STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE
Niniejsze Warunki ogólne sprzedaży („Warunki”) mają zastosowanie do wszystkich
ofert, zamówień i umów na sprzedaż towarów i usług przez SPX FLOW na rzecz
Kupującego. Niniejsze Warunki zastępują i wykluczają wszelkie uprzednie pisemne lub
ustne umowy, porozumienia, oświadczenia, zapewnienia oraz wszelkie
przedrukowane lub standardowe warunki ogólne zawarte w zapytaniu ofertowym
Kupującego, zamówieniu, fakturze, potwierdzeniu zamówienia, kontrakcie lub w
innym podobnym dokumencie. Niniejsze Warunki nie mogą być nowelizowane,
uzupełniane, zmieniane, ani modyfikowane inaczej niż w formie równoczesnej lub
następczej umowy pisemnej podpisanej przez upoważnionego przedstawiciela SPX
FLOW i Kupującego. Potwierdzenie przez SPX FLOW zamówienia Kupującego nie
stanowi przyjęcia żadnych warunków ogólnych w nim zawartych, niezależnie od tego
jak takie warunki ogólne mogą być sformułowane lub opisane.
1. DEFINICJE: „SPX FLOW” oznacza jednostkę SPX FLOW, Inc. wymienioną w
zamówieniu, która dostarcza towary i/lub usługi. „Kupujący” oznacza przedsiębiorcę,
który przyjął ofertę SPX FLOW lub jest wymieniony w zamówieniu.
2. CENY: O ile nie zostanie to wspólnie uzgodnione odmiennie w formie pisemnej, ceny
przedstawiane są jako ceny netto, Free Carrier (INCOTERM 2010) zakład SPX FLOW.
Błędy literowe, urzędnicze i matematyczne podlegają korekcie. Ceny nie obejmują
wydatków związanych ze specjalnym opakowaniem lub procedurami realizowanymi w
związku z wyjątkowymi okolicznościami wysyłki lub przechowywania, chyba że
zostanie to wyraźnie zaznaczone. Do chwili przyjęcia zamówienia na podstawie
niniejszych Warunków oferowane ceny mogą podlegać zmianom.
3. DOSTAWA I WYKONANIE: O ile nie zostanie to wyraźnie odmiennie uzgodnione
przez strony w formie pisemnej, wszystkie towary będą dostarczane na zasadzie Free
Carrier (INCOTERM 2010) zakład SPX FLOW. Tytuł własności przechodzi na Kupującego
z chwilą dostawy lub po dokonaniu pełnej płatności, w zależności od tego która z tych
czynności nastąpi później, pod warunkiem, że jedyne prawa, jakie zachowuje SPX
FLOW w związku z własnością to prawa umożliwiające jej odzyskanie towarów w
przypadku braku zapłaty ze strony Kupującego. Daty realizacji usługi i/lub dostawy lub
wysyłki towarów są wyłącznie przybliżone i mogą podlegać zmianom, przy czym SPX
FLOW podejmie wszelkie ekonomicznie rozsądne wysiłki, by ich dotrzymywać, z
zastrzeżeniem, że SPX FLOW nie odpowiada za szkody lub inne straty, a Kupujący nie
jest zwolniony z jego obowiązków w związku z niedotrzymaniem tych dat przez SPX
FLOW. W przypadku uzgodnienia odszkodowania lub opłaty karnej w związku z
opóźnieniem, takie odszkodowanie lub opłata stają się należne wyłącznie w przypadku,
gdy w wyniku niewykonania zobowiązania przez SPX FLOW Kupujący poniesie stratę z
powodu opóźnienia, jeśli Kupujący powiadomił o tym SPX FLOW w formie pisemnej po
upływie okresu, kiedy to dostawa mogła być rozsądnie oczekiwana . O ile nie określono
tego wyraźnie inaczej, odszkodowanie lub opłata karna będą naliczane w oparciu o
wartość opóźnionej części dostawy, a łączna odpowiedzialność SPX FLOW za wszystkie
odszkodowania/opłaty karne jest ograniczona do 5% całkowitej wartości zamówienia.
Takie odszkodowania/opłaty karne stanowią wyłączne odszkodowanie Kupującego i
wyłączną odpowiedzialność SPX FLOW w przypadku opóźnienia. W celu uniknięcia
wątpliwości, jeżeli zamówienie podlega prawu Holandii, „odszkodowanie” lub „opłata
karna” oznaczają karę umowną, która ma stanowić odszkodowanie za szkodę.
Dodatkowo SPX FLOW nie ponosi odpowiedzialności bezpośredniej ani pośredniej za
żadne opóźnienie lub niewykonanie obowiązków przez przewoźników lub dostawców;
problemy z pracownikami, niedobory, strajki, czy przerwy dowolnego rodzaju;
problemy z uzyskaniem materiałów; zmiany w zamówieniu wprowadzane przez
Kupującego; pożary, powodzie, burze, wypadki, czy katastrofy naturalne; wszelkie
ustawowe działania, sankcje, ograniczenia lub inne rządowe blokady lub zakazy lub
zamieszki polityczne; bądź inne przyczyny będące poza rozsądną kontrolą SPX FLOW.
W przypadku dowolnego takiego opóźnienia, data dostawy zostanie przesunięta o
okres co najmniej równy okresowi trwania opóźnienia. Wszystkie towary, co do
których SPX FLOW nie otrzyma powiadomienia o odrzuceniu w ciągu siedmiu (7) dni
po ich otrzymaniu, uznaje się za odebrane.
4. BRAKI, SZKODY, BŁĘDY W WYSYŁCE: Odpowiedzialność SPX FLOW kończy się z
chwilą udostępnienia towarów do odbioru w zakładzie SPX FLOW. Kupujący odnotuje
odbiór towarów, które nie są zgodne z konosamentem lub odbiorem ekspresowym
oraz bezzwłocznie zgłosi roszczenie przeciwko przewoźnikowi w przypadku wszelkich
braków, uszkodzeń lub niezgodności w wysyłce. Dopuszczalne są wysyłki częściowe lub
przeładunki.
5. PODATKI: Wycena i cena zamówienia nie obejmuje żadnych danin, podatków,
obciążeń i opłat jakiegokolwiek rodzaju, obecnych ani przyszłych, należnych aktualnie
lub w przyszłości. Wykluczenie to obejmuje, lecz nie ogranicza się do, podatku od
wartości dodanej, podatku dochodowego, podatku u źródła, podatku od zysków,
podatku od obrotu, podatku od towarów i usług oraz wszelkich obowiązujących
podatków konsumpcyjnych lub środowiskowych, podatku płatnego od dochodów
pracowników oddelegowanych, opłat portowych, należności importowych i celnych od
elementów i usług, a także wszelkich opłat eksportowych należnych w przypadku
wysyłki wszelkich komponentów SPX FLOW według zamówienia, jeżeli mają
zastosowanie. Na podstawie tego, że cena zamówienia nie obejmuje podatków, SPX
FLOW zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury z dodaniem do ceny zamówienia
takich podatków, jakie mogą obowiązywać w odpowiedniej jurysdykcji podatkowej
wraz z kosztami zewnętrznymi SPX FLOW związanymi z rozliczaniem tych podatków.

6. OPŁATY I PŁATNOŚCI: O ile SPX FLOW nie uzgodniła tego odmiennie w formie
pisemnej, płatność za towary jest należna w ciągu trzydziestu (30) dni, w walucie kraju
siedziby SPX FLOW. W przypadku zamówień przekraczających dwieście pięćdziesiąt
tysięcy dolarów USA (250.000 USD) lub równowartość tej sumy w lokalnej walucie,
warunki płatności są następujące: (a) dwadzieścia procent (20%) przedpłaty, (b)
czterdzieści procent (40%) po zakupie surowców/komponentów przez SPX FLOW oraz
(c) czterdzieści procent (40%) w chwili dostawy. Przedpłata jest należna w ciągu pięciu
(5) dni od przyjęcia przez SPX FLOW zamówienia, a kolejne dwie płatności są należne
w ciągu trzydziestu (30) dni. Płatności w ratach proporcjonalnych stają się należne w
przypadku wysyłek częściowych, przy czym Kupujący nie jest uprawniony do żadnego
wstrzymania lub zawieszenia, z zastrzeżeniem jednak, że jeżeli SPX FLOW zgodzi się w
formie pisemnej na takie wstrzymanie lub zawieszenie, SPX FLOW może dopuścić to
wstrzymanie lub zawieszenie w formie gwarancji, akredytywy lub gwarancji bankowej
w żadnym przypadku nie wykraczającej poza trzydzieści (30) dni po wygaśnięciu okresu
rękojmi. SPX FLOW zachowuje wszelkie środki prawne na wypadek niewypłacalności
Kupującego, włącznie m.in. z prawem do zatrzymania dostaw, żądania zwrotu
dostarczonych towarów, bądź wstrzymania dostaw realizowanych inaczej niż za
rozliczeniem gotówkowym. Niezapłacenie faktur w terminie wymagalności może
doprowadzić, według uznania SPX FLOW, do natychmiastowej wymagalności
wszystkich kolejnych faktur, a SPX FLOW może wstrzymać wszelkie kolejne dostawy aż
do całkowitego rozliczenia, przy czym w takim przypadku SPX FLOW nie ponosi
odpowiedzialność za brak całkowitej lub częściowej realizacji umowy. Kupujący zgadza
się zapłacić, bez formalnego powiadamiania, co miesiąc, półtora procent (1,5%) kwoty
niewpłaconej w terminie lub, jeżeli taka stopa procentowa przekracza kwotę
wynikającą z obowiązującego prawa, Kupujący zgadza się płacić maksymalną
dopuszczoną sumę odsetek. Kupujący nie ma prawa dokonać żadnego odliczenia, czy
to w formie potrącenia, roszczenia wzajemnego, czy w innej formie. Jeżeli warunki
dokonania jakiejkolwiek płatności (takie jak dostawa, realizacja lub formalny odbiór)
nie mogą być spełnione z powodu naruszenia popełnionego przez Kupującego, taka
płatność staje się pomimo tego należna i płatna w uzgodnionym terminie, przy czym
nie wpływa to na dalsze prawo SPX FLOW do żądania odszkodowania.
7. ODWOŁANIA I ZMIANY: Wszystkie zamówienia stają się wiążące z chwilą ich
przyjęcia. W przypadku, gdy SPX FLOW według własnego uznania zgodzi się na
anulowanie zamówienia przez Kupującego, Kupujący jest zobowiązany do pokrycia
opłaty za anulowanie równej kwocie, która jest wyższa spośród: (i) dwadzieścia pięć
procent (25%) ceny zakupu lub (ii) wszelkie straty lub koszty poniesione przez SPX
FLOW, włącznie m.in. z kosztami materiałów, robocizną, inżynierią, dopasowywaniem
i uzasadnioną marżą zysku. Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie
uzasadnione koszty przechowywania, ubezpieczenia i inne wydatki poniesione przez
SPX FLOW w wyniku anulowania i/lub zmian wprowadzanych przez Kupującego. Żadne
zmiany w specyfikacji lub zamówieniu nie zostaną zaakceptowane bez uprzedniej
pisemnej zgody obydwu stron. W przypadku, gdy Kupujący wystąpi o zmianę, SPX
FLOW przekaże mu wycenę w uzasadnionym czasie nie krótszym niż dziesięć (10) dni
roboczych z wyszczególnieniem odpowiedniej zmiany w dostawie, cenie, materiałach
itp. SPX FLOW nie jest zobowiązana do wdrożenia żądanej zmiany, aż do zatwierdzenia
jej wyceny przez strony.
8. OGRANICZONA RĘKOJMIA: O ile nie zostanie to uzgodnione inaczej w formie
pisemnej, (a) towary SPX FLOW, elementy dodatkowe i ich części są objęte rękojmią
dla Kupującego w zakresie wad wykonania i materiałowych przez okres dwunastu (12)
miesięcy od daty instalacji lub osiemnastu (18) miesięcy od daty dostawy w zależności
od tego, który z tych terminów następuje wcześniej oraz (b) usługi SPX FLOW są objęte
rękojmią dla Kupującego, potwierdzającą, że zostały wykonane profesjonalnie, przez
okres dziewięćdziesięciu (90) dni po dacie ich realizacji. Jeżeli towary lub usługi nie są
zgodne z powyższymi warunkami rękojmi, w ramach jedynego uprawnienia
Kupującego, SPX FLOW według własnego uznania naprawi lub wymieni wadliwe
towary lub ponownie wykona wadliwe usługi. Jeżeli Kupujący zgłosi SPX FLOW
roszczenie z rękojmi i nie zostanie potwierdzona żadna faktyczna wada, Kupujący
zwróci SPX FLOW wszelkie uzasadnione koszty, jakie SPX FLOW poniesie w związku z
taką domniemaną wadą. Towary stron trzecich dostarczone przez SPX FLOW podlegają
naprawie lub wymianie jako jedyne uprawnienie Kupującego, lecz wyłącznie w zakresie
objętym i uznanym przez gwarancję oryginalnego producenta. O ile nie zostanie to
uzgodnione inaczej w formie pisemnej, SPX FLOW nie ponosi odpowiedzialności na
podstawie rękojmi lub innej w przypadku: (i) normalnego zużycia; (ii) korozji, starcia,
czy erozji; (iii) gdy dowolny towar lub usługa po dostawie lub wykonaniu przez SPX
FLOW ulegnie wypadkowi, nadużyciu, nieprawidłowemu użytkowaniu, nieprawidłowej
naprawie, zmianie (włącznie z modyfikacjami lub naprawami wykonywanymi przez
Kupującego, klienta końcowego lub strony trzecie inne niż SPX FLOW), nieprawidłowej
instalacji lub konserwacji, zaniedbaniu lub użytkowaniu w nadmiernie przeciążonych
warunkach; (iv) wad wynikających ze specyfikacji lub projektów Kupującego, bądź
wykonawców lub podwykonawców Kupującego innych niż SPX FLOW lub (v) wad
wynikających z produkcji, dystrybucji, promocji lub sprzedaży produktów Kupującego;
(vi) szkód wynikających z podłączenia, obsługi lub wykorzystywania razem z
urządzeniami, produktami, sprzętem, oprogramowaniem, systemami lub danymi
niedostarczonymi przez SPX FLOW, jeżeli takie szkody lub straty nie miałyby miejsca
bez takiego podłączenia, obsługi lub wykorzystywania; lub (vii) wykorzystywania
towarów przez Kupującego w jakikolwiek sposób niezgodny z pisemnymi materiałami
SPX FLOW dotyczącymi zastosowania danego produktu. Dodatkowo niniejsza rękojmia
nie obejmuje żadnych kosztów robocizny, demontażu, reinstalacji, transportu ani
dostępu, ani też innych wydatków związanych z naprawą lub wymianą towarów SPX
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FLOW. RĘKOJMIE ZAWARTE TUTAJ SĄ JEDYNYMI I WYŁĄCZNYMI RĘKOJMIAMI
DOSTĘPNYMI DLA KUPUJĄCEGO I SPX FLOW NINIEJSZYM WYKLUCZA WSZELKIE INNE
RĘKOJMIE I GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOMNIEMANE, WŁĄCZNIE M.IN. Z
DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI ZDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO
DANEGO CELU, WYNIKU DOWOLNEGO DZIAŁANIA LUB PROCESU POŻĄDANEGO PRZEZ
KUPUJĄCEGO I NIE ZATWIERDZONEGO WYRAŹNIE PRZEZ SPX FLOW. WYŻEJ
WSKAZANE ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE Z NAPRAWĄ, WYMIANĄ I PRZYWRÓCENIEM
DZIAŁANIA OBEJMUJĄ PEŁNĄ I WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPX FLOW ORAZ
STANOWIĄ JEDYNY I WYŁĄCZNY ŚRODEK KUPUJĄCEGO W ZAKRESIE WSZELKICH
ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH ZE SPRZEDAŻĄ I REALIZACJĄ USŁUG, DOSTAWAMI
TOWARÓW LUB ICH CZĘŚCI, ICH PROJEKTOWANIEM, PRZYDATNOŚCIĄ DO UŻYTKU,
INSTALACJĄ LUB DZIAŁANIEM.
9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA: W przypadku skutecznego roszczenia strony trzeciej
dotyczącego naruszenia praw, SPX FLOW według własnego uznania: (i) zmodyfikuje
sprzedane towary w taki sposób, aby spełniały porównywalne funkcje bez naruszania
tych praw, (ii) uzyska bezpłatną licencję dla Kupującego, umożliwiającą dalsze
korzystanie z towarów naruszających prawo, lub (iii) zwróci Kupującemu kwotę
odpowiadającą wartości komponentu naruszającego prawo z uwzględnieniem jego
ówczesnej rzetelnej wartości rynkowej. SPX FLOW nie ponosi odpowiedzialności na
mocy tego Artykułu w zakresie, w jakim roszczenie oparte jest na (a) podłączeniu,
obsłudze lub wykorzystywaniu razem z urządzeniami, produktami, sprzętem,
oprogramowaniem, systemami lub danymi niedostarczonymi przez SPX FLOW, jeżeli
takie szkody lub straty nie miałyby miejsca bez takiego podłączenia, obsługi lub
wykorzystywania, lub (b) wykorzystywaniu towarów przez Kupującego w jakikolwiek
sposób niezgodny z pisemnymi materiałami SPX FLOW dotyczącymi zastosowania
danego produktu lub (c) naruszeniu wynikającym ze specyfikacji lub projektów
Kupującego lub jego wykonawców czy podwykonawców innych niż SPX FLOW.
Niniejsza Sekcja określa całość odpowiedzialności SPX FLOW i wyłączny środek prawny
Kupującego w zakresie wszelkich faktycznych lub domniemanych naruszeń
wynikających z wykorzystania towarów lub usług sprzedanych przez SPX FLOW, bądź
dowolnej ich części oraz podlega innym ograniczeniom zawartym w tych Warunkach
ogólnych.
10. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NIEZALEŻNIE OD INNYCH ODMIENNYCH
POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH: (A) W ŻADNYM
PRZYPADKU SPX FLOW NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE
ODSZKODOWANIA RETORSYJNE, PENALIZUJĄCE, LUB UBOCZNE, POŚREDNIE,
SPECJALNE LUB NASTĘPCZE SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU (ZWANE DALEJ
ŁĄCZNIE „SZKODAMI WTÓRNYMI”), NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY MOŻNA JE BYŁO
PRZEWIEDZIEĆ CZY NIE, WŁĄCZNIE M.IN. Z OPŁATAMI I KOSZTAMI STRON TRZECICH,
UTRACONYMI ZYSKAMI (BEZPOŚREDNIMI LUB POŚREDNIMI), UTRACENIEM
PRODUKTU, PRODUKCJI, INWESTYCJI LUB OKAZJI INWESTYCJI, NIEZALEŻNIE OD
PRZYCZYNY, WŁĄCZNIE M.IN. Z AKTAMI ZANIEDBANIA LUB ZANIECHANIA,
NARUSZENIEM KONTRAKTU, GWARANCJI (WYRAŹNEJ LUB DOMNIEMANEJ), BĄDŹ
OBOWIĄZKU (USTAWOWEGO LUB INNEGO), ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI NA ZASADZIE
RYZYKA GRUPY SPX FLOW LUB DOWOLNEJ INNEJ PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI
PRAWNEJ ORAZ (B) ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPX FLOW WYNIKAJĄCA Z LUB
ZWIĄZANA ZE WSZYSTKIMI ZAMÓWIENIAMI I KONTRAKTAMI NA TOWARY I USŁUGI
ZGODNIE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI (Z WYJĄTKIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓRA
NIE MOŻE BYĆ OGRANICZONA WEDŁUG OBOWIĄZUJACEGO PRAWA) NIE PRZEKROCZY
CENY KONTRAKTU NA TOWARY I/LUB USŁUGI, Z KTÓREGO WYNIKAŁABY TAKA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ. JAKIEKOLWIEK POSTĘPOWANIE ZWIĄZANE Z NARUSZENIEM
KONTRAKTU MUSI BYĆ WSZCZĘTE PRZEZ KUPUJĄCEGO W CIĄGU 30 DNI OD DATY
WYGAŚNIĘCIA
OKRESU
RĘKOJMI.
KUPUJĄCY
PONOSI
WYŁĄCZNĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE UMOWY ZAWARTE ZE STRONAMI TRZECIMI
POZOSTAJĄCE POZA ZAKRESEM NINIEJSZYCH WARUNKÓW, A KTÓRE SĄ SPRZECZNE Z
OGRANICZENIAMI ODPOWIEDZIALNOŚCI I/LUB RĘKOJMIAMI OPISANYMI W
WARUNKACH.
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bezpośrednio uzależnione od uzyskania takiej licencji; (2) SPX FLOW podejmie
ekonomicznie rozsądne wysiłki, by otrzymać taką licencję; (3) Kupujący udostępni
wszelkie konieczne informacje i dokumentację wymaganą do uzyskania przez SPX
FLOW takiej licencji; oraz (4) Kupujący zwróci SPX FLOW wszelkie uzasadnione wydatki
poniesione w związku z uzyskaniem takiej licencji.
12. INFORMACJE PRAWNIE ZASTRZEŻONE: SPX FLOW zachowa prawa własności do
wszystkich drukowanych materiałów inżynieryjnych i produkcyjnych, rysunków,
danych technicznych i innej własności intelektualnej, informacji i dokumentów
dotyczących towarów lub usług sprzedanych Kupującemu. Wszelkie takie informacje i
dokumenty ujawnione lub dostarczone przez SPX FLOW do Kupującego: (i) są
uznawane za informacje prawnie zastrzeżone na rzecz SPX FLOW; (ii) nie mogą być
ujawniane żadnej stronie trzeciej z jakiegokolwiek powodu bez uprzedniej wyraźnej
zgody pisemnej SPX FLOW; oraz (iii) będą wykorzystywane przez Kupującego wyłącznie
w celu inspekcji, instalacji, wykorzystania i konserwacji towarów i usług sprzedanych
Kupującemu na podstawie niniejszych Warunków.
13. PRAWO WŁAŚCIWE; FORUM; ROZWIĄZYWANIE SPORÓW: W przypadku
sprzedaży lub dostawy towarów lub realizacji usług na terenie Stanów Zjednoczonych
Ameryki: Prawa i obowiązki Stron podlegają prawu Stanu Karoliny Północnej, Stany
Zjednoczone Ameryki, z wykluczeniem norm kolizyjnych prawa prywatnego
międzynarodowego. Jakiekolwiek powództwo lub postępowanie w związku z
dowolnym sporem lub konfliktem dotyczącym lub wynikającym z niniejszego
zamówienia, według własnego wyłącznego uznania SPX FLOW: (i) zostanie wniesione
do dowolnego Sądu Stanowego w okręgu Mecklenburg, Karolina Północna, lub sądów
federalnych w Zachodnim Dystrykcie Karoliny Północnej, Stany Zjednoczone Ameryki,
przy czym Kupujący i SPX FLOW poddają się i przyjmują ogólnie i bezwarunkowo
jurysdykcję tych sądów co do osoby i mienia takiej strony, lub (ii) zostanie rozwiązane
drogą arbitrażu administrowanego przez American Arbitration Association zgodnie z
jej regulaminem (Commercial Rules), a tak wydany wyrok będzie ostateczny i wiążący
dla Stron i może być uznany i wykonany w dowolnym sądzie mającym jurysdykcję.
Kupujący i SPX FLOW niniejszym nieodwołalnie zrzekają się z jakichkolwiek zarzutów
co do miejsca prowadzenia sporu lub postępowania w ww. sądach. W przypadku
sprzedaży lub dostawy towarów lub realizacji usług poza Stanami Zjednoczonymi
Ameryki: Prawa i obowiązki Stron wynikające z niniejszych Warunków podlegają i będą
interpretowane zgodnie z prawem właściwym miejsca siedziby jednostki SPX FLOW
dostarczającej towary lub usługi w ramach danego zamówienia. Wyłącza się
zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej
sprzedaży towarów oraz normy kolizyjne prawa prywatnego międzynarodowego.
Jakiekolwiek powództwo lub postępowanie w związku z dowolnym sporem lub
konfliktem dotyczącym lub wynikającym z niniejszego zamówienia, według własnego
wyłącznego uznania SPX FLOW: (i) zostanie wniesione do dowolnego sądu właściwego
w państwie, w którym zlokalizowana jest jednostka SPX FLOW dostarczająca towary
lub usługi, lub (ii) zostanie ostatecznie rozwiązane zgodnie z Regulaminem
Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej przez jednego lub więcej arbitrów
wyznaczonych zgodnie z ww. Regulaminem, przy czym język angielski będzie językiem
prowadzenia postępowania arbitrażowego i wydanego wyroku. Niezależnie od
wszelkich innych ograniczeń zawartych w niniejszych Warunkach, SPX FLOW zastrzega
sobie prawo do wszczęcia postępowania w dowolnym sądzie właściwym mającym
jurysdykcję, a Kupujący pokryje SPX FLOW wszelkie koszty, opłaty i wydatki (włącznie
z rozsądnym kosztami zastępstwa prawnego), jakie SPX FLOW poniesie w związku z
realizacją swoich praw zgodnie z tym zamówieniem.

14. ODSPRZEDAŻ: Kupujący ponadto zobowiązuje się, że w chwili odsprzedaży
towarów zamieści w umowie dotyczącej takiej odsprzedaży postanowienia
ograniczające środki prawne przeciwko SPX FLOW zgodne z niniejszymi Warunkami.
Jeżeli Kupujący nie zamieści takich postanowień w jakiejkolwiek umowie odsprzedaży,
(a) SPX FLOW może odrzucić zamówienie Kupującego związane z taką umową
odsprzedaży oraz (b) Kupujący zabezpieczy, zapewni obronę
i zwolni z
odpowiedzialności SPX FLOW w związku z wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami,
11. TOWARY NA EKSPORT: Kupujący akceptuje, że towary mogą podlegać stratami, kosztami, szkodami lub wydatkami (włącznie z rozsądnymi kosztami
ograniczeniom eksportowym, i że Kupujący ma obowiązek przestrzegać wszystkich zastępstwa prawnego) wynikającymi lub związanymi z takim ich niezamieszczeniem.
obowiązujących praw i regulacji. Jeżeli towary są przeznaczone na eksport, Kupujący
określi kraj przeznaczenia w swoim zamówieniu. W przypadku, gdy Kupujący nabywa 15. OPÓŹNIENIA SPOWODOWANE PRZEZ KUPUJĄCEGO, ZRZECZENIE SIĘ PRAW: Jeżeli
towary na eksport bez powiadomienia o tym SPX FLOW, SPX FLOW zastrzega sobie Kupujący nie wykona jakichkolwiek swoich zobowiązań wynikających z zamówienia,
prawo do anulowania zamówienia bez ponoszenia konsekwencji finansowych ani SPX FLOW jest uprawniona do zawieszenia realizacji danego zamówienia do czasu, gdy
odpowiedzialności za naruszenie w przypadku, gdy SPX FLOW sprzeciwi się Kupujący wykona swoje zobowiązania, a wszelkie daty dostaw towarów lub realizacji
ostatecznemu miejscu przeznaczenia towarów. Kupujący ponosi wyłączną usług zostaną przedłużone o czas określony wg uznania SPX FLOW.
odpowiedzialność oraz podejmie się obrony, zabezpieczenia i zapłaty SPX FLOW
odszkodowania za jakiekolwiek straty lub szkody (włącznie m.in. z roszczeniami władz Opóźnienia spowodowane przez Kupującego, uniemożliwiające SPX FLOW osiągnięcie
państwowych) wynikające z eksportu lub importu takich towarów, włącznie między wyników związanych z oryginalnym zamówieniem obejmują między innymi: (a)
innymi z ich opakowaniem, etykietowaniem, oznakowaniem, gwarancją, zawartością, wznoszenie budynków, struktur lub innych części placu budowy, gdzie mają znajdować
użytkowaniem lub dokumentacją. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za się towary SPX FLOW; (b) zmiany w zakresie zamówienia wprowadzone przez
uzyskanie wymaganych licencji eksportowych. Kupujący nie podejmie, ani też nie Kupującego; (c) realizację zatwierdzeń, zgód lub przedstawienie krytycznych informacji
wystąpi do SPX FLOW o podjęcie żadnych działań, które mogłyby naruszać jakiekolwiek przez Kupującego po upływie okresów podanych w zamówieniu; (d) wszelkie określone
przepisy antybojkotowe, eksportowe lub importowe, bądź rozporządzenia dotyczące udogodnienia na placu budowy i warunki robocze niedotrzymane przez Kupującego;
danych zamówień, wprowadzone przez jakiekolwiek władze rządowe, a także (e) niezorganizowanie przez Kupującego przewozu towarów zgodnie z zamówieniem,
zobowiązuje się obronić, zabezpieczyć i zapłacić odszkodowanie SPX FLOW za wszelkie jeżeli Kupujący był do tego zobowiązany, bądź dowolne inne niewykonanie lub
straty lub szkody wynikające z lub związane z takimi działaniami. W zakresie, w jakim odmowa przez Kupującego przyjęcia dostawy zgodnie z datami dostaw określonymi w
SPX FLOW winna uzyskać licencję eksportową na dowolne towary: (1) zobowiązanie zamówieniu; (f) opóźnienia w uzyskaniu odpraw celnych (jeżeli mają zastosowanie) co
SPX FLOW do realizacji zamówienia na towary wymagające takiej licencji jest do dostaw objętych zamówieniem; oraz (g) opóźnienie przez Kupującego w zakresie
2
(Rev. 2 Nov. 2017)

zapewnienia jakiegokolwiek wymaganego zabezpieczenia dla SPX FLOW w formie
akredytywy, gwarancji bankowej lub innej. W przypadku takich opóźnień ze strony
Kupującego, SPX FLOW jest uprawniona - niezależnie od przesunięcia pozostających
kamieni milowych - do zwiększenia całkowitej ceny zamówienia tak, aby
odzwierciedlała wzrost kosztów SPX FLOW bezpośrednio związanych z opóźnieniami
po stronie Kupującego. Ponadto SPX FLOW jest uprawniona do wystawienia faktur na
dowolne kamienie milowe zamówienia, których realizacja została wstrzymana z
powodu opóźnień ze strony Kupującego.Takie faktury powinny być zapłacone w ciągu
30 dni od daty ich wystawienia przez SPX FLOW.

STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE

Wszelkie rysunki inżynieryjne, techniczne lub inne przedstawiane przez SPX FLOW
Kupującemu, które nie zostaną wyraźnie odrzucone w formie pisemnej w ciągu
dziesięciu (10) dni roboczych po ich otrzymaniu przez Kupującego, będą uznane za
przyjęte przez Kupującego. Prawo kupującego do przeprowadzenia wszelkich
uzgodnionych inspekcji przed wysyłką towarów (i) których Kupujący nie zaplanuje w
ciągu dziesięciu (10) dni roboczych po otrzymaniu powiadomienia o gotowości do
inspekcji od SPX FLOW lub (ii) które Kupujący opóźni o ponad dziesięć (10) dni
roboczych od daty pierwotnie planowanej, będzie uznane za zrzeczenie się prawa, o ile
SPX FLOW potwierdzi w formie pisemnej, że towary pozytywnie przeszły standardową
inspekcję SPX FLOW poprzedzającą wysyłkę. Jeżeli Kupujący opóźni odbiór wysyłki
dowolnych towarów lub w inny sposób nie będzie współpracować lub nie wyśle spółki
spedycyjnej lub transportowej w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych po
powiadomieniu, że towary są gotowe do wysyłki, SPX FLOW jest uprawniona do zmiany
warunków dostawy na Ex Works (INCOTERM 2010) zakład SPX FLOW.
16. KLAUZULA INTEGRALNOŚCI UMOWY; INNE: Żaden dealer, pośrednich, kierownik
oddziału, agent, pracownik, ani przedstawiciel SPX FLOW nie ma umocowania lub
uprawienia innego niż do przyjęcia zamówień na towary lub usługi SPX FLOW oraz ich
przedstawienia SPX FLOW do zatwierdzenia i przyjęcia ich na niniejszych warunkach
przez SPX FLOW lub ich odrzucenia. Nie obowiązują żadne inne oświadczenia, umowy,
zobowiązania, ani warunki, wyraźne ani domniemane, ustawowe ani inne, oprócz tych,
które są zawarte w niniejszych Warunkach. W celu uniknięcia wątpliwości, ale bez
ograniczania powyższych postanowień, SPX FLOW nie jest związana warunkami
żadnego kontraktu między Kupującym i jakąkolwiek stroną trzecią lub innymi
postanowieniami powiązanymi, niezależnie od tego czy Kupujący powiadomi SPX
FLOW o rzeczonych warunkach, chyba że SPX FLOW wyraźnie zgodzi się być związana
takimi warunkami w formie pisemnej podpisanej przez upoważnionego
przedstawiciela SPX FLOW. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków
okaże się nieważne lub niewykonalne w świetle prawa właściwego, pozostałe
postanowienia zachowują pełną ważność i skuteczność.
SPX FLOW zastrzega sobie prawo przeniesienia lub cesji jej zobowiązań, praw i
odpowiedzialności wynikających z niniejszych Warunków, o ile jej następca lub
cesjonariusz zgodzi się na przyjęcie tych Warunków. Jakiekolwiek przekazanie praw
Kupującego wynikających z niniejszych Warunków bez zgody SPX FLOW (która nie
będzie bezzasadnie wstrzymywana) jest nieważne. Odstąpienie przez SPX FLOW od
wymagania od Kupującego wykonywania jakichkolwiek postanowień niniejszych
Warunków nie będzie oznaczać zrzeczenia się lub ograniczenia praw SPX FLOW do
żądanich ścisłego przestrzegania niniejszych Warunków.
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