OGOLNE WARUNKI ZAKUPU – EUROPA
Umowa/zatwierdzenie
1.1
W rozumieniu niniejszych Ogolnych Warunkow Zakupu: (a) “Umowa” oznacza wszystkie warunki i
postanowienia opisane w Rozdziale 1.2, (b) “Timken” oznacza spolke Timken, ktora dokonuje zakupu na podstawie
zamowienia lub osobnej umowy na pismie, (c) ”Sprzedawca” oznacza sprzedawce Produktow lub Uslug, (d) “Produkty”
rozumie sie jako produkty zakupione przez Timken, natomiast (e) “Uslugi” oznaczaja uslugi zakupione przez Timken.
1.2
Warunki i postanowienia, ktore odnosza sie do zakupu oraz reguluja zakup Produktow i Uslug przez Timken
od Sprzedawcy, sa ograniczone wylacznie do (a) warunkow i postanowien opisanych w zamowieniu Timken oraz wszelkich
pozniejszych dokumentach i/lub odrebnych umowach zawartych na pismie i podpisanych przez nalezycie umocowanego
przedstawiciela Timken, wraz z wszelkimi dokumentami zalaczonymi do wyzej wymienionych, takimi jak wykaz prac, oraz
(b) niniejszych Ogolnych Warunkow Zakupu, niezaleznie od tego, czy jest o nich mowa lub czy zostaly zalaczone do
formularzy wymienianych przez Timken i Sprzedawce lub odrebnej umowy zawartej na pismie przez Timken i Sprzedawce.
Wszelkie rozbieznosci pomiedzy Ogolnymi Warunkami Zakupu a dokumentami opisanymi w (a) beda rozstrzygane na
korzysc dokumentow okreslonych w (a).
1.3
Timken nie uznaje warunkow i postanowien o charakterze dodatkowym lub odmiennym od okreslonych w
Umowie, a jakiekolwiek dodatkowe lub odmienne warunki nie stana sie czescia niniejszej Umowy, o ile nie zostana wyraznie
ustalone na pismie, a nastepnie podpisane przez nalezycie umocowanego przedstawiciela Timken. Powyzsze zdanie
wylacza z Umowy m.in. wszelkie dodatkowe lub odmienne warunki i postanowienia Sprzedawcy pojawiajace sie lub
wzmiankowane w ofercie cenowej, potwierdzeniu przyjecia zamowienia, na fakturze lub innym podobnym dokumencie
wystawionym przez Sprzedawce, a takze w warunkach i postanowieniach sprzedazy Sprzedawcy oraz na stronie
internetowej lub e-handlowej Sprzedawcy.
1.4
Uznaje sie, ze Sprzedawca zatwierdzil Umowe, jezeli Sprzedawca (a) potwierdzil przyjecie zamowienia Timken,
wyrazil zgode na przystapienie do Umowy na pismie lub kliknal “akceptuje” badz podobny przycisk na stronie internetowej,
(b) rozpoczal opracowywanie i dostarczanie wszelkich Produktow lub opracowywanie i swiadczenie Uslug, (c) zaakceptowal
dowolna czesc wynagrodzenia za Produkty lub Uslugi, lub (d) podjal dowolne dzialania, ktore swiadcza o akceptacji przez
Sprzedawce korzysci zwiazanych z dowolna czescia niniejszej Umowy.
1.5
Jezeli Umowa odnosi sie do umowy glownej lub umowy podwykonawstwa dla rzadu USA, Sprzedawca bedzie
postepowac zgodnie z postanowieniami o obowiazku przestrzegania warunkow zawartych w umowie glownej oraz bedzie
przestrzegac innych postanowien okreslonych w Dodatku o Kontraktach Rzadowych (ang. Government Contracts
Supplement) (dostepnym w Sieci Dostawcow Timken [ang. Timken Supplier Network] pod adresem
https://www.timken.com/contact-suppliers/, jak rowniez wszelkich innych zapisow umowy glownej lub umowy
podwykonawstwa, ktore na mocy obowiazujacych przepisow sa przenoszone na Sprzedawce, a z ktorych kazdy stanowi
czesc niniejszej Umowy.
1.6
Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy czy tez zrzeczenie sie praw wynikajacych z postanowien
niniejszej Umowy nie beda wiazace dla Timken, o ile nie zostanie to wyraznie zakomunikowane na pismie, ktore (a)
stwierdza zmiane postanowien lub zrzeczenie sie praw wynikajacych z postanowien Umowy oraz (b) zostalo podpisane
przez nalezycie umocowanego przedstawiciela Timken. Wszelkie celowe zmiany postanowien czy tez zrzeczenie sie praw
na podstawie porozumienia ustnego, realizacji zobowiazan lub zwyczaju handlowego uznaje sie za nieprawomocne i
nieskuteczne.
1.

Dostawy
2.1
Warunki dostawy odpowiadaja warunkom okreslonym w Umowie, a w przypadku ich braku dostawa bedzie
realizowana zgodnie z zasada “dostarczone, clo oplacone” (DDP) do wyznaczonego zakladu Timken. Warunki dostawy sa
regulowane zasadami Incoterms 2010.
2.2
Sprzedawca zobowiazuje sie dostarczac wszystkie Produkty i Uslugi w terminach okreslonych przez Timken
oraz realizowac wszystkie wymagane przez Timken poziomy uslug. Terminy dostawy Produktow i Uslug Sprzedawcy do
Timken maja charakter ostateczny. Timken moze odmowic przyjecia dowolnych Produktow lub Uslug, ktore nie zostaly
dostarczone w terminie (bez wzgledu na to, czy wczesniej, czy pozniej), oraz zwrocic takie Produkty i Uslugi na ryzyko i
koszt Sprzedawcy. Sprzedawca nie ma prawa wstrzymywac dostawy, bez wzgledu na przyczyne, bez uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody Timken.
2.3
Sprzedawca zobowiazuje sie dostarczac wszystkie Produkty i Uslugi w ilosciach okreslonych przez Timken w
zamowieniu. Przewidywane ilosci sa wylacznie szacunkowe i nie nakladaja na Timken formalnego zobowiazania do ich
zakupu. Dostarczone ilosci nadmiarowe w stosunku do zamowionych moga zostac zwrocone na koszt i ryzyko Sprzedawcy.
2.4
Do momentu dostarczenia Produktow do Timken zgodnie z warunkami dostawy ryzyko utraty i zniszczenia
Produktow ponosi Sprzedawca. Bez wzgledu na powyzsze zdanie, jezeli Produkty sa przyjmowane przez Timken jako
towary konsygnacyjne, (a) ryzyko utraty i zniszczenia Produktow oraz odpowiedzialnosc za ubezpieczenie Produktow z
tytulu utraty lub zniszczenia ciazy na Sprzedawcy, az do momentu w ktorym Timken odsprzeda lub wykorzysta Produkty
w produkcji (“zakonczenie okresu konsygnacji”), (b) Produkty pozostaja wlasnoscia Sprzedawcy, a Timken przysluguje
bezwzgledne prawo zwrotu Produktow, az do zakonczenia okresu konsygnacji, oraz (c) tytul wlasnosci do Produktow
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przechodzi na Timken w momencie zakonczenia okresu konsygnacji.
2.5
Jeśli Sprzedający ma powód, by sądzić, że dostawa Produktów lub świadczenie Usług może nie odbyć się w
terminie przewidzianym w Umowie lub jeśli doszło do faktycznego opóźnienia, czy to z powodu Zdarzenia siły wyższej, czy
z jakiegokolwiek innego powodu, Sprzedający niezwłocznie (ale w żadnym przypadku nie później niż w ciągu dwóch (2)
dni roboczych od wystąpienia przyczyny) prześle Timken pisemne powiadomienie informujące o przyczynie i
przewidywanym czasie trwania opóźnienia. W okresie jakiegokolwiek opóźnienia Sprzedający podejmie na swój wyłączny
koszt wszelkie niezbędne lub pożądane kroki na rzecz zniwelowania skutków opóźnienia doznanych przez Timken oraz
zminimalizowania zakłóceń w dostawach do Timken, m.in. poprzez traktowanie Timken w sposób nie mniej korzystny niż
któregokolwiek ze swoich pozostałych klientów, jeśli Sprzedający będzie musiał rozdzielić towary lub zasoby pomiędzy
swoich klientów. Jeśli przewiduje się opóźnienie lub faktycznie do niego doszło, lub Sprzedający grozi zawieszeniem dostaw
z powodu Zdarzenia siły wyższej lub jakiegokolwiek innego powodu, Timken może, poza wszelkimi innymi dostępnymi
środkami ochrony prawnej, podjąć jedno lub kilka z poniższych działań: (a) zlecić Sprzedającemu wysyłkę Produktów przy
użyciu przyspieszonej metody transportu, takiej jak ekspresowy przewóz lotniczy, (b) nabyć Produkty lub Usługi zastępcze
z innych źródeł i (c) anulować lub zmniejszyć ilości zamówione w ramach Umowy. Timken nie ponosi wobec Sprzedającego
żadnej odpowiedzialności za anulowane lub zmniejszone zamówienia. Sprzedający będzie odpowiedzialny za uregulowanie
wszelkich dodatkowych kosztów i wydatków poniesionych przez Timken w związku z wykorzystaniem takich środków
ochrony prawnej, w tym kosztów przyspieszonej wysyłki oraz ubocznych kosztów ubezpieczenia, o ile opóźnienie
Sprzedającego nie zostało spowodowane bezpośrednio Zdarzeniem siły wyższej, w którym to przypadku strony
wynegocjują w dobrej wierze podział tego rodzaju kosztów i wydatków pomiędzy siebie, pod warunkiem, że Sprzedający
będzie przestrzegać wszystkich swoich pozostałych zobowiązań wynikających z niniejszego punktu 2.5.
2.6
W niniejszej Umowie „Zdarzenie siły wyższej” w odniesieniu do danej strony oznacza przyczynę lub zdarzenie
będące poza racjonalną kontrolą tej strony, do którego wystąpienia doszło bez winy lub zaniedbania tej strony, w tym
m.in. działanie siły wyższej, działanie władz państwowych, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, wichurę, wybuch, zamieszki,
katastrofę naturalną, chorobę, epidemię, wojnę. Dla uniknięcia wątpliwości, „Zdarzenie siły wyższej” nie obejmuje
problemów związanych z pracownikami (takich jak blokady, strajki i spowolnienia) lub niemożność uzyskania materiałów,
mediów, siły roboczej, sprzętu lub transportu.
Pakowanie i transport
3.1
Sprzedawca zobowiazuje sie wlasciwie zapakowac i oznaczyc Produkty, ustalic ich trase transportu oraz wyslac
je zgodnie z wymaganiami Timken oraz przewoznikow, a takze w mysl wszystkich obowiazujacych praw i przepisow, lub
jezeli oficjalne wymagania nie zostaly ustalone, zgodnie z najlepszymi praktykami handlowymi ustalonymi, aby zapobiec
utracie lub uszkodzeniu towarow z powodu warunkow pogodowych, problemow z transportem lub innych przyczyn.
3.2
Do kazdej przesylki Sprzedawca dolaczy specyfikacje opakowania zawierajaca pelny numer zamowienia
Timken, date wysylki, szczegolowy spis zawartosci z wykorzystaniem klasyfikacji Produktow wymaganych przez Timken
lub przewoznika, a takze innych artykulow zgodnie z wymaganiami Timken. Oznakowania na kazdym opakowaniu oraz
dokumencie przewozowym musza umozliwic Timken latwa identyfikacje Produktow. Przeliczenie lub zwazenie towarow
przez Timken jest ostateczne i rozstrzygajace dla kazdej przesylki. Sprzedawca pozostaje odpowiedzialny za kazde
regulowanie oplat postojowych oraz innych wydatkow naliczanych w przypadku niewyslania przez Sprzedawce do Timken
niezwlocznego zawiadomienia o wyslaniu przesylki w okreslonym terminie.
3.

Ceny i platnosc
4.1
Ceny za Produkty i Uslugi zostaly okreslone w tresci Umowy. Cena w ustalonej wysokosci jest jedyna kwota,
jaka Timken zaplaci Sprzedawcy lub dowolnej osobie trzeciej z tytulu zakupu Produktow lub Uslug, a Sprzedawca ponosi
wylaczna odpowiedzialnosc za m.in. (a) pokrycie kosztow surowcow, materialow lub produkcji, (b) uregulowanie oplat
celnych lub podobnych oplat, (c) zaplate skladek ubezpieczeniowych, (d) wyplate wynagrodzen lub swiadczen dla
pracownikow, lub (e) pokrycie kosztow przeladunku, pakowania, wysylki lub magazynowania. Jakiekolwiek podwyzki cen
lub dodatkowe oplaty nie beda mialy mocy wiazacej bez uprzedniej zgody Timken wyrazonej na pismie.
4.2
Cena obejmuje wszelkie obowiazujace podatki federalne, stanowe, regionalne i lokalne, z wyjatkiem podatku
od sprzedazy lub podatku VAT. Sprzedawca wystawi faktury za jakikolwiek podatek od sprzedazy lub VAT, jakie
Sprzedawca na podstawie obowiazujacego prawa nalicza Timken, w formie pozwalajacej Timken na odpisanie tych kwot
od podatku dochodowego. Sprzedawca dostarczy do Timken wszystkie informacje i dokumentacje wymagane przez prawo
lokalne, aby umozliwic Timken odzyskanie podatku od sprzedazy, VAT lub podobnych podatkow obrotowych.
4.3
Sprzedawca nie moze wysylac faktur wczesniej niz w terminie odbioru Produktow lub wykonania Uslug w
zakladzie Timken, lub w przypadku towarow konsygnacyjnych, na zakonczenie okresu konsygnacji okreslonego w Rozdziale
2.4. Na wszystkich fakturach musi sie znajdowac pelny numer zamowienia Timken; musza rowniez zostac zalaczone
wymagane listy przewozowe, a takze inne pokwitowania i dokumenty transportowe.
4.4
Warunki platnosci dotyczace bezspornych faktur odpowiadaja warunkom okreslonym w Umowie, lub jezeli nie
zostaly one okreslone, termin platnosci wynosi 45 dni od zakonczenia miesiaca. Wszelkie terminy platnosci lub dyskonta
beda liczone od daty otrzymania przez Timken nalezycie wystawionej faktury (w tym m.in. wszystkich dokumentow
uzupelniajacych).
4.5
Nie liczac wszelkich praw dotyczacych potracenia lub rekompensaty, ktore przysluguja Timken na podstawie
prawa zwyczajowego lub prawa slusznosci, wszystkie kwoty nalezne Sprzedawcy sa uwazane za zadluzenie netto
Sprzedawcy i spolek stowarzyszonych Sprzedawcy wobec Timken i spolek stowarzyszonych Timken, a Timken ma prawo
potracania lub kompensaty kwot naleznych Sprzedawcy i spolkom stowarzyszonym Sprzedawcy.
4.

Wersja 2020_grudzień

Zmiany
5.1
Zgodnie z postanowieniami Umowy, Timken moze zazadac od Sprzedawcy wprowadzenia zmian do:
specyfikacji, projektu, ilosci i harmonogramu dostawy Produktow; opisu, specyfikacji, ilosci i harmonogramu swiadczenia
Uslug; lub do innych wymagan okreslonych w Umowie. Sprzedawca bezzwlocznie wprowadzi takie zmiany. Sprzedawca
ma prawo przedlozyc Timken na pismie ewentualne roszczenia o odpowiednia korekte ceny lub harmonogramu dostawy
dyktowana takimi zmianami w ciagu 5 dni roboczych po otrzymaniu od Timken instrukcji dotyczacych wprowadzenia takich
zmian, przy czym niedopelnienie takiego obowiazku skutkuje zrzeczeniem sie przez Sprzedawce takich roszczen oraz
zwolnieniem Timken z odpowiedzialnosci w tym zakresie. Timken dostosuje cene lub harmonogramy dostaw w zakresie
odpowiednim do wprowadzanych zmian. W celu wsparcia Timken w ustalaniu odpowiednich korekt ceny lub harmonogramu
dostaw Sprzedawca, na wniosek Timken, bezzwlocznie dostarczy Timken dodatkowe informacje, w tym m.in.
dokumentacje zmian w zakresie kosztow produkcji ponoszonych przez Sprzedawce oraz czasu na wdrozenie takich zmian.
Timken oraz Sprzedawca beda rozwiazywac wszelkie spory dotyczace poprawek, z zastrzezeniem ze podczas negocjacji
oraz po ich zakonczeniu Sprzedawca bedzie kontynuowac wykonywanie czynnosci w ramach Umowy, w tym m.in.
produkowac oraz dostarczac Produkty, swiadczyc Uslugi i terminowo wdrazac wymagane zmiany.
5.

Wlasnosc Timken
6.1
“Wlasnosc Timken” obejmuje wszelkie oprzyrzadowanie, instrumenty pomiarowe, sprzet, wzory, Materialy
Timken lub inna wlasnosc, ktora Timken bezposrednio lub posrednio przekazuje Sprzedawcy lub od niego nabywa, lub za
ktora Timken bezposrednio lub posrednio zwraca koszty Sprzedawcy. “Materialy Timken” oznaczaja wszelkie surowce,
komponenty, towary lub inne materialy dostarczane przez Timken do wykorzystania przez Sprzedawce w toku wytwarzania
Produktow lub swiadczenia Uslug, w tym m.in. odpady wytworzone podczas przetwarzania takich materialow (lecz z
wylaczeniem materialow, ktore zostaly uwzglednione na fakturach sprzedazy wystawionych przez Timken Sprzedawcy i za
ktore Sprzedawca rzeczywiscie zaplacil).
6.2
Wlasnosc Timken jest i pozostanie wlasnoscia Timken oraz pozostanie w posiadaniu Sprzedawcy na zasadzie
przechowania. Sprzedawca zrzeka sie zabezpieczenia lub innych praw, jakie moga przyslugiwac Sprzedawcy w odniesieniu
do wszelkich artykulow Wlasnosci Timken, z tytulu prac zwiazanych z taka wlasnoscia lub wykorzystywania takiej
wlasnosci, lub z innych przyczyn.
6.3
W czasie gdy Wlasnosc Timken pozostaje w posiadaniu i pod kontrola Sprzedawcy (z wlaczeniem m.in. okresu,
kiedy jest we wladaniu posrednikow i podwykonawcow Sprzedawcy), Sprzedawca ponosi ryzyko utraty, kradziezy,
uszkodzenia i zniszczenia Wlasnosci Timken i bedzie zobowiazany poniesc wynikle koszty naprawy lub wymiany wszelkich
zgubionych, ukradzionych, uszkodzonych lub zniszczonych artykulow Wlasnosci Timken. Sprzedawca wykupi ubezpieczenie
w wysokosci zabezpieczajacej takie niebezpieczenstwo. Bez ograniczania ogolnosci powyzszego, Sprzedawca wymieni,
nabywajac od Timken po aktualnie ustalonej przez Timken cenie, wszelka Wlasnosc Timken, ktora zostala utracona lub
zniszczona w wyniku brakow w produkcji, awarii, wadliwosci wykonania po stronie Sprzedawcy lub z innych przyczyn.
6.4
Sprzedawca bedzie korzystac z Wlasnosci Timken wylacznie w celu realizacji zobowiazan wynikajacych z
niniejszej Umowy oraz zgodnie z wytycznymi Timken i producenta. Sprzedawca nie bedzie sprzedawac ani oferowac
jakiejkolwiek osobie trzeciej produktow wykonanych z uzyciem Wlasnosci Timken, o ile nie uzyska wczesniejszej zgody
Timken na pismie.
6.5
Sprzedawca bedzie regularnie dogladac Wlasnosci Timken oraz utrzyma ja w dobrym i sprawnym technicznie
stanie, jak rowniez dokona wymaganych napraw, nie obciazajac Timken dodatkowymi kosztami, a takze wyraznie oznaczy
Wlasnosc Timken jako wlasnosc Timken. Sprzedawca nie bedzie (a) mieszac Wlasnosci Timken z wlasnoscia Sprzedawcy
lub dowolnej osoby trzeciej, (b) transportowac Wlasnosci Timken z zakladu Sprzedawcy, do ktorego wlasnosc ta zostala
pierwotnie dostarczona, ani dostarczac badz przekazywac Wlasnosci Timken jakiejkolwiek osobie trzeciej, (c) sprzedawac,
uzyczac, wynajmowac, obciazac, zastawiac, dzierzawic, przekazywac ani w inny sposob rozporzadzac Wlasnoscia Timken,
(d) dochodzic ani umozliwiac innym osobom skladajacym roszczenia za posrednictwem Sprzedawcy dochodzic
odszkodowania z tytulu zabezpieczenia (w tym m.in. z tytulu zabezpieczenia wykonawcow lub dostawcow materialow) lub
roszczenia o tytul wlasnosci do Wlasnosci Timken oraz (e) nie bedzie postrzegac Wlasnosci Timken ani pozwalac na
postrzeganie Wlasnosci Timken jako nieruchomosci lub wyposazenia.
6.6
Timken nie udziela jawnych ani domniemanych gwarancji lub oswiadczen dotyczacych przydatnosci (ogolnej
ani do okreslonego celu), warunkow uzywania, pokupnosci, wzoru lub dzialania jakiegokolwiek artykulu Wlasnosci Timken.
Timken nie bedzie odpowiadac wobec Sprzedawcy za jakakolwiek utrate, zniszczenie, uraz lub wydatek, bez wzgledu na
ich rodzaj lub charakter, spowodowane w sposob bezposredni lub posredni przez Wlasnosc Timken lub w wyniku
wykorzystania Wlasnosci Timken.
6.7
Po otrzymaniu zawiadomienia od Timken Sprzedawca bezzwlocznie i nieodplatnie zwolni lub dostarczy
Wlasnosc Timken do Timken, przy czym po niedopelnieniu takiego obowiazku Timken bedzie przyslugiwac prawo
pojawienia sie w siedzibie Sprzedawcy w celu objecia w posiadanie Wlasnosci Timken, po wyslaniu uprzedniego
zawiadomienia.
6.

Jakosc
7.1
Sprzedawca bedzie promowac stale podnoszenie jakosci oraz postepowac zgodnie z okreslonymi przez Timken
standardami kontroli jakosci w zakresie monitorowania procesow produkcji, pakowania i wysylania Produktow oraz
swiadczenia Uslug, w tym m.in. procedur okreslonych w Podreczniku wymagan dla dostawcow Timken (ang. Timken’s
Supplier Requirements Manual) (z kazdorazowymi zmianami), a Sprzedawca bedzie okresowo weryfikowac Podrecznik
7.
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wymagan dla dostawcow pod katem ewentualnych modyfikacji. Podrecznik wymagan dla dostawcow stanowi integralna
czesc
niniejszej
Umowy
i
jest
dostepny
w
formie
elektronicznej
pod
adresem
http://tsn.timken.com/TimkenSupplierQualityManual.
7.2
W ramach wypelniania zobowiazan okreslonych w niniejszym dokumencie Sprzedawca, bez uzyskania
uprzedniej zgody Timken na pismie, nie ma prawa (a) zmieniac metod ani lokalizacji produkcji Produktow lub swiadczenia
Uslug, (b) zastepowac Materialow Timken materialami z jakichkolwiek innych zrodel ani zmieniac fizycznych badz
chemicznych wlasciwosci Materialow Timken, o ile nie zostalo to okreslone w obowiazujacych specyfikacjach Timken, ani
(c) w inny sposob zmieniac obecnych w procesie produkcji Produktow lub w toku swiadczenia Uslug materialow i procedur
lub uczestniczacych poddostawcow. Wszelkie zglaszane zmiany musza przejsc procedure akceptacyjna, szczegolowo
opisana w Sieci Dostawcow Timken (ang. Timken Supplier Network) pod adresem http://tsn.timken.com/sqdpro.asp.
7.3
Sprzedawca nie bedzie zlecac podwykonawcom realizacji swoich zobowiazan wynikajacych z Umowy. Wszelkie
proby zlecenia zobowiazan podwykonawcom nie beda mialy mocy prawnej, o ile Timken nie wyda uprzedniej pisemnej
zgody na tego rodzaju zlecenie zobowiazan podwykonawcom. W kazdym przypadku Sprzedawca pozostanie
odpowiedzialny za wszystkie scedowane przez siebie zobowiazania.
7.4
W ramach swiadczenia Uslug w zakladzie Timken Sprzedawca bedzie stosowac sie do procedur i zasad Timken,
w tym m.in. do procedur i zasad w zakresie ochrony srodowiska oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.
Prawo do kontroli i audytu
8.1
Sprzedawca umozliwi Timken oraz jego przedstawicielom, konsultantom i klientom odbycie w rozsadnym
terminie wizyty w zakladach Sprzedawcy w celu przeprowadzenia inspekcji zakladu, Wlasnosci Timken oraz odnosnej
dokumentacji Sprzedawcy, a takze w celu przeprowadzenia inspekcji i testow dotyczacych towarow, stanow
magazynowych, prac w toku, materialow, urzadzen, sprzetu, oprzyrzadowania, wyposazenia, instrumentow pomiarowych
oraz innych artykulow i procesow zwiazanych z realizacja przez Sprzedawce postanowien Umowy. Sprzedawca
zagwarantuje odpowiedni poziom wspolpracy podczas kazdej takiej inspekcji. Tego rodzaju inspekcja w zadnym razie nie
oznacza zatwierdzenia przez Timken procedur prac w toku ani gotowych towarow.
8.2
Sprzedawca umozliwi Timken oraz przedstawicielom i doradcom Timken odbycie w rozsadnym terminie wizyty
w zakladach Sprzedawcy w celu przeprowadzenia audytu oraz przeanalizowania odpowiednich ksiag, dokumentacji,
sprawozdan finansowych, odpowiednich danych dotyczacych materialow i terminow, zasad i procedur, pod katem (a) oceny
aktualnych mozliwosci Sprzedawcy wypelniania zobowiazan wynikajacych z niniejszej Umowy oraz (b) uzasadnienia
wszelkich oplat i innych kwestii wynikajacych z Umowy. Sprzedawca bedzie prowadzic i archiwizowac taka dokumentacje
przez okres 3 lat od wyplaty ostatniej naleznosci przyslugujacej na podstawie Umowy oraz zobowiazuje sie wspolpracowac
w zakresie tego rodzaju audytow lub analiz.
8.3
Opisane powyzej inspekcje, audyty i kontrole beda przeprowadzane na koszt Timken, o ile Timken nie odkryje
po stronie Sprzedawcy znaczacych niezgodnosci, w ktorym to przypadku Sprzedawca, poza pelna naprawa takiej
niezgodnosci, zwroci Timken wszelkie koszty i wydatki poniesione na potrzeby tej i kolejnej kontroli.
8.

Niezgodnosc Produktow i Uslug
9.1
Timken moze, ale nie jest zobowiazany, przeprowadzic inspekcje dostarczonych Produktow i zrealizowanych
Uslug.
9.2
Jezeli po inspekcji Produktow, a przed ich zatwierdzeniem Timken zasadnie podejrzewa, ze wystapily
niezgodnosci oraz jezeli Timken niezwlocznie potrzebuje Produktow do zrealizowania produkcji, Sprzedawca niezwlocznie
wysle zespol ds. inspekcji doraznej do lokalizacji, w ktorej przechowywane sa Produkty, w celu zweryfikowania stopnia
niezgodnosci lub zapewni przeprowadzenie inspekcji w celu weryfikacji niezgodnosci przez niezalezna osobe trzecia, z
zastrzezeniem pokrycia kosztow takiej uslugi przez Sprzedawce.
9.3
Jezeli Timken na podstawie zasadnych przeslanek odrzuci jakiekolwiek Produkty lub Uslugi jako niezgodne z
wymogami, Timken ma prawo do podjecia jednej lub kilku z nastepujacych czynnosci: (a) zmniejszyc ilosc zamawianych
na podstawie Umowy Produktow i Uslug stosownie do ilosci niezgodnych Produktow i Uslug oraz wymusic na Sprzedawcy
natychmiastowy zwrot lub uznanie na poczet Timken ceny zakupu w wysokosci odpowiadajacej mniejszej ilosci (lub, jezeli
Sprzedawca tego nie zrobi, potracic taka kwote od wynagrodzenia Sprzedawcy), (b) zazadac od Sprzedawcy naprawy lub
wymiany niezgodnych Produktow badz tez ponownego wykonania niezgodnych Uslug oraz (c) zaakceptowac niezgodne
Produkty lub Uslugi oraz wymoc na Sprzedawcy natychmiastowe obnizenie ceny zakupu poprzez uznanie na poczet Timken
lub zwrot kwoty, jaka Timken rozsadnie uzna za kwote, o jaka zmniejszyla sie wartosc niezgodnych Produktow lub Uslug
(lub, w przypadku niezrealizowania tego wymogu przez Sprzedawce, potracic tej samej wysokosci kwote od wynagrodzenia
Sprzedawcy). Sprzedawca bezzwlocznie zaplaci lub zwroci Timken wszelkie koszty zwiazane z inspekcja, sortowaniem,
testowaniem, przerabianiem, wymiana, zwrotem, magazynowaniem lub usuwaniem niezgodnych Produktow, lub w innym
zakresie zwiazane z odkryciem niezgodnosci (zgloszonym przez Timken poprzez wystawienie 8D DMR w Globalnym
systemie monitorowania jakosci Timken [ang. Global Quality Tracking System, GQTS] lub w inny sposob).
9.4
Timken zatrzyma niezgodne Produkty przez 48 godzin (lub przez krotszy okres w zaleznosci od okolicznosci),
liczac od momentu wyslania przez Timken zawiadomienia o odrzuceniu. Jezeli po uplynieciu tego okresu Sprzedawca nie
poinformuje Timken na pismie o pozadanym przez Sprzedawce sposobie usuniecia niezgodnych Produktow przez Timken,
Timken moze usunac niezgodne Produkty w sposob, jaki uzna za stosowny, bez zadnych zobowiazan wobec Sprzedawcy,
w tym m.in. zorganizowac na koszt Sprzedawcy powrotny transport niezgodnych Produktow do Sprzedawcy. Sprzedawca
pozostaje odpowiedzialny za wszelkie niebezpieczenstwa zwiazane z utrata i uszkodzeniem niezgodnych Produktow.
9.5
Zaistnienie ktorejkolwiek z ponizszych sytuacji nie oznacza zatwierdzenia przez Timken niezgodnych
9.
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Produktow lub Uslug, nie ogranicza ani nie narusza praw Timken do egzekwowania praw i srodkow prawnych
przyslugujacych Timken na podstawie Umowy lub obowiazujacych przepisow, ani nie zwalnia Sprzedawcy ze zobowiazan
(w tym m.in. obowiazkow gwarancyjnych) wynikajacych z Umowy: (a) inspekcja lub niewykonanie inspekcji Produktow
lub Uslug przez Timken, (b) nieodrzucenie przez Timken niezgodnych Produktow lub Uslug po ich otrzymaniu oraz (c)
zaplata przez Timken za Produkty lub Uslugi badz skorzystanie z Produktow lub Uslug.
1 0 . Gwarancje
10.1
Sprzedawca oswiadcza i gwarantuje, ze Produkty i ich komponenty (a) zachowaja zgodnosc z najbardziej
aktualnymi wersjami rysunkow dostarczonych i zatwierdzonych przez Timken, (b) beda dzialaly wedlug specyfikacji i
wymogow Timken, (c) beda nowo wyprodukowanymi towarami najwyzszej jakosci, (d) beda wolne od wad projektowych
i materialowych oraz wad wykonania, (e) beda posiadaly odpowiednia wartosc handlowa i przydatnosc do okreslonego celu
oraz (f) zachowaja zgodnosc z wszelkimi obowiazujacymi prawami, rozporzadzeniami i normami.
10.2
Sprzedawca oswiadcza i gwarantuje, ze Uslugi (a) zachowaja zgodnosc ze specyfikacjami i wymaganiami
Timken, (b) beda najwyzszej jakosci oraz (c) zostana wykonane wedle najwyzszych norm zawodowych oraz w solidny
sposob, a takze zgodnie z obowiazujacymi prawami, zasadami, rozporzadzeniami i normami.
10.3
W odniesieniu do oprogramowania, ktore zostalo wlaczone do Produktow lub Uslug lub stanowi ich czesc,
Sprzedawca oswiadcza i gwarantuje, ze oprogramowanie takie nie bedzie zawierac zadnych aplikacji, ktore w sposob
celowy naruszalyby, zaklocaly lub utrudnialy jego dzialanie, lub szkodzily jego dzialaniu.
10.4
W przypadku naruszenia jakiejkolwiek gwarancji okreslonej w Umowie Sprzedawca bezzwlocznie i na wlasny
koszt (a) naprawi lub usunie usterke lub inna awarie, wymieni wadliwe Produkty, ponownie wykona przeprowadzone w
sposob wadliwy Uslugi lub, wedle uznania Timken, zwroci Timken koszty wszelkich wadliwych Produktow i Uslug oraz (b)
zwroci koszty i w inny sposob zrekompensuje Timken zaistnienie wszelkich szkod bezposrednich, posrednich, szczegolnych,
ubocznych, domniemanych oraz wynikowych, w tym m.in. koszty wycofania wyrobu z rynku, koszty zamkniecia linii
produkcyjnej oraz utracone lub przewidywane zyski i przychody.
10.5
Oswiadczenia i gwarancje Sprzedawcy oraz wszystkie powiazane srodki prawne przyniosa korzysci nastepcom
prawnym Timken, cesjonariuszom i klientom oraz uzytkownikom Produktow lub Uslug i beda mogly byc przez nich
egzekwowane.
1 1 . Wlasnosc intelektualna
11.1
Sprzedawca oswiadcza i gwarantuje, ze Produkty i Uslugi oraz proces produkcji, sprzedazy, wykorzystania i
swiadczenia Produktow i Uslug nie narusza i nie bedzie naruszac tajemnic handlowych, patentow, znakow towarowych,
praw autorskich, projektow, innych praw wlasnosci intelektualnej ani innych praw jakiejkolwiek osoby trzeciej. Sprzedawca
oswiadcza i gwarantuje, ze nie otrzymal od osoby trzeciej zadnego zawiadomienia informujacego, ze Produkty lub Uslugi
badz zwiazany z nimi proces produkcji, sprzedazy, uzytkowania lub dostawy w dowolnym miejscu na swiecie stanowi
pogwalcenie lub naruszenie, badz spowoduje pogwalcenie lub naruszenie, tajemnic handlowych, wlasnosci intelektualnej
lub innych praw przyslugujacych innym osobom. Sprzedawca pozostaje odpowiedzialny za zaplate oplat, oplat licencyjnych
oraz innych naleznosci niezbednych do zachowania praw wymaganych do skutecznego zrealizowania tych gwarancji.
11.2
Jezeli osoba trzecia zabrania wykorzystania przez Timken Produktow lub Uslug lub ingeruje w takie
wykorzystanie, poza realizowaniem innych swoich zobowiazan, Sprzedawca (a) uzyska wszelkie licencje wymagane przez
Timken do dalszego korzystania lub otrzymywania Produktow lub Uslug lub (b) zastapi badz zmodyfikuje Produkty lub
Uslugi w zakresie umozliwiajacym Timken dalsze uzywanie badz otrzymywanie Produktow lub Uslug.
11.3
Zadne postanowienie niniejszej Umowy nie ma na celu ani nie bedzie rozumiane jako przyznanie Sprzedawcy
jakichkolwiek licencji lub innych praw do dowolnej tajemnicy handlowej, wlasnosci intelektualnej lub innych praw Timken
(lub dowolnej spolki stowarzyszonej Timken) lub przeniesienie na Sprzedawce takich licencji lub innych praw.
11.4
Wszelkie materialy oraz dziela o charakterze autorskim stworzone w toku realizacji niniejszej Umowy sa
owocami pracy wykonanej na zlecenie oraz pozostana jedyna i wylaczna wlasnoscia Timken. W zakresie, w jakim na
podstawie obowiazujacego prawa tego rodzaju dziela nie zaliczaja sie do kategorii pracy wykonanej na zlecenie,
Sprzedawca niniejszym przenosi oraz wyraza zgode na przeniesienie na Timken wszystkich waznych na calym swiecie praw
i tytulow do wszelkich tego typu materialow i praw wlasnosci intelektualnej do takich dziel o charakterze autorskim oraz
udzialow w takich materialach i prawach wlasnosci intelektualnej. Jezeli na podstawie jakiegokolwiek obowiazujacego
prawa przeniesienie praw jest niemozliwe, Sprzedawca niniejszym przyznaje Timken globalna, nieodwolalna, ciagla, wolna
od oplat licencyjnych, przekazywalna licencje na takie materialy i dziela autorskie z prawem do udzielania sublicencji.
Sprzedawca przyznaje ponadto Timken globalna, nieodwolalna, ciagla, wolna od oplat licencyjnych, przekazywalna licencje
z prawem do udzielania sublicencji w zakresie wszelkich praw wlasnosci intelektualnej do materialow, ktore powstaly
niezaleznie od Umowy, ale sa niezbedne Timken do realizacji praw do materialow w zakresie zasadnie przewidzianym
niniejsza Umowa.
11.5
Wszystkie ulepszenia i poprawki zwiazane z Produktami lub Uslugami, ktore wynikaja ze staran Timken lub
wspolnych staran Timken i Sprzedawcy podejmowanych na podstawie Umowy lub w zwiazku z realizacja Umowy,
pozostana wylaczna wlasnoscia Timken, a Sprzedawca bedzie zobowiazany rozsadnie wspolpracowac z Timken w celu
zatwierdzenia tych rezultatow.
1 2 . Zabezpieczenie
12.1
Sprzedawca zabezpieczy Timken oraz spolki stowarzyszone Timken, a takze ich odpowiednich dyrektorow,
czlonkow zarzadu, pracownikow, posrednikow, przedstawicieli i klientow, oraz zwolni z odpowiedzialnosci z tytulu wszelkich
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roszczen, wyrokow, orzeczen, zobowiazan, odszkodowan, strat, kosztow i wydatkow (w tym m.in. wynagrodzenia dla
prawnikow i doradcow), ktore sa konsekwencja lub odnosza sie do (a) wszelkich przypadkow dzialania lub zaniechania
Sprzedawcy lub jego pracownikow, podwykonawcow, posrednikow lub przedstawicieli, (b) wykonania dowolnych uslug lub
prac przez Sprzedawce badz jego pracownikow, podwykonawcow, posrednikow lub przedstawicieli, badz zrealizowanych
w trakcie ich obecnosci w siedzibie Timken lub siedzibie klientow Timken, (c) wykorzystania wlasnosci Timken lub klientow
Timken, (d) jakiegokolwiek naruszenia przez Sprzedawce jego oswiadczen, gwarancji lub zobowiazan wynikajacych z
niniejszej Umowy, (e) wszelkich przypadkow rzekomego lub faktycznego naruszenia tajemnic handlowych lub wlasnosci
intelektualnej badz innych praw osob trzecich, (f) dostarczonego przez Sprzedawce sprzetu, materialow, Produktow lub
Uslug, lub (g) wszelkich informacji na temat produktow, instrukcji obslugi, danych bezpieczenstwa lub innych informacji
badz materialow odnoszacych sie do Produktow, ktore zostaly stworzone przez Sprzedawce lub dostarczone przez
Sprzedawce do Timken lub do nabywcow badz uzytkownikow Produktow. Niniejszy Rozdzial odnosi sie m.in. do roszczen
z tytulu obrazen cielesnych lub smierci (w tym m.in. pracownikow Sprzedawcy, Timken lub osob trzecich) badz z tytulu
zniszczenia wlasnosci (w tym m.in. wlasnosci Sprzedawcy, Timken lub osob trzecich), bez wzgledu na to, czy takie
roszczenia powstaja w wyniku czynu niedozwolonego, zaniedbania, postanowien umownych, gwarancji, odpowiedzialnosci
bezposredniej lub jakiejkolwiek innej podstawy prawnej.
12.2
Sprzedawca uznaje, ze jego zobowiazania dotyczace zabezpieczenia z tytulu roszczen odnoszacych sie do
dowolnej osoby bezposrednio lub posrednio zatrudnianej przez Sprzedawce lub podwykonawcow Sprzedawcy, lub przez
taka osobe wnoszonych, nie zostana ograniczone przez jakiekolwiek zapisy ustawy o odszkodowaniach pracowniczych,
ustawy o swiadczeniach z tytulu niepelnosprawnosci lub inne ustawy o swiadczeniach socjalnych, a Sprzedawca niniejszym
zrzeka sie nietykalnosci wynikajacej z takich ustaw w zakresie, w jakim uniemozliwilyby one uzyskanie odszkodowania na
podstawie praw wynikajacych ze zobowiazan do zabezpieczenia Sprzedawcy lub pelne wykonanie takich praw.
1 3 . Ubezpieczenie
13.1
Sprzedawca jest zobowiazany posiadac opisane ponizej polisy ubezpieczeniowe w wysokosci nie nizszej od
wyznaczonych limitow (o ile nie zostalo to okreslone inaczej przez Timken na pismie) w celu zabezpieczenia wszystkich
czynnosci Sprzedawcy: (a) ubezpieczenie od wypadkow przy pracy dla wszystkich pracownikow i podwykonawcow, w
pelnym zakresie wymaganym przez prawo; (b) podstawowe, kompleksowe ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,
w tym m.in. z tytulu produktow oraz wykonanych uslug, gdzie laczny wspolny limit dla jednego zdarzenia
ubezpieczeniowego zwiazanego z obrazeniem cielesnym oraz szkoda majatkowa ustala sie na 1.000.000,00 USD; (c)
podstawowe ubezpieczenie pojazdu sluzbowego od odpowiedzialnosci cywilnej, gdzie laczny wspolny limit dla jednego
zdarzenia ubezpieczeniowego zwiazanego z obrazeniem cielesnym oraz szkoda majatkowa ustala sie na 1.000.000,00
USD; (d) polise ubezpieczeniowa z dodatkowym pokryciem lub ubezpieczenie nadwyzki, dla ktorej wspolny limit dla
zdarzenia ubezpieczeniowego wynosi co najmniej 2.000.000,00 USD lacznie i jest stosowany dodatkowo do podstawowego,
kompleksowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej oraz podstawowego ubezpieczenia pojazdu od
odpowiedzialnosci cywilnej, o ktorych mowa powyzej; (e) dla uslugodawcow swiadczacych uslugi doradcze oraz
inzynieryjne – ubezpieczenie bledow i zaniedban z lacznym wspolnym limitem dla zdarzenia ubezpieczeniowego w
wysokosci 1.000.000,00 USD; oraz (f) wszelkie inne ubezpieczenia wymagane przez prawo, o ktore w rozsadnym zakresie
wnioskuje Timken, lub zwyczajowo przyslugujace dostawcom w sytuacji Sprzedawcy. Ochrona ubezpieczeniowa wymagana
na podstawie niniejszego Rozdzialu musi zostac wykupiona u ubezpieczycieli z rankingiem A lub wyzszym wedlug ratingu
A.M. Best. Timken musi byc wyznaczony w polisach na dodatkowego beneficjenta. Na wniosek Timken Sprzedawca
dostarczy wystawione przez ubezpieczycieli Sprzedawcy certyfikaty ubezpieczeniowe dowodzace zachowania zgodnosci z
tymi wymogami, okreslajace rodzaje zawartych ubezpieczen, numery polis oraz daty wygasniecia ubezpieczenia, w tym
m.in. oswiadczenie, ze polisy nie zostana anulowane ani zmienione, o ile Timken nie otrzyma zawiadomienia z przynajmniej
30-dniowym wyprzedzeniem. Ponadto Sprzedawca, przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac na podstawie niniejszej
Umowy, przedstawi Timken dostateczne dowody zachowania przez Sprzedawce pelnej zgodnosci z wszystkimi
obowiazujacymi przepisami prawa dotyczacymi odszkodowan pracowniczych, w tym m.in. z zaplata wszystkich skladek
ubezpieczeniowych, w zakresie dotyczacym pracownikow Sprzedawcy. Jezeli Sprzedawca nie bedzie posiadac wymaganego
ubezpieczenia, Timken bedzie miec prawo, wedle wlasnego uznania, wykupic ubezpieczenie dla Sprzedawcy i obciazyc
Sprzedawce odpowiednimi kosztami. Sprzedawca zagwarantuje ponadto, ze wszyscy jego uprawnieni pelnomocnicy lub
podwykonawcy beda posiadali ubezpieczenie w takim samym zakresie co Sprzedawca. Przedlozenie certyfikatow
ubezpieczenia oraz zawarcie umow ubezpieczeniowych nie ogranicza ani nie zwalnia Sprzedawcy z obowiazkow
i zobowiazan Sprzedawcy wynikajacych z niniejszej Umowy.
1 4 . Poufnosc
14.1
“Informacje Poufne” oznaczaja nalezace do Timken oraz spolek stowarzyszonych Timken informacje poufne
dotyczace Umowy, Produktow, Uslug lub interesow Timken i spolek stowarzyszonych Timken, ktore to informacje
Sprzedawca poznaje w wyniku ich ujawnienia przez Timken lub inna droga. Informacje poufne obejmuja dane, wzory,
rysunki, specyfikacje, know-how, tajemnice handlowe, warunki zamowien oraz inne poufne informacje techniczne lub
handlowe.
14.2
Sprzedawca zobowiazuje sie (a) nie ujawniac Informacji poufnych jakiejkolwiek osobie trzeciej, z wylaczeniem
pracownikow, ktorzy musza sie z nimi zapoznac, aby Sprzedawca mogl wypelnic swoje obowiazki wynikajace z Umowy,
oraz na ktorych spoczywa obowiazek zachowania poufnosci oraz niewykorzystywania takich informacji, ktore to
zobowiazanie posiada co najmniej taka sama moc wiazaca, jak zobowiazanie Sprzedawcy wynikajace z niniejszej Umowy,
(b) chronic Informacje Poufne, dokladajac takich samych staran, jak w przypadku ochrony wlasnych informacji poufnych
o zblizonym charakterze (z zachowaniem co najmniej nalezytej starannosci), (c) nie wykorzystywac Informacji Poufnych
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do celow innych niz realizacja zobowiazan wynikajacych z niniejszej Umowy oraz (d) zwrocic lub zniszczyc Informacje
Poufne na wniosek Timken, a nastepnie przedstawic dowod takiego zniszczenia.
14.3
Jezeli zgodnie z niniejsza Umowa podzlecana jest jakakolwiek czesc wykonywanych prac, Sprzedawca zapewni
podpisanie podobnej klauzuli poufnosci przez swoich podwykonawcow, lecz pozostanie w pelni odpowiedzialny za wszelkie
naruszenia, jakich dopuszcza sie podwykonawcy.
1 5 . Rozwiazanie z przyczyn lezacych po stronie Timken
15.1
W ponizej przedstawionych sytuacjach Timken ma prawo, za pisemnym zawiadomieniem wyslanym
Sprzedawcy, rozwiazac, w calosci lub w czesci, Umowe lub odwolac, w calosci lub w czesci, dowolne zamowienie
wystawione na podstawie Umowy: (a) Sprzedawca odrzuca lub narusza postanowienia Umowy, lub wykazuje zamiar
naruszenia postanowien Umowy, (b) Sprzedawca sprzedaje lub oferuje na sprzedaz znaczaca czesc swoich aktywow, (c)
nastapila zmiana wlasnosci udzialu kontrolnego Sprzedawcy, (d) Sprzedawca zostaje poddany ustawowej lub
nadzorowanej przez sad procedurze upadlosciowej, przymusowego zarzadu, likwidacji, rozwiazania, restrukturyzacji lub
zostal poddany podobnemu postepowaniu, lub (e) wszystkie aktywa Sprzedawcy lub znaczna ich czesc zostaly zajete przez
wierzycieli lub skonfiskowane przez organy rzadowe. Sprzedający zwróci Timken wszystkie koszty i odszkodowanie za
szkody poniesione przez Timken w związku z wyżej wymienionymi sytuacjami, niezależnie od tego czy Umowa zostanie
rozwiązana, czy nie, jak również w związku z wypowiedzeniem, włącznie z wszystkimi honorariami prawniczymi.
15.2
W przypadku rozwiazania na podstawie Rozdzialu 15.1 Sprzedawca pozwoli Timken, wedle uznania Timken,
wejsc w posiadanie oraz przejac tytul wlasnosci do calosci lub czesci oprzyrzadowania, przyrzadow technologicznych,
matryc, instrumentow pomiarowych, form, wzorow i innego sprzetu przeznaczonego lub dostarczanego specjalnie na
potrzeby dostawy Produktow lub Uslug i nalezacych do Sprzedawcy. Jezeli Timken wykorzysta taka mozliwosc, Timken, w
okresie 45 dni po dostawie takiego sprzetu do Timken, zaplaci Sprzedawcy nizsza z nastepujacych kwot: (i) wartosc
ksiegowa netto (tj. rzeczywiste koszty minus amortyzacja) lub (ii) aktualna na dany dzien realna wartosc rynkowa takiego
sprzetu.
1 6 . Rozwiazanie z przyczyn lezacych po stronie Sprzedawcy
16.1
Sprzedawca nie ma prawa rozwiazac Umowy, z wyjatkiem sytuacji gdy Timken dopusci sie istotnego
naruszenia Umowy, Sprzedawca powiadomi Timken na pismie o wystapieniu naruszenia, a Timken nie naprawi takiego
naruszenia w rozsadnym terminie (lecz w zadnym razie nie krotszym niz 60 dni) po otrzymaniu zawiadomienia na pismie.
1 7 . Inne przypadki rozwiazania
17.1
Timken ma prawo, za pisemnym zawiadomieniem wyslanym Sprzedawcy, rozwiazac, w calosci lub czesci,
Umowe lub odwolac, w calosci lub czesci, dowolne zamowienie wystawione na podstawie Umowy, w dowolnym czasie i
dogodnym dla siebie terminie. Jezeli Timken dokona rozwiazania na podstawie niniejszego Rozdzialu, jedynym
obowiazkiem Timken bedzie zwrocenie Sprzedawcy kosztow za (a) te Produkty lub Uslugi, ktore zostaly faktycznie
dostarczone lub wykonane i zaakceptowane przez Timken do dnia rozwiazania oraz (b) faktyczne koszty, poniesione przez
Sprzedawce do dnia rozwiazania, niedokonczonych towarow, ktore nadaja sie do uzycia, posiadaja wartosc handlowa i
zostaly wyprodukowane specjalnie dla Timken, a nie sa standardowymi produktami Sprzedawcy. Timken zwroci koszty
wymienione w (b) wylacznie w zakresie, w jakim koszty te zasadnie i w zakresie odpowiednio mozliwym do przypisania
odnosza sie do rozwiazanej czesci Umowy oraz po uprzednim potraceniu rozsadnej wartosci lub kosztow (obowiazuje
wyzsza kwota) wszelkich towarow lub materialow wykorzystanych badz sprzedanych przez Sprzedawce za pisemna zgoda
Timken. Wysokosc zobowiazania Timken do zwrotu kosztow Sprzedawcy, na podstawie niniejszego Rozdzialu, nie
przekroczy ceny zakupu okreslonej w odwolanym zamowieniu (lub jego czesci). Wszelkie roszczenia Sprzedawcy dotyczace
zwrotu kosztow na podstawie niniejszego Rozdzialu musza zostac przedlozone na pismie Timken w ciagu 30 dni od daty
odwolania zamowienia, wraz z danymi uzupelniajacymi w ilosci pozwalajacej Timken na dokonanie weryfikacji. Niezlozenie
roszczenia w okresie 30 dni oznacza zrzeczenie sie przez Sprzedawce wszystkich swoich roszczen. Nastepnie Sprzedawca
bezzwlocznie przesle wszelkie uzupelniajace i pomocnicze informacje, jakich zazada Timken.
17.2
Timken nie jest odpowiedzialny za wymienione ponizej zdarzenia, a Sprzedawca nie bedzie uznawal firme
Timken za odpowiedzialna i nie bedzie dochodzic roszczen z ich tytulu: (a) szkody wynikowe, uboczne, posrednie,
szczegolne i domniemane; (b) koszty wycofania wyrobu z rynku, koszty zamkniecia linii produkcyjnej, utrata lub
przewidywana utrata zyskow lub przychodow badz koszt pozyskania kapitalu; (c) ukonczone Produkty, prace w toku lub
materialy, ktore Sprzedawca wytwarza lub zamawia w ilosciach przekraczajacych okreslone w zamowieniach lub
publikacjach Timken limity (z wylaczeniem ilosci prognozowanych); (d) towary lub materialy, ktore znajduja sie w
magazynie Sprzedawcy lub sa gotowe do sprzedazy; (e) roszczenia dostawcow Sprzedawcy lub innych osob trzecich o
odszkodowania lub kary oraz (f) wszystkie inne straty, odszkodowania, zobowiazania, koszty i wydatki, ktore nie zostaly
wyraznie okreslone w Rozdziale 17.1.
17.3
Timken może wypowiedzieć, zawiesić lub opóźnić realizację Umowy lub jakiegokolwiek zamówienia złożonego
na podstawie Umowy, w całości lub w części, informując o tym Sprzedającego na piśmie, jeśli dozna skutków opóźnień ze
strony klientów, anulowania lub innych zdarzeń będących poza racjonalną kontrolą spółki, w tym m.in. skutków Zdarzenia
siły wyższej. Takie wypowiedzenie, zawieszenie lub opóźnienie nie powoduje powstania po stronie Timken żadnej
odpowiedzialności lub zobowiązania, w tym żadnego obowiązku zwrócenia Sprzedającemu kosztów materiałów lub prac w
toku.
1 8 . Zgodnosc z obowiazujacymi przepisami
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18.1
W ramach realizacji zobowiazan wynikajacych z niniejszej Umowy Sprzedawca bedzie przestrzegac wszystkich
obowiazujacych praw, ustaw, rozporzadzen i aktow prawnych, w tym m.in. amerykanskiej Ustawy o zagranicznych
praktykach korupcyjnych oraz brytyjskiej Ustawy o przeciwdzialaniu korupcji. Wszystkie zapisy umowne wymagane na
podstawie obowiazujacego prawa, ustaw, rozporzadzen i aktow prawnych zostaja wlaczone do niniejszej Umowy przez
odniesienie i beda stanowily jej czesc.
18.2
Na wniosek Timken Sprzedawca niezwlocznie przedlozy informacje dotyczace niebezpieczenstwa, toksycznosci
Produktow lub Uslug badz na temat innej ich zawartosci i charakteru. Przed oraz wraz z wysylka Produktow Sprzedawca
dostarczy do Timken oraz wszystkich przewoznikow wystarczajace zawiadomienie i ostrzezenie na pismie (w tym m.in.
umiesci stosowne etykiety na Produktach i opakowaniach) na temat wszelkich materialow niebezpiecznych, ktore stanowia
skladnik lub czesc Produktow, wraz ze wszystkimi szczegolnymi instrukcjami dotyczacymi postepowania, zalecanymi
srodkami bezpieczenstwa oraz srodkami ostroznosci niezbednymi do przestrzegania praw lub ochrony przed obrazeniami
cielesnymi lub uszkodzeniem wlasnosci.
18.3
Bez ograniczania ogolnosci powyzszego, Sprzedawca zapewni zgodnosc wszystkich towarow z wymaganiami
okreslonymi w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (“Rozporzadzenie REACH”). Sprzedawca zapewni w szczegolnosci, iz substancje obecne
w Produktach, jezeli jest to wymagane na podstawie postanowien rozporzadzenia REACH, zostaly zarejestrowane w sposob
okreslony w rozporzadzeniu REACH, oraz ze do Timken dostarczone zostaly odpowiednie karty charakterystyki
bezpieczenstwa (ang. Safety Data Sheets - SDS) lub wymagane informacje, zgodnie z art. 32 rozporzadzenia REACH.
18.4
Na wniosek Timken lub jesli wymaga tego obowiazujace prawo badz rozporzadzenia, Sprzedawca dostarczy
rowniez karty charakterystyki bezpieczenstwa materialu (ang. Material Safety Data Sheets - MSDS) dla materialow
wykorzystywanych podczas produkcji Produktow lub swiadczenia Uslug. Karty MSDS zostana wyslane do koordynatora ds.
srodowiska/bezpieczenstwa w zakladzie Timken, do ktorego dostarczane sa Produkty lub Uslugi.
1 9 . Handel miedzynarodowy i odprawa celna
19.1
Sprzedawca bedzie przestrzegac wszystkich obowiazujacych praw i przepisow o kontroli eksportu.
19.2
Timken przysluguja wszystkie przekazywalne ulgi i korzysci dotyczace lub wynikajace z Produktow, w tym
m.in. ulgi handlowe, ulgi eksportowe oraz prawa do zwrotu oplat celnych, podatkow i innych oplat.
19.3
O ile Dzial ds. handlu miedzynarodowego Timken (ang. Global Trade Department – “GTD”) nie wyda
uprzedniego pozwolenia na pismie, Sprzedawca (a) nie wniesie do organow celnych, oraz nie zleci i nie pozwoli dowolnej
osobie trzeciej wniesc, podania o zwrot cla zaplaconego w odniesieniu do Produktow lub ich czesci skladowych, ani (b) nie
umiesci, oraz nie zleci i nie pozwoli dowolnej osobie trzeciej umieszczac, nazwy Timken jako “podanego importera” na
deklaracjach celnych.
19.4
Sprzedawca dostarczy do Timken w odpowiednim terminie dokladne informacje, rejestry i dokumentacje
zwiazane z Produktami, ktore wedlug Timken moga okazac sie niezbedne do nalezytego wypelnienia zobowiazan celnych
i handlowych. Obejmuje to spelnienie wymogow importowych i eksportowych, przestrzeganie programow preferencji
handlowej oraz realizacje podobnych wymogow. Sprzedawca zgadza sie przestrzegac zobowiazan okreslonych w (i)
Wymogach dla dostawcow w zakresie informacji handlowych oraz odprawy celnej (ang. Trade Data and Customs
Requirements for Suppliers) oraz (ii) Zarzadzeniu dotyczacym dostarczania informacji przez importerow (regulacja 10+2)
(ang. U.S. Importer Security Filing [10+2]), ktore zostaly udostepnione na stronie http://tsn.timken.com/supplierinfo.asp .
19.5
W zakresie, w jakim Produkty sa importowane do Stanow Zjednoczonych, Sprzedawca ma obowiazek
przestrzegac wszelkich obowiazujacych zalecen lub wymogow programu partnerstwa celno-handlowego przeciwko
terroryzmowi (ang. Customs-Trade Partnership Against Terrorism) (“C-TPAT”) Urzedu Celnego i Ochrony Granic Stanow
Zjednoczonych. W przypadkach, w ktorych Sprzedawca nie sprawuje kontroli nad produkcja lub transportem Produktow
dostarczanych firmie Timken lub jej klientom na terenie Stanow Zjednoczonych, Sprzedawca przekaze zalecenia dotyczace
bezpieczenstwa C-TPAT swoim dostawcom i firmom transportowym, okreslajac ich wdrozenie jako warunek wspolpracy z
tymi podmiotami. W zakresie, w jakim Produkty sa importowane do zakladow Timken poza Stanami Zjednoczonymi,
Sprzedawca ma obowiazek przestrzegac zalecen lub wymogow bezpieczenstwa lancucha dostaw, wynikajacych z
programow bezpieczenstwa poszczegolnych krajow (np. AEO, NEEC, Golden List, STP itp.).
19.6
Najpozniej w momencie dostawy Sprzedawca dostarczy do Timken wlasciwy Harmonogram taryf celnych oraz
Numery kontrolne klasyfikacji eksportowej (ang. Export Control Classification Numbers – “ECCN”), zgodnie z Zalacznikiem
I do rozporzadzenia UE nr 428/2009, jezeli obowiazuja, dla Produktow i ich czesci skladowych oraz Uslug, w tym m.in.
transferu technologii.
2 0 . Kodeks postepowania Sprzedawcy
20.1
Sprzedawca zobowiazuje sie przestrzegac zasad okreslonych w Kodeksie postepowania dla Dostawcow Timken
(z kazdorazowymi zmianami), a takze okresowo weryfikowac Kodeks postepowania dla Dostawcow Timken pod katem
wprowadzonych modyfikacji. Kodeks postepowania dla Dostawcow stanowi integralna czesc Umowy i jest dostepny w
formie elektronicznej pod adresem https://www.timken.com/contact-suppliers/.
20.2
Timken oczekuje ponadto od Sprzedawcy stworzenia kodeksu etyki handlowej dostosowanego do charakteru
prowadzonej dzialalnosci oraz przestrzegania zasad okreslonych w takim kodeksie. Kodeks powinien zawierac zapis
zobowiazujacy Sprzedawce do przestrzegania wszystkich wlasciwych praw i przepisow oraz powinien nawiazywac do zasad
Sprzedawcy w zakresie higieny i bezpieczenstwa srodowiska pracy, ochrony srodowiska i zasobow naturalnych,
bezpieczenstwa i jakosci produktu oraz zasad antykorupcyjnych.
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2 1 . Surowcow z obszarow dotknietych konfliktami
21.1
Sprzedawca zobowiazuje sie przestrzegac, jezeli dotyczy, artykulu 1502 ustawy Dodd-Frank Wall Street
Reform Consumer Protection Act (“Ustawa”) oraz wszelkich Rozporzadzen wydanych przez Unie Europejska. Wspomniane
Rozporzadzenia i Ustawa dotycza informowania o stosowaniu cyny, tantalu, wolframu i zlota (lub innych “surowcow z
obszarow dotknietych konfliktami” okreslonych w Ustawie i jej rozporzadzeniach wykonawczych) (“Surowce z obszarow
dotknietych konfliktami”) z Demokratycznej Republiki Konga i przyleglych krajow lub innych krajow dotknietych konfliktami
takimi jak wojna domowa (“Obszar dotkniety konfliktami”). Sprzedawca ma obowiazek stosowac zasady i procesy
dotyczace lancucha dostaw w zakresie (1) prowadzenia stosownych badan, jezeli to konieczne, dotyczacych kraju
pochodzenia Surowcow z obszarow dotknietych konfliktami stosowanych w Produktach dostarczanych firmie Timken; (2)
prowadzenia analiz due diligence swojego lancucha dostaw, jesli jest to konieczne, majacych na celu ustalenie, czy Surowce
sprowadzane z Obszaru dotknietego konfliktami bezposrednio lub posrednio finansuja konflikt na Obszarze dotknietym
konfliktami oraz (3) czynnosci oceny i ograniczania ryzyka niezbednych w celu wdrozenia procedur w zakresie badania
kraju pochodzenia i analizy due diligence. Sprzedawca ma obowiazek terminowo przekazywac firmie Timken, co roku lub
czesciej na prosbe firmy Timken informacje o stosowaniu Surowcow z obszarow dotknietych konfliktami w dowolnych
Produktach dostarczanych przez Sprzedawce firmie Timken, w formie stosownie wnioskowanej przez firme Timken, i
dostarczac wszelkie dodatkowe powiazane informacje i dokumenty na uzasadnione zadanie firmy Timken. Sprzedawca
podejmie wszelkie inne srodki niezbedne do zapewnienia zgodnosci z Ustawa, jej rozporzadzeniami wykonawczymi oraz
rozporzadzeniami UE w miare ich aktualizowania.
2 2 . Ochrona danych osobowych
22.1
Do celow niniejszego punktu 22: “Przepisy o ochronie danych osobowych” oznaczaja wszelkie majace
zastosowanie przepisy prawa w zakresie ochrony danych zwiazanych ze zidentyfikowanymi lub dajacymi sie zidentyfikowac
osobami, w tym przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z 1998 roku, dyrektywy o prywatnosci i lacznosci
elektronicznej (Dyrektywa WE) z 2003 roku, z pozniejszymi okresowymi zmianami i zastapieniami, przepisy ogolnego
rozporzadzenia o ochronie danych (UE) 2016/679 (wraz ze wszelkimi przepisami wykonawczymi) w zakresie, w jakim maja
one zastosowanie do danej osoby; Termin “Dane osobowe” ma znaczenie nadane mu w tresci Przepisow o ochronie danych
osobowych; W sklad “Europejskiego Obszaru Gospodarczego” wchodzi Unia Europejska oraz Islandia, Liechtenstein i
Norwegia; “Administrator danych”, “Podmiot przetwarzajacy” oraz “Podmiot danych" maja znaczenie nadane im w tresci
Przepisow o ochronie danych osobowych.
22.2
Niniejszy punkt 22 stosuje sie w przypadku, gdy Sprzedawca otrzyma od Timken lub w imieniu Timken, w
ramach Uslug lub w inny sposob, Dane osobowe, za ktore Timken ponosi odpowiedzialnosc jako Administrator danych, w
ktorych to okolicznosciach uznaje sie, ze Sprzedawca dziala w imieniu Timken w charakterze Podmiotu przetwarzajacego.
Charakter i cel planowanego przetwarzania danych, rodzaje danych osobowych oraz kategorie zaangazowanych Podmiotow
danych i czas, w jakim dane beda przetwarzane, nalezy okreslic w tresci zamowienia lub tresci innego dokumentu
sporzadzonego w formie pisemnej i podpisanego przez upowaznionego przedstawiciela Timken; lub, w przypadku braku
takiego dokumentu, w dokumentach koniecznych do celow realizacji umowy lub dokumentach wynikajacych naturalnie z
procesu tworzenia relacji biznesowych pomiedzy stronami i w zakresie okreslonym w tresci Przepisow o ochronie danych
osobowych. Sprzedawca zobowiazany jest do przestrzegania obowiazkow Sprzedawcy wynikajacych z Przepisow o ochronie
danych osobowych przez caly okres przetwarzania Danych osobowych i zapewnienia, ze wyniku jakichkolwiek jego dzialan
lub zaniechan Timken nie naruszy jakichkolwiek postanowien Przepisow o ochronie danych osobowych.
22.3
Z zastrzezeniem ogolnych zobowiazan Sprzedawcy wynikajacych z punktu 22.2, Sprzedawca zobowiazany jest
do: (A) przetwarzania Danych osobowych wylacznie do celow realizacji zobowiazan Sprzedawcy wobec Timken oraz w
zgodzie z pisemnymi instrukcjami Timken, o ile przepisy prawa nie stanowia inaczej, w ktorym to wypadku Sprzedawca
zobowiazany jest (w zakresie dopuszczanym przepisami prawa) do powiadomienia Klienta o rzeczowym wymogu prawnym
przed rozpoczeciem przetwarzania; (B) podjecia wszelkich krokow technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia
poziomu zabezpieczenia Danych osobowych proporcjonalnego do poziomu zagrozen, na jakie moga byc narazone
zainteresowane osoby w przypadku przypadkowego lub nielegalnego zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego
ujawnienia lub nieuprawnionego dostepu do Danych osobowych; (C) zapewnienia, ze wszelkie osoby upowaznione do
przetwarzania Danych osobowych objete sa zobowiazaniem do dochowania poufnosci; (D) nieprzekazywania Danych
osobowych, lub umozliwiania dostepu do tychze, podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, za wyjatkiem
nastepujacych sytuacji: (i) po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Timken; (ii) z zastrzezeniem wdrozenia wszelkich
stosownych srodkow technicznych i organizacyjnych; oraz (iii) w przypadku, gdy dane przekazywane sa do, lub dostep do
danych uzyskiwany jest z kraju uznanego przez UE za niezapewniajacy adekwatnego poziomu zabezpieczenia praw i
wolnosci podmiotow danych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, wylacznie pod warunkiem wdrozenia
wszelkich srodkow i podpisania wszelkich koniecznych dokumentow w celu zapewnienia, ze Klient pozostanie w zgodzie z
Przepisami o ochronie danych osobowych w zakresie rzeczowego przekazania danych; (E) niezatrudniania podwykonawcy
w zakresie przetwarzania danych i nieupowazniania jakichkolwiek innych osob trzecich (innych niz wlasni pracownicy
Sprzedawcy stosownie przeszkoleni w zakresie przetwarzania Danych Osobowych) do przetwarzania Danych osobowych,
za wyjatkiem nastepujacych sytuacji: (i) po uzyskaniu wczesniejszej pisemnej zgody Timken; oraz (ii) z zastrzezeniem,
ze proponowany podwykonawca przetwarzania zawarl ze Sprzedawca umowe nakladajaca na podwykonawce
przetwarzania obowiazki analogiczne do tych nalozonych na Sprzedawce na podstawie niniejszego punktu 22; (F) przyjecia
na siebie odpowiedzialnosci za dzialania i zaniechania podwykonawcow przetwarzania tak, jakby byly one dzialaniami lub
zaniechaniami Sprzedawcy; (G) udzielania wszelkiego koniecznego wsparcia i informacji w celu umozliwienia firmie Timken
realizacji jej zobowiazan w zakresie wszelkich wnioskow kierowanych do niej przez Podmioty danych lub organy nadzorcze
zgodnie z Przepisami o ochronie danych osobowych; (H) umozliwienia Timken (bezposrednio lub za posrednictwem
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audytorow zewnetrznych wyznaczanych przez Timken) przeprowadzenia audytow w zakresie zachowania przez
Sprzedawce zgodnosci z niniejszymi postanowieniami, po stosownym wczesniejszym powiadomieniu, i umozliwienia
Timken dostepu, w uzasadnionym zakresie, do dokumentow, biur, ksiag i systemow Sprzedawcy, stosownie do potrzeb
adekwatnych do celow rzeczonych audytow; (I) niezwlocznego powiadomienia Timken w przypadku: (i) wystapienia
naruszenia lub podejrzenia naruszenia bezpieczenstwa Danych osobowych; (ii) wystapienia lub podejrzenia wytepienia
wykorzystania, ujawnienia lub dostepu do Danych osobowych przez osobe trzecia (za wyjatkiem osob okreslonych w
niniejszym ustepie X); (iii) utraty, uszkodzenia, zniszczenia lub innego rodzaju utraty uzytecznosci Danych osobowych;
lub (iv) otrzymania przez Sprzedawce wniosku w zwiazku w z wykorzystaniem praw przez Podmiot danych lub
jakiegokolwiek innego powiadomienia zwiazanego z rzeczonymi danymi; oraz w kazdej z wymienionych powyzej
okolicznosci, postepowania w danej sytuacji zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Timken; (J) zgodnie z decyzja
Timken, usuniecia lub zwrocenia wszelkich Danych osobowych do Timken z chwila zakonczenia realizacji zobowiazan
wynikajacych z Umowy oraz zniszczenia wszelkich istniejacych kopii tychze o ile Przepisy o ochronie danych osobowych
nie stanowia inaczej.
2 3 . Inne prawa i srodki prawne
23.1
Sprzedawca przyjmuje do wiadomosci, ze naruszenie przez Sprzedawce Umowy moze spowodowac
nieodwracalne szkody dla Timken, a wysokosc ewentualnego odszkodowania finansowego moze byc trudna do ustalenia
lub moze stanowic niewystarczajaca rekompensate. Wobec powyzszego Sprzedawca uznaje, ze Timken zachowa prawo
zaskarzenia okreslonej czynnosci lub moze dochodzic zabezpieczenia roszczen w drodze nakazu sadowego za naruszenie
lub grozbe naruszenia warunkow Umowy przez Sprzedawce, bez ustanawiania gwarancji ani poreczenia. Timken moze
wystepowac o wydanie tymczasowego i/lub stalego nakazu (lub podobnego zabezpieczenia zgodnie z obowiazujacym
prawem) do sadu lub innego organu wlasciwej jurysdykcji, a sad na podstawie lokalnego prawa oceni, czy wydac nakaz.
23.2
Nie liczac praw i srodkow prawnych okreslonych w niniejszej Umowie, Timken przysluguja rowniez wszelkie
inne prawa i srodki prawne wynikajace z obowiazujacych przepisow lub zasad slusznosci.
2 4 . Postanowienia rozne
24.1
Wyrazenia “takie jak”, “obejmuje” oraz “w tym m.in.” nalezy rozumiec tak jakby po nich nastepowal zwrot
“bez ograniczen”, o ile towarzyszacy tekst lub kontekst wyraznie nie sugeruja inaczej.
24.2
Sprzedawca nie moze cedowac swoich praw ani zobowiazan wynikajacych z niniejszej Umowy. Wszelkie proby
cesji nie beda mialy mocy prawnej, o ile Timken nie wyda uprzedniej pisemnej zgody na tego rodzaju cesje. Timken moze
cedowac swoje prawa wynikajace z Umowy na spolki stowarzyszone Timken oraz moze przenosic swoje obowiazki
wynikajace z Umowy na osobie trzecie w zwiazku ze sprzedaza calosci lub czesci swojego przedsiebiorstwa.
24.3
Jezeli dowolne postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za niewykonalne, pozostale postanowienia
zachowuja moc wiazaca, a niewykonalne postanowienie zostanie zastapione waznym i wykonalnym postanowieniem, ktore
mozliwie najwierniej odzwierciedla intencje niewykonalnego postanowienia.
24.4
Wszelkie postanowienia, ktore ze wzgledu na swoj charakter wykraczaja poza date wygasniecia lub
rozwiazania Umowy, w tym m.in. Rozdzialy 6, 10, 11, 12, 13, 14 i 19, pozostana w mocy rowniez po wygasnieciu badz
rozwiazaniu Umowy.
24.5
Umowa podlega prawu miejsca polozenia zgodnie z definicja ponizej i bedzie zgodnie z nim interpretowana, z
wylaczeniem wszelkich norm kolizyjnych w nim zawartych. Obie strony wyrazaja zgode na jurysdykcje sadow miejsca
polozenia w rozwiazywaniu wszelkich sporow wynikajacych z niniejszej Umowy; zgoda ta odnosi sie do wylacznej
jurysdykcji takich sadow, o ile Sprzedawca lub aktywa Sprzedawcy nie sa zlokalizowane w jurysdykcji, ktora nie uznaje
wykonalnosci orzeczen wydanych przez takie sady, w ktorym to przypadku Timken moze wystapic z powodztwem w innych
sadach. Miejsce polozenia rozumie sie jako kraj, w ktorym zlokalizowane sa zaklady Kupujacego dokonujacego zakupow
na podstawie niniejszej Umowy. Postanowienia Konwencji Narodow Zjednoczonych o umowach miedzynarodowej
sprzedazy towarow nie maja zastosowania w niniejszej Umowie.
24.6
Kazda ze stron niniejszym zrzeka sie w najszerszym dozwolonym przez obowiazujace prawo zakresie wszelkich
przyslugujacych im praw do wytyczenia procesu z lawa przysieglych w odniesieniu do jakichkolwiek sporow, ktore moga
powstac w wyniku niniejszej Umowy.
24.7
Zadne postanowienia niniejszej Umowy nie ustanawiaja pomiedzy stronami stosunku posrednictwa, spolki
cywilnej ani innego stosunku prawnego odmiennego od relacji istniejacych pomiedzy niezaleznymi strony umowy.
Sprzedawca nie ma prawa nakladac na Timken zadnych praw ani obowiazkow.
24.8
Zawsze, gdy w niniejszej Umowie mowa jest o zgodzie lub zatwierdzeniu Timken, odnosi sie to takze do zgody
lub zatwierdzenia przedstawiciela Timken, nalezycie umocowanego do wyrazenia takiej zgody lub takiego zatwierdzenia.
24.9
Timken dostarczy przetlumaczone wersje warunkow i postanowien jedynie w celach informacyjnych. W
przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w znaczeniu lub ksztalcie postanowien moc rozstrzygajaca zachowuje pierwotna
wersja sporzadzona w jezyku angielskim.
24.10
Sprzedawca w zaden sposob nie bedzie reklamowac ani upubliczniac informacji, ze dostarcza do Timken
Produkty lub Uslugi, ani umieszczac znakow czy nazw handlowych Timken na towarach oraz materialach reklamowych lub
promocyjnych Sprzedawcy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Timken.
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