniej jedno z praw z
tej samej rodziny praw własności przemysłowej zostało opublikowane w państwie Dostawcy, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub przez Europejski Urząd Patentowy.

13. Ubezpieczenie
Dostawca ma obowiązek wykupić odpowiednie ubezpieczenie
OC i ubezpieczenie od odpowiedzialności za produkt oraz
dostarczyć dowód ubezpieczenia na prośbę EME. Na wniosek
EME Dostawca przeniesie na EME roszczenia odszkodowawcze wobec firmy ubezpieczeniowej.

14. Składowanie, gotowość do dostawy
Dostawca zagwarantuje odpowiedni poziom zapasów części i
dostępność dostaw dla zwykłego okresu użytkowania dostaw i
usług przez co najmniej dziesięć (10) lat od daty ostatniej
dostawy. Jeżeli Dostawca zaprzestanie dostaw w trakcie lub
po upłynięciu wspomnianego wyżej okresu, jest on zobowiązany odpowiednio wcześniej umożliwić EME złożenie ostatniego zamówienia na racjonalnych warunkach.

15. Postanowienia końcowe
15.1 Umowa zakupu podlega prawu polskiemu, z wyłączeniem
postanowień kolizyjnych. Konwencja ONZ z dnia 11 kwietnia
1980 roku o międzynarodowej sprzedaży towarów zostaje
niniejszym wyłączona.
15.2 Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd w
Rzeszowie. Niezależnie od powyższego, EME ma prawo
wnieść pozew do innego, wybranego sądu.
15.3 W przypadku, gdy pogarszająca się sytuacja majątkowa
lub kredytowa Dostawcy może mieć poważny wpływ na właściwe wykonywanie obowiązków umownych przez Dostawcę,
w szczególności gdy złożony został wniosek o ogłoszenie
upadłości, EME ma prawo odstąpić od realizacji Umowy zakupu lub rozwiązać Umowę zakupu w części, w jakiej nie została
ona jeszcze zrealizowana.
15.4 Minerały z regionów ogarniętych konfliktami
Jeżeli towary i usługi dostarczane przez Dostawcę zawierają
tantal, wolfram, cynę lub złoto („minerały z regionów ogarniętych konfliktami”), Dostawca ma obowiązek zapewnić, że
minerały z regionów ogarniętych konfliktami pochodzą z odpowiedzialnych wytapialni / źródeł zaopatrzenia, które spełniają wymagania rozporządzenia ONZ i nie biorą udziału w finansowaniu konfliktów zbrojnych, w szczególności w Demokratycznej Republice Konga i krajach sąsiednich. Na prośbę EME
Dostawca dostarczy wszelkie informacje konieczne do ustalenia źródła pochodzenia minerałów z regionów ogarniętych
konfliktami.

15.6 Dostawca zgadza się przestrzegać obowiązujących
przepisów ochrony danych osobowych i postępować zgodnie z
Rozporządzeniem (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych). W przypadku, gdy Dostawca otrzyma od
EME dane osobowe, ma on obowiązek zapewnić, że są one
przetwarzane w zakresie koniecznym do planowania, realizacji
i zarządzania stosunkiem umownym pomiędzy EME i Dostawcą.

16. Zgodność
16.1. Dostawca gwarantuje, w odpowiednim zakresie, że (a)
umowa i powstały w ramach umowy stosunek umowny oraz
związane z nią działania Dostawcy nie naruszają przepisów
antykorupcyjnych, w tym konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych i wszystkich powiązanych przepisów, ani nie powodują naruszenia tych praw
przez EME, oraz gwarantuje, że będzie należycie przestrzegać
przez cały okres obowiązywania umowy wszystkich obowiązujących praw i warunków niniejszej umowy, w tym warunków tu
opisanych, podczas dostarczania usług lub w związku z usługami, (b) Dostawca ani inna osoba, w tym pracownicy lub
przedstawiciele Dostawcy, wedle wiedzy Dostawcy, nie udzieliła ani nie będzie oferować pożyczki, prezentu, dotacji ani
innych wartości, bezpośrednio lub pośrednio, w gotówce lub w
naturze, na rzecz urzędnika lub pracownika agencji rządowej,
departamentu, instytucji, przedsiębiorstwa państwowego lub
publicznej organizacji międzynarodowej, kandydata w wyborach, partii politycznej lub jej członka, lub innej osoby oficjalnie
reprezentującej wspomniane organizacje (dalej „osoby pełniące funkcje publiczne”), lub na rzecz innych osób w celu uzyskania nieuczciwej przewagi, (c) Dostawca powiadomi EME o
wszelkich zmianach własnościowych w ciągu czterech tygodni.
Jeśli w związku z realizacją Umowy zakupu Dostawca dopuści
się wobec pracowników lub klientów EME bądź osób pełniących funkcje publiczne działań, które mogą skutkować
wszczęciem postępowania karnego w sprawie korupcji, niedozwolonych korzyści lub przekupstwa, EME ma prawo rozwiązać wszelkie stosunki prawne między EME a Dostawcą bez
wypowiedzenia. Powyższe stosuje się również wówczas, gdy
Dostawca wykorzystuje do pracy dzieci podczas procesu
produkcyjnego dostarczanych towarów i usług.
16.2. Bez uszczerbku dla innych praw EME, EME ma prawo
do odstąpienia w całości lub części od każdej Umowy i załączników do Umowy, a także stosunku umownego między Stronami bez wypowiedzenia, jeżeli dowie się lub ma powód, by
przypuszczać, że Dostawca narusza obowiązki wynikające z
powyższego artykułu, lub że dostarczone przez niego informacje są nieprawdziwe.
16.3. EME ma prawo przeprowadzić kontrolę antykorupcyjną
ksiąg i rejestrów Dostawcy, jeżeli jest to konieczne i właściwe
do zapewnienia zgodności Dostawcy z obowiązkami wynikającymi z niniejszego artykułu.

15.5 Dane Dostawcy i jego osób kontaktowych będą przechowywane przez EME i wykorzystywane wyłącznie dla celów
przetwarzania transakcji biznesowych z Dostawcą. Dostęp do
systemu przetwarzającego dane w EME jest chroniony przy
użyciu nowoczesnych metod.
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