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OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU – EUROPA 
 
1. Umowa/zatwierdzenie  

1.1 W rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków  Zakupu: (a) „Umow a” oznacza w szystkie w a runki i postanow ienia opisane 
w  Rozdziale 1.2, (b) „Timken” oznacza spółkę Timken, która dokonuje zakupu na podstaw ie zamów ienia lub osobnej umow y na piśmie, 
(c) „Sprzedaw ca” oznacza sprzedaw cę Produktów  lub Usług, (d) „Produkty” rozumie się jako produkty zakupione przez Timken, natomiast 
(e) „Usługi” oznaczają usługi zakupione przez Timken. 

1.2 Warunki i postanow ienia, które odnoszą się do zakupu oraz regulują zakup Produktów  i Usług przez Timken od Sprzedaw cy, 
są ograniczone w yłącznie do (a) w arunków  i postanow ień opisanych w  zamów ieniu Timken oraz w szelkich późniejszych dokumentach 
i/lub odrębnych umow ach zaw artych na piśmie i podpisanych przez należycie umocow anego przedstaw iciela Timken, w raz z w szelkimi 
dokumentami załączonymi do w yżej w ymienionych, takimi jak w ykaz prac, oraz (b) niniejszych Ogólnych  Warunków  Zakupu, niezależnie 
od tego, czy jest o nich mow a lub czy zostały załączone do formularzy w ymienianych przez Timken i Sprzedaw cę lub odrębnej umo w y 
zaw artej na piśmie przez Timken i Sprzedaw cę. Wszelkie rozbieżności pomiędzy Ogólnymi Warunkami Zakupu a dokumentami opisanymi 
w  (a) będą rozstrzygane na korzyść dokumentów  określonych w  (a). 

1.3 Timken nie uznaje w arunków  i postanow ień o charakterze dodatkow ym lub odmiennym od określonych w  Umow ie, 
a jakiekolw iek dodatkow e lub odmienne w arunki nie staną się częścią niniejszej Umow y, o ile nie zostaną w yraźnie ustalone na piśmie, 
a następnie podpisane przez należycie umocow anego przedstaw iciela Timken. Pow yższe zdanie w yłącza z Umow y m.in. w szelkie 
dodatkow e lub odmienne w arunki i postanow ienia Sprzedaw cy pojaw iające się lub w zmiankow ane w  ofercie cenow ej, potw ierdzeniu 
przyjęcia zamów ienia, na fakturze lub innym podobnym dokumencie w ystaw ionym przez Sprzedaw cę, a także w  w arunkach 
i postanow ieniach sprzedaży Sprzedaw cy oraz na stronie internetow ej lub e-handlow ej Sprzedaw cy.  

1.4 Uznaje się, że Sprzedaw ca zatw ierdził Umow ę, jeżeli Sprzedaw ca (a) potw ierdził przyjęcie zamów ienia Timken, w yraził zgodę 
na przystąpienie do Umow y na piśmie lub kliknął „akceptuję” bądź podobny przycisk na stronie internetow ej, (b) rozpoczął opracow yw anie 
i dostarczanie w szelkich Produktów  lub opracow yw anie i św iadczenie Usług, (c) zaakceptow ał dow olną część w ynagrodzenia za Produkty 
lub Usługi, lub (d) podjął dow olne działania, które św iadczą o akceptacji przez Sprzedaw cę korzyści zw iązanych z dow olną częścią 
niniejszej Umow y. 

1.5  Jeżeli Umow a odnosi się do umow y głów nej lub umow y podw ykonaw stw a dla rządu USA, Sprzedaw ca będzie postępow ać 
zgodnie z postanow ieniami o obow iązku przestrzegania w arunków  zaw artych w  umow ie głów nej oraz będzie przestrzegać innych 
postanow ień określonych w  Dodatku o Kontraktach Rządow ych (ang. Government Contracts Supplement) (dostępnym w  Sieci Dostaw ców  
Timken [ang. Timken Supplier Netw ork] pod adresem https://tsn.timken.com/termsandconditions.asp), jak rów nież w szelkich innych 
zapisów  umow y głów nej lub umow y podw ykonaw stw a, które na mocy obow iązujących przepisów  są przenoszone na Sprzedaw cę, a z 
których każdy stanow i część niniejszej Umow y. 

1.6 Wszelkie zmiany postanow ień niniejszej Umow y czy też zrzeczenie się praw  w ynikających z postanow ień niniejszej Umow y 
nie będą w iążące dla Timken, o ile nie zostanie to w yraźnie zakomunikow ane na piśmie, które (a) stw ierdza zmianę postanow ień lub 
zrzeczenie się praw  w ynikających z postanow ień Umow y oraz (b) zostało podpisane przez należycie umocow anego przedstaw iciela 
Timken. Wszelkie celow e zmiany postanow ień czy też zrzeczenie się praw  na pods taw ie porozumienia ustnego, realizacji zobow iązań lub 
zw yczaju handlow ego uznaje się za niepraw omocne i nieskuteczne. 
 
2. Dostawy 

2.1 Warunki dostaw y odpow iadają w arunkom określonym w  Umow ie, a w  przypadku ich braku dostaw a będzie realizow ana 
zgodnie z zasadą „dostarczone, cło opłacone” (DDP) do w yznaczonego zakładu Timken. Warunki dostaw y są regulow ane zasadami 
Incoterms 2010. 

2.2 Sprzedaw ca zobow iązuje się dostarczać w szystkie Produkty i Usługi w  terminach określonych przez Timken oraz realizow ać 
w szystkie w ymagane przez Timken poziomy usług. Terminy dostaw y Produktów  i Usług Sprzedaw cy do Timken mają charakter 
ostateczny. Timken może odmów ić przyjęcia dow olnych Produktów  lub Usług, które nie zostały dostarczone w  terminie (bez w zględu na 
to, czy w cześniej, czy później), oraz zw rócić takie Produkty i Usługi na ryzyko i koszt Sprzedaw cy. Sprzedaw ca nie ma praw a 
w strzymyw ać dostaw y, bez w zględu na przyczynę, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody  Timken. 

2.3 Sprzedaw ca zobow iązuje się dostarczać w szystkie Produkty i Usługi w  ilościach określonych przez Timken w  zamów ieniu. 
Przew idyw ane ilości są w yłącznie szacunkow e i nie nakładają na Timken formalnego zobow iązania do ich zakupu. Dostarczone iloś ci 
nadmiarow e w  stosunku do zamów ionych mogą zostać zw rócone na koszt i ryzyko Sprzedaw cy. 

2.4 Do momentu dostarczenia Produktów  do Timken zgodnie z w arunkami dostaw y ryzyko utraty i zniszczenia Produktów  ponosi 
Sprzedaw ca. Bez w zględu na pow yższe zdanie, jeżeli Produkty są przyjmow ane przez Timken jako tow ary konsygnacyjne, (a) ryzyko  
utraty i zniszczenia Produktów  oraz odpow iedzialność za ubezpieczenie Produktów  z tytułu utraty lub zniszczenia ciąży na Sprzedaw cy, 
aż do momentu w  którym Timken odsprzeda lub w ykorzysta Produkty w  produkcji („zakończenie okresu konsygnacji”), (b) Produkty  
pozostają w łasnością Sprzedaw cy, a Timken przysługuje bezw zględne praw o zw rotu Produktów , aż do zakończenia okresu konsygnacj i, 
oraz (c) tytuł w łasności do Produktów  przechodzi na Timken w  momencie zakończenia okresu konsygnacji.  

2.5 Jeżeli Sprzedaw ca ma pow ody w ierzyć, iż dostaw a Produktów  lub św iadczenie Usług nie mogą zostać zrealizow ane 
w  określonym w  Umow ie terminie, lub w  przypadku zaistnienia faktycznego opóźnienia, Sprzedaw ca bezzw łocznie w yśle do Timken 
pisemne zaw iadomienie, określające przyczynę oraz szacow any czas opóźnienia. W okresie opóźnienia Sprzedaw ca na w łasny koszt 
podejmie w szystkie w ymagane lub pożądane kroki, aby złagodzić skutki opóźnienia ponoszone przez Timken oraz zminimalizow ać zakres 
opóźnienia dostaw  do Timken, w  tym m.in. Sprzedaw ca będzie traktow ać Timken na takich samych praw ach, jak innych klientów , jeżeli 
Sprzedaw ca jest zobow iązany rozdzielić tow ary lub zasoby pomiędzy kilku klientów . W przypadku przew idyw anego lub rzeczyw isteg o 
opóźnienia ze strony Sprzedaw cy lub ryzyka zaw ieszenia dostaw y przez Sprzedaw cę, niezależnie od przyczyny, Timken może, oprócz 
przysługujących mu środków  praw nych, zdecydow ać się na podjęcie jednego lub kilku następujących działań: (a) polecić Sprzedaw cy, aby 
ten w ysłał Produkty na w łasny koszt z w ykorzystaniem przyspieszonej metody transportu, takiej jak ekspresow a przesyłka lotnicza, 
(b) nabyć zamienne Produkty lub Usługi z innych źródeł, w  którym to przypadku Sprzedaw ca zw róci Timken w szelkie dodatkow e koszty 
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i w ydatki, w  tym m.in. uboczne koszty ubezpieczenia, oraz (c) anulow ać lub zmniejszyć ilości określone w  niniejszej Umow ie. Timken nie 
będzie ponosić w obec Sprzedaw cy żadnej odpow iedzialności w  zw iązku z w ycofanymi lub zmniejszonymi ilościami.  
 
3. Pakowanie i transport  

3.1 Sprzedaw ca zobow iązuje się w łaściw ie zapakow ać i oznaczyć Produkty, ustalić ich trasę transportu oraz w ysłać je zgodnie 
z w ymaganiami Timken oraz przew oźników , a także w  myśl w szystkich obow iązujących praw  i przepisów , lub jeżeli oficjalne w ymagan ia 
nie zostały ustalone, zgodnie z najlepszymi praktykami handlow ymi ustalonymi, aby zapobiec utracie lub uszkodzeniu tow arów  z pow odu 
w arunków  pogodow ych, problemów  z transportem lub innych przyczyn.  

3.2 Do każdej przesyłki Sprzedaw ca dołączy specyfikację opakow ania zaw ierającą pełny numer zamów ienia Timken, datę w ysyłki, 
szczegółow y spis zaw artości z w ykorzystaniem klasyfikacji Produktów  w ymaganych przez Timken lub przew oźnika, a także innych 
artykułów  zgodnie z w ymaganiami Timken. Oznakow ania na każdym opakow aniu oraz dokumencie przew ozow ym muszą umożliw ić 
Timken łatw ą identyfikację Produktów . Przeliczenie lub zw ażenie tow arów  przez Timken jest ostateczne i rozstrzygające dla każ dej 
przesyłki. Sprzedaw ca pozostaje odpow iedzialny za każde regulow anie opłat postojow ych oraz innych w ydatków  naliczanych w  przypadku 
niew ysłania przez Sprzedaw cę do Timken niezw łocznego zaw iadomienia o w ysłaniu przesyłki w  określonym terminie.  
 
4. Ceny i płatność  

4.1 Ceny za Produkty i Usługi zostały określone w  treści Umow y. Cena w  ustalonej w ysokości jest jedyną kw otą, jaką Timken 
zapłaci Sprzedaw cy lub dow olnej osobie trzeciej z tytułu zakupu Produktów  lub Usług, a Sprzedaw ca ponosi w yłączną odpow iedzia lność 
za m.in. (a) pokrycie kosztów  surow ców , materiałów  lub produkcji, (b) uregulow anie opłat celnych lub podobnych opłat, (c) zapłatę składek 
ubezpieczeniow ych, (d) w ypłatę w ynagrodzeń lub św iadczeń dla pracow ników , lub (e) pokrycie kosztów  przeładunku, pakow ania, w y syłki 
lub magazynow ania. Jakiekolw iek podw yżki cen lub dodatkow e opłaty nie będą miały mocy w iążącej bez uprzedniej zgody Timken 
w yrażonej na piśmie. 

4.2 Cena obejmuje w szelkie obow iązujące podatki federalne, stanow e, regionalne i lokalne, z w yjątkiem podatku od sprzedaży lub 
podatku VAT. Sprzedaw ca w ystaw i faktury za jakikolw iek podatek od sprzedaży lub VAT, jakie Sprzedaw ca na podstaw ie obow iązującego 
praw a nalicza Timken, w  formie pozw alającej Timken na odpisanie tych kw ot od podatku dochodow ego. Sprzedaw ca dostarczy do Timken 
w szystkie informacje i dokumentację w ymagane przez praw o lokalne, aby umożliw ić Timken odzyskanie podatku od sprzedaży, VAT lub 
podobnych podatków  obrotow ych.  

4.3 Sprzedaw ca nie może w ysyłać faktur w cześniej niż w  terminie odbioru Produktów  lub w ykonania Usług w  zakładzie Timken, 
lub w  przypadku tow arów  konsygnacyjnych, na zakończenie okresu konsygnacji określonego w  Rozdziale 2.4. Na w szystkich fakturach 
musi się znajdow ać pełny numer zamów ienia Timken; muszą rów nież zostać załączone w ymagane listy przew oz ow e, a także inne 
pokw itow ania i dokumenty transportow e. 

4.4 Warunki płatności dotyczące bezspornych faktur odpow iadają w arunkom określonym w  Umow ie, lub jeżeli nie zostały one 
określone, termin płatności w ynosi 45 dni od zakończenia miesiąca. Wszelkie terminy  płatności lub dyskonta będą liczone od daty 
otrzymania przez Timken należycie w ystaw ionej faktury (w  tym m.in. w szystkich dokumentów  uzupełniających).  

4.5 Nie licząc w szelkich praw  dotyczących potrącenia lub rekompensaty, które przysługują Timken na podstaw ie praw a 
zw yczajow ego lub praw a słuszności, w szystkie kw oty należne Sprzedaw cy są uw ażane za zadłużenie netto Sprzedaw cy i spółek 
stow arzyszonych Sprzedaw cy w obec Timken i spółek stow arzyszonych Timken, a Timken ma praw o potrącania lub kompensaty kw ot 
należnych Sprzedaw cy i spółkom stow arzyszonym Sprzedaw cy. 
 
5. Zmiany 

5.1 Zgodnie z postanow ieniami Umow y, Timken może zażądać od Sprzedaw cy w prow adzenia zmian do: specyfikacji, projektu, 
ilości i harmonogramu dostaw y Produktów ; opisu, specyfikacji, ilości i harmonogramu św iadczenia Usług; lub do innych w ymagań 
określonych w  Umow ie. Sprzedaw ca bezzw łocznie w prow adzi takie zmiany. Sprzedaw ca ma praw o przedłożyć Timken na piśmie 
ew entualne roszczenia o odpow iednią korektę ceny lub harmonogramu dostaw y dyktow aną takimi zmianami w  ciągu 5 dni roboczych po 
otrzymaniu od Timken instrukcji dotyczących w prow adzenia takich zmian, przy czym niedopełnienie takiego obow iązku skutkuje 
zrzeczeniem się przez Sprzedaw cę takich roszczeń oraz zw olnieniem Timken z odpow iedzialności w  tym z akresie. Timken dostosuje cenę 
lub harmonogramy dostaw  w  zakresie odpow iednim do w prow adzanych zmian. W celu w sparcia Timken w  ustalaniu odpow iednich korekt  
ceny lub harmonogramu dostaw  Sprzedaw ca, na w niosek Timken, bezzw łocznie dostarczy Timken dodatkow e  informacje, w  tym m.in. 
dokumentację zmian w  zakresie kosztów  produkcji ponoszonych przez Sprzedaw cę oraz czasu na w drożenie takich zmian. Timken oraz 
Sprzedaw ca będą rozw iązyw ać w szelkie spory dotyczące popraw ek, z zastrzeżeniem że podczas negocjacji oraz po ich zakończeniu 
Sprzedaw ca będzie kontynuow ać w ykonyw anie czynności w  ramach Umow y, w  tym m.in. produkow ać oraz dostarczać Produkty, 
św iadczyć Usługi i terminow o w drażać w ymagane zmiany. 
 
6. Własność Timken 

6.1 „Własność Timken” obejmuje w szelkie oprzyrządow anie, instrumenty pomiarow e, sprzęt, w zory, Materiały Timken lub inną 
w łasność, którą Timken bezpośrednio lub pośrednio przekazuje Sprzedaw cy lub od niego nabyw a, lub za którą Timken bezpośrednio  lub 
pośrednio zw raca koszty Sprzedaw cy. „Materiały Timken” oznaczają w szelkie surow ce, komponenty, tow ary lub inne materiały 
dostarczane przez Timken do w ykorzystania przez Sprzedaw cę w  toku w ytw arzania Produktów  lub św iadczenia Usług, w  tym m.in. 
odpady w ytw orzone podczas przetw arzania takich materiałów  (lecz z w yłączeniem materiałów , które zostały uw zględnione na fakturach 
sprzedaży w ystaw ionych przez Timken Sprzedaw cy i za które Sprzedaw ca rzeczyw iście zapłacił).  

6.2 Własność Timken jest i pozostanie w łasnością Timken oraz pozostanie w  posiadaniu Sprzedaw c y na zasadzie przechow ania. 
Sprzedaw ca zrzeka się zabezpieczenia lub innych praw , jakie mogą przysługiw ać Sprzedaw cy w  odniesieniu do w szelkich artykułów  
Własności Timken, z tytułu prac zw iązanych z taką w łasnością lub w ykorzystyw ania takiej w łasności, lub  z innych przyczyn. 

6.3 W czasie gdy Własność Timken pozostaje w  posiadaniu i pod kontrolą Sprzedaw cy (z w łączeniem m.in. okresu, kiedy jest w e 
w ładaniu pośredników  i podw ykonaw ców  Sprzedaw cy), Sprzedaw ca ponosi ryzyko utraty, kradzieży, uszkodzenia i zniszczenia Własności 
Timken i będzie zobow iązany ponieść w ynikłe koszty napraw y lub w ymiany w szelkich zgubionych, ukradzionych, uszkodzonych lub 
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zniszczonych artykułów  Własności Timken. Sprzedaw ca w ykupi ubezpieczenie w  w ysokości zabezpieczającej takie niebezpiec zeństw o. 
Bez ograniczania ogólności pow yższego, Sprzedaw ca w ymieni, nabyw ając od Timken po aktualnie ustalonej przez Timken cenie, w sz elką 
Własność Timken, która została utracona lub zniszczona w  w yniku braków  w  produkcji, aw arii, w adliw ości w ykonania po s tronie 
Sprzedaw cy lub z innych przyczyn.  

6.4 Sprzedaw ca będzie korzystać z Własności Timken w yłącznie w  celu realizacji zobow iązań w ynikających z niniejszej Umow y 
oraz zgodnie z w ytycznymi Timken i producenta. Sprzedaw ca nie będzie sprzedaw ać ani oferow ać jak iejkolw iek osobie trzeciej produktów  
w ykonanych z użyciem Własności Timken, o ile nie uzyska w cześniejszej zgody Timken na piśmie.  

6.5 Sprzedaw ca będzie regularnie doglądać Własności Timken oraz utrzyma ją w  dobrym i spraw nym technicznie stanie, jak 
rów nież dokona w ymaganych napraw , nie obciążając Timken dodatkow ymi kosztami, a także w yraźnie oznaczy Własność Timken jako 
w łasność Timken. Sprzedaw ca nie będzie (a) mieszać Własności Timken z w łasnością Sprzedaw cy lub dow olnej osoby trzeciej, 
(b) transportow ać Własności Timken z zakładu Sprzedaw cy, do którego w łasność ta została pierw otnie dostarczona, ani dostarczać bądź 
przekazyw ać Własności Timken jakiejkolw iek osobie trzeciej, (c) sprzedaw ać, użyczać, w ynajmow ać, obciążać, zastaw iać, dzierżaw ić, 
przekazyw ać ani w  inny sposób rozporządzać Własnością Timken, (d) dochodzić ani umożliw iać innym osobom składającym roszczenia 
za pośrednictw em Sprzedaw cy dochodzić odszkodow ania z tytułu zabezpieczenia (w  tym m.in. z tytułu zabezpieczenia w ykonaw ców  lub 
dostaw ców  materiałów ) lub roszczenia o tytuł w łasności do Własności Timken oraz (e) nie będzie postrzegać Własności Timken ani 
pozw alać na postrzeganie Własności Timken jako nieruchomości lub w yposażenia.  

6.6 Timken nie udziela jaw nych ani domniemanych gw arancji lub ośw iadczeń dotyczących przydatności (ogólnej ani do 
określonego celu), w arunków  używ ania, pokupności, w zoru lub działania jakiegokolw iek artykułu Własności Timken. Timken nie będzie 
odpow iadać w obec Sprzedaw cy za jakąkolw iek utratę, zniszczenie, uraz lub w ydatek, bez w zględu na ich rodzaj lub charakter, 
spow odow ane w  sposób bezpośredni lub pośredni przez Własność Timken lub w  w yniku w ykorzystania Własności Timken.  

6.7 Po otrzymaniu zaw iadomienia od Timken Sprzedaw ca bezzw łocznie i nieodpłatnie zw olni lub dostarczy Własność Timken do 
Timken, przy czym po niedopełnieniu takiego obow iązku Timken będzie przysługiw ać praw o pojaw ienia się w  siedzibie Sprzedaw cy w  celu 
objęcia w  posiadanie Własności Timken, po w ysłaniu uprzedniego zaw iadomienia. 
 
7. Jakość 

7.1 Sprzedaw ca będzie promow ać stałe podnoszenie jakości oraz postępow ać zgodnie z określonymi przez Timken standardami 
kontroli jakości w  zakresie monitorow ania procesów  produkcji, pakow ania i w ysyłania Produktów  oraz św iadczenia Usług, w  tym m.in. 
procedur określonych w  Podręczniku w ymagań dla dostaw ców  Timken (ang. Timken’s Supplier Requirements Manual) (z każdorazow ymi 
zmianami), a Sprzedaw ca będzie okresow o w eryfikow ać Podręcznik w ymagań dla dostaw ców  pod kątem ew entualnych modyfikacji. 
Podręcznik w ymagań dla dostaw ców  stanow i integralną część niniejszej Umow y i jest dostępny w  formie elektronicznej pod adresem 
http://tsn.timken.com/TimkenSupplierQualityManual.pdf .  

7.2 W ramach w ypełniania zobow iązań określonych w  niniejszym dokumencie Sprzedaw ca, bez uzyskania uprzedniej zgody 
Timken na piśmie, nie ma praw a (a) zmieniać metod ani lokalizacji produkcji Produktów  lub św iadczenia Usług, (b) zastępow ać Materiałów  
Timken materiałami z jakichkolw iek innych źródeł ani zmieniać f izycznych bądź chemicznych w łaściw ości Materiałów  Timken, o ile nie 
zostało to określone w  obow iązujących specyfikacjach Timken, ani (c) w  inny sposób zmieniać obecnych w  procesie produkcji Produktów  
lub w  toku św iadczenia Usług materiałów  i procedur lub uczestniczących poddostaw ców . Wszelkie zgłaszane zmiany muszą przejść 
procedurę akceptacyjną, szczegółow o opisaną w  Sieci Dostaw ców  Timken (ang. Timken Supplier Netw ork) pod adresem 
http://tsn.timken.com/sqdpro.asp. 

7.3 Sprzedaw ca nie będzie zlecać podw ykonaw com realizacji sw oich zobow iązań w ynikających z Umow y. Wszelkie próby 
zlecenia zobow iązań podw ykonaw com nie będą miały mocy praw nej, o ile Timken nie w yda uprzedniej pisemnej zgody na tego rodzaju 
zlecenie zobow iązań podw ykonaw com. W każdym przypadku Sprzedaw ca pozostanie odpow iedzialny za w szystkie scedow ane przez 
siebie zobow iązania. 

7.4 W ramach św iadczenia Usług w  zakładzie Timken Sprzedaw ca będzie stosow ać się do procedur i zasad  Timken, w  tym m.in. 
do procedur i zasad w  zakresie ochrony środow iska oraz bezpieczeństw a i higieny pracy.  
 
8. Prawo do kontroli i audytu 

8.1 Sprzedaw ca umożliw i Timken oraz jego przedstaw icielom, konsultantom i klientom odbycie w  rozsądnym terminie w izyty 
w  zakładach Sprzedaw cy w  celu przeprow adzenia inspekcji zakładu, Własności Timken oraz odnośnej dokumentacji Sprzedaw cy, a takż e 
w  celu przeprow adzenia inspekcji i testów  dotyczących tow arów , stanów  magazynow ych, prac w  toku, materiałów , urządzeń, sprzęt u, 
oprzyrządow ania, w yposażenia, instrumentów  pomiarow ych oraz innych artykułów  i procesów  zw iązanych z realizacją przez Sprzedaw cę 
postanow ień Umow y. Sprzedaw ca zagw arantuje odpow iedni poziom w spółpracy podczas każdej takiej inspekcji. Tego rodzaju inspekc ja 
w  żadnym razie nie oznacza zatw ierdzenia przez Timken procedur prac w  toku ani gotow ych tow arów .  

8.2 Sprzedaw ca umożliw i Timken oraz przedstaw icielom i doradcom Timken odbycie w  rozsądnym terminie w izyty w  zakładach 
Sprzedaw cy w  celu przeprow adzenia audytu oraz przeanalizow ania odpow iednich ksiąg, dokumentacji, spraw ozdań finansow ych, 
odpow iednich danych dotyczących materiałów  i terminów , zasad i procedur, pod kątem (a) oceny aktualnych możliw ości Sprzedaw cy  
w ypełniania zobow iązań w ynikających z niniejszej Umow y oraz (b) uzasadnienia w szelkich opłat i innych kw estii w ynikających z Umow y. 
Sprzedaw ca będzie prow adzić i archiw izow ać taką dokumentację przez okres 3  lat od w ypłaty ostatniej należności przysługującej na 
podstaw ie Umow y oraz zobow iązuje się w spółpracow ać w  zakresie tego rodzaju audytów  lub analiz. 

8.3 Opisane pow yżej inspekcje, audyty i kontrole będą przeprow adzane na koszt Timken, o ile Timken nie odkryje po stronie 
Sprzedaw cy znaczących niezgodności, w  którym to przypadku Sprzedaw ca, poza pełną napraw ą takiej niezgodności, zw róci Timken 
w szelkie koszty i w ydatki poniesione na potrzeby tej i kolejnej kontroli. 
 
9. Niezgodność Produktów i Usług 

9.1 Timken może, ale nie jest zobow iązany, przeprow adzić inspekcję dostarczonych Produktów  i zrealizow anych Usług.  
9.2 Jeżeli po inspekcji Produktów , a przed ich zatw ierdzeniem Timken zasadnie podejrzew a, że w ystąpiły niezgodności oraz jeżeli 

Timken niezw łocznie potrzebuje Produktów  do zrealizow ania produkcji, Sprzedaw ca niezw łocznie w yśle zespół ds. inspekcji doraź nej do 

http://tsn.timken.com/TimkenSupplierQualityManual.pdf
http://tsn.timken.com/sqdpro.asp
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lokalizacji, w  której przechow yw ane są Produkty, w  celu zw eryfikow ania stopnia niezgodności lub zapew ni przeprow adzenie inspekcji 
w  celu w eryfikacji niezgodności przez niezależną osobę trzecią, z zastrzeżeniem pokrycia kosztów  takiej usługi przez Sprzedaw cę . 

9.3 Jeżeli Timken na podstaw ie zasadnych przesłanek odrzuci jakiekolw iek Produkty lub Usługi jako niezgodne z w ymogami, 
Timken ma praw o do podjęcia jednej lub kilku z następujących czynności: (a) zmniejszyć ilość zamaw ianych na podstaw ie Umow y 
Produktów  i Usług stosow nie do ilości niezgodnych Produktów  i Usług oraz w ymusić na Sprzedaw cy natychmiastow y zw rot lub uznanie na 
poczet Timken ceny zakupu w  w ysokości odpow iadającej mniejszej ilości (lub, jeżeli Sprzedaw ca tego nie zrobi, potrącić taką kw otę od 
w ynagrodzenia Sprzedaw cy), (b) zażądać od Sprzedaw cy napraw y lub w ymiany niezgodnych Produktów  bądź też ponow nego w ykonania 
niezgodnych Usług oraz (c) zaakceptow ać niezgodne Produkty lub Usługi oraz w ymóc na Sprzedaw cy natychmiastow e obniżenie ceny 
zakupu poprzez uznanie na poczet Timken lub zw rot kw oty, jaką Timken rozsądnie uzna za kw otę, o jaką zmniejszyła się w artość 
niezgodnych Produktów  lub Usług (lub, w  przypadku niezrealizow ania tego w ymogu przez Sprzedaw cę, potrącić tej samej w ysokości  
kw otę od w ynagrodzenia Sprzedaw cy). Sprzedaw ca bezzw łocznie zapłaci lub zw róci Timken w szelkie koszty zw iązane z inspekcją, 
sortow aniem, testow aniem, przerabianiem, w ymianą, zw rotem, magazynow aniem lub usuw aniem niezgodnych Produktów , lub w  innym 
zakresie zw iązane z odkryciem niezgodności (zgłoszonym przez Timken poprzez w ystaw ienie 8D DMR w  Globalnym systemie 
monitorow ania jakości Timken [ang. Global Quality Tracking System, GQTS] lub w  inny sposób).  

9.4 Timken zatrzyma niezgodne Produkty przez 48 godzin (lub przez krótszy okres w  z ależności od okoliczności), licząc od 
momentu w ysłania przez Timken zaw iadomienia o odrzuceniu. Jeżeli po upłynięciu tego okresu Sprzedaw ca nie poinformuje Timken na 
piśmie o pożądanym przez Sprzedaw cę sposobie usunięcia niezgodnych Produktów  przez Timken,  Timken może usunąć niezgodne 
Produkty w  sposób, jaki uzna za stosow ny, bez żadnych zobow iązań w obec Sprzedaw cy, w  tym m.in. zorganizow ać na koszt Sprzedaw cy 
pow rotny transport niezgodnych Produktów  do Sprzedaw cy. Sprzedaw ca pozostaje odpow iedzialny za w sz elkie niebezpieczeństw a 
zw iązane z utratą i uszkodzeniem niezgodnych Produktów .  

9.5 Zaistnienie którejkolw iek z poniższych sytuacji nie oznacza zatw ierdzenia przez Timken niezgodnych Produktów  lub Usług, nie 
ogranicza ani nie narusza praw  Timken do egzekw ow ania praw  i środków  praw nych przysługujących Timken na podstaw ie Umow y lub 
obow iązujących przepisów , ani nie zw alnia Sprzedaw cy ze zobow iązań (w  tym m.in. obow iązków  gw arancyjnych) w ynikających z Umow y: 
(a) inspekcja lub niew ykonanie inspekcji Produktów  lub Usług przez Timken, (b) nieodrzucenie przez Timken niezgodnych Produktów  lub 
Usług po ich otrzymaniu oraz (c) zapłata przez Timken za Produkty lub Usługi bądź skorzystanie z Produktów  lub Usług.  
 
10. Gwarancje  

10.1 Sprzedaw ca ośw iadcza i gw arantuje, że Produkty i ich komponenty (a) zachow ają zgodność z najbardziej aktualnymi w ersjami 
rysunków  dostarczonych i zatw ierdzonych przez Timken, (b) będą działały w edług specyfikacji i w ymogów  Timken, (c) będą now o 
w yprodukow anymi tow arami najw yższej jakości, (d) będą w olne od w ad projektow ych i materiałow ych oraz w ad w ykonania, (e) będą 
posiadały odpow iednią w artość handlow ą i przydatność do określonego celu oraz (f) zachow ają zgodność z w szelkimi obow iązujący mi 
praw ami, rozporządzeniami i normami.  

10.2 Sprzedaw ca ośw iadcza i gw arantuje, że Usługi (a) zachow ają zgodność ze specyfikacjami i w ymaganiami Timken, (b) będą 
najw yższej jakości oraz (c) zostaną w ykonane w edle najw yższych norm zaw odow ych oraz w  solidny sposób, a także zgodnie 
z obow iązującymi praw ami, zasadami, rozporządzeniami i normami.  

10.3 W odniesieniu do oprogramow ania, które zostało w łączone do Produktów  lub Usług lub stanow i ich część, Sprzedaw ca 
ośw iadcza i gw arantuje, że oprogramow anie takie nie będzie zaw ierać żadnych aplikacji, które w  sposób celow y naruszałyby, zakłócały 
lub utrudniały jego działanie, lub szkodziły jego działaniu. 

10.4 W przypadku naruszenia jakiejkolw iek gw arancji określonej w  Umow ie Sprzedaw ca bez zw łocznie i na w łasny koszt 
(a) napraw i lub usunie usterkę lub inną aw arię, w ymieni w adliw e Produkty, ponow nie w ykona przeprow adzone w  sposób w adliw y Usługi 
lub, w edle uznania Timken, zw róci Timken koszty w szelkich w adliw ych Produktów  i Usług oraz (b) zw róci koszty i w  inny sposób 
zrekompensuje Timken zaistnienie w szelkich szkód bezpośrednich, pośrednich, szczególnych, ubocznych, domniemanych oraz 
w ynikow ych, w  tym m.in. koszty w ycofania w yrobu z rynku, koszty zamknięcia linii produkcyjnej oraz ut racone lub przew idyw ane zyski 
i przychody. 

10.5 Ośw iadczenia i gw arancje Sprzedaw cy oraz w szystkie pow iązane środki praw ne przyniosą korzyści następcom praw nym 
Timken, cesjonariuszom i klientom oraz użytkow nikom Produktów  lub Usług i będą mogły być przez nich egzekw ow ane. 
 
11. Własność intelektualna  

11.1 Sprzedaw ca ośw iadcza i gw arantuje, że Produkty i Usługi oraz proces produkcji, sprzedaży, w ykorzystania i św iadczenia 
Produktów  i Usług nie narusza i nie będzie naruszać tajemnic handlow ych, patentów , znaków  tow arow ych, praw  autorskich, projek tów , 
innych praw  w łasności intelektualnej ani innych praw  jakiejkolw iek osoby trzeciej. Sprzedaw ca ośw iadcza i gw arantuje, że nie otrzymał od 
osoby trzeciej żadnego zaw iadomienia informującego, że Produkty lub Usługi bądź zw iązany z nimi proces produkcji, sprzedaży, 
użytkow ania lub dostaw y w  dow olnym miejscu na św iecie stanow i pogw ałcenie lub naruszenie, bądź spow oduje pogw ałcenie lub 
naruszenie, tajemnic handlow ych, w łasności intelektualnej lub innych praw  przysługujących innym osobom. Sprzedaw ca pozostaje 
odpow iedzialny za zapłatę opłat, opłat licencyjnych oraz innych należności niezbędnych do zachow ania praw  w ymaganych do 
skutecznego zrealizow ania tych gw arancji. 

11.2 Jeżeli osoba trzecia zabrania w ykorzystania przez Timken Produktów  lub Usług lub ingeruje w  takie w ykorzystanie, poza 
realizow aniem innych sw oich zobow iązań, Sprzedaw ca (a) uzyska w szelkie licencje w ymagane przez Timken do dalszego korzystania lub 
otrzymyw ania Produktów  lub Usług lub (b) zastąpi bądź zmodyfikuje Produkty lub Usługi w  zakresie umożliw iającym Timken dalsze  
używ anie bądź otrzymyw anie Produktów  lub Usług. 

11.3 Żadne postanow ienie niniejszej Umow y nie ma na celu ani nie będzie rozumiane jako przyznanie Sprzedaw cy jakichkolw iek 
licencji lub innych praw  do dow olnej tajemnicy handlow ej, w łasności intelektualnej lub innych praw  Timken (lub dow olnej spółki 
stow arzyszonej Timken) lub przeniesienie na Sprzedaw cę takich licencji lub innych praw .  

11.4 Wszelkie materiały oraz dzieła o charakterze autorskim stw orzone w  toku realizacji niniejszej Umow y są ow ocami pracy 
w ykonanej na zlecenie oraz pozostaną jedyną i w yłączną w łasnością Timken. W zakresie, w  jakim na podstaw ie obow iązującego praw a 
tego rodzaju dzieła nie zaliczają się do kategorii pracy w ykonanej na zlecenie, Sprzedaw ca niniejszym przenosi oraz w yraża zgodę na 
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przeniesienie na Timken w szystkich w ażnych na całym św iecie praw  i tytułów  do w szelkich tego typu materiałów  i praw  w łasności  
intelektualnej do takich dzieł o charakterze autorskim oraz udziałów  w  takich materiałach i praw ach w łasności intelektualnej. Jeżeli na 
podstaw ie jakiegokolw iek obow iązującego praw a przeniesienie praw  jest niemożliw e, Sprzedaw ca niniejszym przyznaje Timken globalną, 
nieodw ołalną, ciągłą, w olną od opłat licencyjnych, przekazyw alną licencję na takie materiały i dzieła autorskie z praw em do udzielania 
sublicencji. Sprzedaw ca przyznaje ponadto Timken globalną, nieodw ołalną, ciągłą, w olną od opłat licency jnych, przekazyw alną licencję 
z praw em do udzielania sublicencji w  zakresie w szelkich praw  w łasności intelektualnej do materiałów , które pow stały niezależnie  od 
Umow y, ale są niezbędne Timken do realizacji praw  do materiałów  w  zakresie zasadnie przew idzianym niniejszą Umow ą. 

11.5 Wszystkie ulepszenia i popraw ki zw iązane z Produktami lub Usługami, które w ynikają ze starań Timken lub w spólnych starań 
Timken i Sprzedaw cy podejmow anych na podstaw ie Umow y lub w  zw iązku z realizacją Umow y, pozostaną w yłączną w łasnością Timken, 
a Sprzedaw ca będzie zobow iązany rozsądnie w spółpracow ać z Timken w  celu zatw ierdzenia tych rezultatów .  
 
12. Zabezpieczenie  

12.1 Sprzedaw ca zabezpieczy Timken oraz spółki stow arzyszone Timken, a także ich odpow iednich dyrektorów , członków  zarządu, 
pracow ników , pośredników , przedstaw icieli i klientów , oraz zw olni z odpow iedzialności z tytułu w szelkich roszczeń, w yroków , orzeczeń, 
zobow iązań, odszkodow ań, strat, kosztów  i w ydatków  (w  tym m.in. w ynagrodzenia dla praw ników  i doradców ), które są konsekw encją lub 
odnoszą się do (a) w szelkich przypadków  działania lub zaniechania Sprzedaw cy lub jego pracow ników , podw ykonaw ców , pośredników  lub 
przedstaw icieli, (b) w ykonania dow olnych usług lub prac przez Sprzedaw cę bądź jego pracow ników , podw ykonaw ców , pośredników  lub 
przedstaw icieli, bądź zrealizow anych w  trakcie ich obecności w  siedzibie Timken lub siedzibie klientów  Timken, (c) w ykorzystania 
w łasności Timken lub klientów  Timken, (d) jakiegokolw iek naruszenia przez Sprzedaw cę jego ośw iadczeń, gw arancji lub zobow iąza ń 
w ynikających z niniejszej Umow y, (e) w szelkich przypadków  rzekomego lub faktycznego naruszenia tajemnic handlow ych lub w łasności 
intelektualnej bądź innych praw  osób trzecich, (f) dostarczonego przez Sprzedaw cę sprzętu, materiałów , Produktów  lub Usług, lub 
(g) w szelkich informacji na temat produktów , instrukcji obsługi, danych bezpieczeństw a lub innych informacji bądź materiałów  
odnoszących się do Produktów , które zostały stw orzone przez Sprzedaw cę lub dostarczone przez Sprzedaw cę do Timken lub do 
nabyw ców  bądź użytkow ników  Produktów . Niniejszy Rozdział odnosi się m.in. do roszczeń z tytułu obrażeń cielesnych lub śmierci (w  tym 
m.in. pracow ników  Sprzedaw cy, Timken lub osób trzecich) bądź z tytułu zniszczenia w łasności (w  tym m.in. w łasności Sprzedaw cy , 
Timken lub osób trzecich), bez w zględu na to, czy takie roszczenia pow stają w  w yniku czynu niedozw olonego, zaniedbania, postanow ień 
umow nych, gw arancji, odpow iedzialności bezpośredniej lub jakiejkolw iek innej podstaw y praw nej.  

12.2  Sprzedaw ca uznaje, że jego zobow iązania dotyczące zabezpieczenia z tytułu roszczeń odnoszących się do dow olnej osoby 
bezpośrednio lub pośrednio zatrudnianej przez Sprzedaw cę lub podw ykonaw ców  Sprzedaw cy, lub przez taką osobę w noszonych, nie 
zostaną ograniczone przez jakiekolw iek zapisy ustaw y o odszkodow aniach pracow niczych, ustaw y o św iadczeniach z tytułu 
niepełnospraw ności lub inne ustaw y o św iadczeniach socjalnych, a Sprzedaw ca niniejszym zrzeka się nietykalności w ynikającej z  takich 
ustaw  w  zakresie, w  jakim uniemożliw iłyby one uzyskanie odszkodow ania na podstaw ie praw  w ynikających ze zobow iązań do 
zabezpieczenia Sprzedaw cy lub pełne w ykonanie takich praw .  
 
13. Ubezpieczenie 

13.1 Sprzedaw ca jest zobow iązany posiadać opisane poniżej polisy ubezpieczeniow e w  w ysokości nie niższej od w yznaczonych 
limitów  (o ile nie zostało to określone inaczej przez Timken na piśmie) w  celu zabezpieczenia w szystkich czynności Sprzedaw cy: 
(a) ubezpieczenie od w ypadków  przy pracy dla w szystkich pracow ników  i podw ykonaw ców , w  pełnym zakresie w ymaganym przez praw o; 
(b) podstaw ow e, kompleksow e ubezpieczenie od odpow iedzialności cyw ilnej, w  tym m.in. z tytułu produktów  oraz w ykonanych usług, 
gdzie łączny w spólny limit dla jednego zdarzenia ubezpieczeniow ego zw iązanego z obrażeniem cielesnym oraz szkodą majątkow ą us tala 
się na 1.000.000,00 USD; (c) podstaw ow e ubezpieczenie pojazdu służbow ego od odpow iedzialności cyw ilnej, gdzie łączny w spólny limit 
dla jednego zdarzenia ubezpieczeniow ego zw iązanego z obrażeniem cielesnym oraz szkodą majątkow ą ustala się na 1.000.000,00 USD; 
(d) polisę ubezpieczeniow ą z dodatkow ym pokryciem lub ubezpieczenie nadw yżki, dla której w spólny limit dla zdarzenia 
ubezpieczeniow ego w ynosi co najmniej 2.000.000,00 USD łącznie i jest stosow any dodatkow o do podstaw ow ego, kompleksow ego 
ubezpieczenia od odpow iedzialności cyw ilnej oraz podstaw ow ego ubezpieczenia pojazdu od odpow iedzialności cyw ilnej, o których mow a 
pow yżej; (e) dla usługodaw ców  św iadczących usługi doradcze oraz inżynieryjne – ubezpieczenie błędów  i zaniedbań z łącznym w spólnym 
limitem dla zdarzenia ubezpieczeniow ego w  w ysokości 1.000.000,00 USD; oraz (f)  w szelkie inne ubezpieczenia w ymagane przez praw o, 
o które w  rozsądnym zakresie w nioskuje Timken, lub zw yczajow o przysługujące dostaw com w  sytuacji Sprzedaw cy . Ochrona 
ubezpieczeniow a w ymagana na podstaw ie niniejszego Rozdziału musi zostać w ykupiona u ubezpieczycieli z rankingiem A lub w yższym 
w edług ratingu A.M. Best. Timken musi być w yznaczony w  polisach na dodatkow ego beneficjenta. Na w niosek Timken Sprzedaw ca 
dostarczy w ystaw ione przez ubezpieczycieli Sprzedaw cy certyfikaty ubezpieczeniow e dow odzące zachow ania zgodności z tymi 
w ymogami, określające rodzaje zaw artych ubezpieczeń, numery polis oraz daty w ygaśnięcia ubezpieczenia, w  tym m.in. ośw iadczen ie, że 
polisy nie zostaną anulow ane ani zmienione, o ile Timken nie otrzyma zaw iadomienia z przynajmniej 30-dniow ym w yprzedzeniem. 
Ponadto Sprzedaw ca, przed rozpoczęciem jakichkolw iek prac na podstaw ie niniejszej Umow y, przedstaw i Timken dostateczne dow ody  
zachow ania przez Sprzedaw cę pełnej zgodności z w szystkimi obow iązującymi przepisami praw a dotyczącymi odszkodow ań 
pracow niczych, w  tym m.in. z zapłatą w szystkich składek ubezpieczeniow ych, w  zakresie dotyczącym pracow ników  Sprzedaw cy.  Jeżeli 
Sprzedaw ca nie będzie posiadać w ymaganego ubezpieczenia, Timken będzie mieć praw o, w edle w łasnego uznania, w ykupić 
ubezpieczenie dla Sprzedaw cy i obciążyć Sprzedaw cę odpow iednimi kosztami. Sprzedaw ca zagw arantuje ponadto, że w szyscy jego 
upraw nieni pełnomocnicy lub podw ykonaw cy będą posiadali ubezpieczenie w  takim samym zakresie co Sprzedaw ca. Przedłożenie 
certyfikatów  ubezpieczenia oraz zaw arcie umów  ubezpieczeniow ych nie ogranicza ani nie zw alnia Sprzedaw cy z obow iązków  
i zobow iązań Sprzedaw cy w ynikających z niniejszej Umow y. 
 
14. Poufność 

14.1 „Informacje Poufne” oznaczają należące do Timken oraz spółek stow arzyszonych Timken informacje poufne dotyczące 
Umow y, Produktów , Usług lub interesów  Timken i spółek stow arzyszonych Timken, które to informacje Sprzedaw ca poznaje w  w yniku  ich 
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ujaw nienia przez Timken lub inną drogą. Informacje poufne obejmują dane, w zory, rysunki, specyfikacje, know -how , tajemnice handlow e, 
w arunki zamów ień oraz inne poufne informacje techniczne lub handlow e. 

14.2 Sprzedaw ca zobow iązuje się (a) nie ujaw niać Informacji poufnych jakiejkolw iek osobie trzeciej, z w yłączeniem pracow ników , 
którzy muszą się z nimi zapoznać, aby Sprzedaw ca mógł w ypełnić sw oje obow iązki w ynikające z Umow y, oraz na których spoczyw a 
obow iązek zachow ania poufności oraz niew ykorzystyw ania takich informacji, które to zobow iązanie posiada co najmniej taką samą moc 
w iążącą, jak zobow iązanie Sprzedaw cy w ynikające z niniejszej Umow y, (b) chronić Informacje Poufne, dokładając takich samych s tarań, 
jak w  przypadku ochrony w łasnych informacji poufnych o zbliżonym charakterze (z zachow aniem co najmniej należytej staranności), 
(c) nie w ykorzystyw ać Informacji Poufnych do celów  innych niż realizacja zobow iązań w ynikających z niniejszej Umow y oraz (d) zw ró cić 
lub zniszczyć Informacje Poufne na w niosek Timken, a następnie przedstaw ić dow ód takiego zniszczenia.  

14.3 Jeżeli zgodnie z niniejszą Umow ą podzlecana jest jakakolw iek część w ykonyw anych prac, Sprzedaw ca zapew ni podpisanie 
podobnej klauzuli poufności przez sw oich podw ykonaw ców , lecz pozostanie w  pełni odpow iedzialny za w szelkie naruszenia, jakich 
dopuszczą się podw ykonaw cy.  
 
15. Rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Timken  

15.1 W poniżej przedstaw ionych sytuacjach Timken ma praw o, za pisemnym zaw iadomieniem w ysłanym Sprzedaw cy, rozw iązać, 
w  całości lub w  części, Umow ę lub odw ołać, w  całości lub w  części, dow olne zamów ienie w ys taw ione na podstaw ie Umow y: 
(a) Sprzedaw ca odrzuca lub narusza postanow ienia Umow y, lub w ykazuje zamiar naruszenia postanow ień Umow y, (b) Sprzedaw ca 
sprzedaje lub oferuje na sprzedaż znaczącą część sw oich aktyw ów , (c) nastąpiła zmiana w łasności udziału kontrolnego Sprzedaw cy, 
(d) Sprzedaw ca zostaje poddany ustaw ow ej lub nadzorow anej przez sąd procedurze upadłościow ej, przymusow ego zarządu, likw idacji, 
rozw iązania, restrukturyzacji lub został poddany podobnemu postępow aniu, lub (e) w szystkie aktyw a Sprzedaw cy lub znaczna ich część 
zostały zajęte przez w ierzycieli lub skonfiskow ane przez organy rządow e. Sprzedaw ca zw róci Timken w szystkie koszty i pokryje w szystkie 
szkody poniesione przez Timken w  zw iązku z zaistnieniem którejkolw iek z pow yżej opisanych sytuacji, bez w zględu na to, czy Umow a 
zostanie rozw iązana, jak rów nież w  zw iązku z rozw iązaniem Umow y, w  tym m.in. w szystkie opłaty praw ne. 

15.2 W przypadku rozw iązania na podstaw ie Rozdziału 15.1 Sprzedaw ca pozw oli Timken, w edle uznania Timken, w ejść 
w  posiadanie oraz przejąć tytuł w łasności do całości lub części oprzyrządow ania, przyrządów  technologicznych, matryc, instrumen tów  
pomiarow ych, form, w zorów  i innego sprzętu przeznaczonego lub dostarczanego specjalnie na  potrzeby dostaw y Produktów  lub Usług 
i należących do Sprzedaw cy. Jeżeli Timken w ykorzysta taką możliw ość, Timken, w  okresie 45 dni po dostaw ie takiego sprzętu do Timken, 
zapłaci Sprzedaw cy niższą z następujących kw ot: (i) w artość księgow ą netto (tj. rzecz yw iste koszty minus amortyzacja) lub (ii) aktualną na 
dany dzień realną w artość rynkow ą takiego sprzętu.  
 
16. Rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy 

16.1 Sprzedaw ca nie ma praw a rozw iązać Umow y, z w yjątkiem sytuacji gdy Timken dopuści się istotnego naruszenia Umow y, 
Sprzedaw ca pow iadomi Timken na piśmie o w ystąpieniu naruszenia, a Timken nie napraw i takiego naruszenia w  rozsądnym terminie 
(lecz w  żadnym razie nie krótszym niż 60 dni) po otrzymaniu zaw iadomienia na piśmie. 
 
17. Inne przypadki rozwiązania  

17.1 Timken ma praw o, za pisemnym zaw iadomieniem w ysłanym Sprzedaw cy, rozw iązać, w  całości lub części, Umow ę lub 
odw ołać, w  całości lub części, dow olne zamów ienie w ystaw ione na podstaw ie Umow y, w  dow olnym czasie i dogodnym dla siebie terminie. 
Jeżeli Timken dokona rozw iązania na podstaw ie niniejszego Rozdziału, jedynym obow iązkiem Timken będzie zw rócenie Sprzedaw cy 
kosztów  za (a) te Produkty lub Usługi, które zostały faktycznie dostarczone lub w ykonane i zaakceptow ane przez Timken do dnia  
rozw iązania oraz (b) faktyczne koszty, poniesione przez Sprzedaw cę do dnia rozw iązania, niedokończonych tow arów , które nadają się do 
użycia, posiadają w artość handlow ą i zostały w yprodukow ane specjalnie dla Timken, a nie są standardow ymi produktami Sprzedaw c y. 
Timken zw róci koszty w ymienione w  (b) w yłącznie w  zakresie, w  jakim koszty te zasadnie i w  zakresie odpow iednio możliw ym do 
przypisania odnoszą się do rozw iązanej części Umow y oraz po uprzednim potrąceniu rozsądnej w artości lub kosztów  (obow iązuje w yższa 
kw ota) w szelkich tow arów  lub materiałów  w ykorzystanych bądź sprzedanych przez Sprzedaw cę za pisemną zgodą Timken. Wysokość 
zobow iązania Timken do zw rotu kosztów  Sprzedaw cy, na podstaw ie niniejszego Rozdziału, nie przekroczy ceny zakupu określonej 
w  odw ołanym zamów ieniu (lub jego części). Wszelkie roszczenia Sprzedaw cy dotyczące zw rotu kosztów  na podstaw ie niniejszego 
Rozdziału muszą zostać przedłożone na piśmie Timken w  ciągu 30 dni od daty odw ołania zamów ienia, w raz z danymi uzupełniającymi 
w  ilości pozw alającej Timken na dokonanie w eryfikacji. Niezłożenie roszczenia w  okresie 30 dni oznacza zrzeczenie się przez 
Sprzedaw cę w szystkich sw oich roszczeń. Następnie Sprzedaw ca bezzw łocznie prześle w szelkie uzupełniające i pomocnicze informac je, 
jakich zażąda Timken. 

17.2 Timken nie jest odpow iedzialny za w ymienione poniżej zdarzenia, a Sprzedaw ca nie będzie uznaw ał f irmę Timken za 
odpow iedzialną i nie będzie dochodzić roszczeń z ich tytułu: (a) szkody w ynikow e, uboczne, pośrednie, szczególne i domniemane; (b) 
koszty w ycofania w yrobu z rynku, koszty zamknięcia linii produkcyjnej, utrata lub przew idyw ana utrata zysków  lub przychodów  bądź koszt 
pozyskania kapitału; (c) ukończone Produkty, prace w  toku lub materiały, które Sprzedaw ca w ytw arza lub zamaw ia w  ilościach 
przekraczających określone w  zamów ieniach lub publikacjach Timken limity (z w yłączeniem ilości prognozow anych); (d) tow ary lub 
materiały, które znajdują się w  magazynie Sprzedaw cy lub są gotow e do sprzedaży; (e) roszczenia dostaw ców  Sprzedaw cy lub inny ch 
osób trzecich o odszkodow ania lub kary oraz (f) w szystkie inne straty, odszkodow ania, zobow iązania, koszty i w ydatki, które nie zostały 
w yraźnie określone w  Rozdziale 17.1.  

17.3 Timken ma praw o rozw iązać, w  całości lub w  części, niniejszą Umow ę lub odw ołać, w  całości lub w  części, dow o lne 
zamów ienie w ystaw ione na podstaw ie niniejszej Umow y, informując o tym Sprzedaw cę na piśmie, jeżeli w  ich realizacji przeszkadzają 
opóźnienia klientów , uniew ażnienia lub inne przypadki w ynikające z przyczyn niezależnych od Timken. Takie rozw iązanie lub odw ołanie 
nie nakłada żadnych obow iązków  ani zobow iązań na Timken, w  tym m.in. obow iązku do zw rotu kosztów  poniesionych przez Sprzedaw c ę 
na materiały lub prace w  toku. 
 
18. Zgodność z obowiązującymi przepisami 
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18.1 W ramach realizacji zobow iązań w ynikających z niniejszej Umow y Sprzedaw ca będzie przestrzegać w szystkich 
obow iązujących praw , ustaw , rozporządzeń i aktów  praw nych, w  tym m.in. amerykańskiej Ustaw y o zagranicznych praktykach 
korupcyjnych oraz brytyjskiej Ustaw y o przeciw działaniu korupcji. Wszystkie zapisy  umow ne w ymagane na podstaw ie obow iązującego 
praw a, ustaw , rozporządzeń i aktów  praw nych zostają w łączone do niniejszej Umow y przez odniesienie i będą stanow iły jej część . 

18.2 Na w niosek Timken Sprzedaw ca niezw łocznie przedłoży informacje dotyczące niebezpiecz eństw a, toksyczności Produktów  
lub Usług bądź na temat innej ich zaw artości i charakteru. Przed oraz w raz z w ysyłką Produktów  Sprzedaw ca dostarczy do Timken  oraz 
w szystkich przew oźników  w ystarczające zaw iadomienie i ostrzeżenie na piśmie (w  tym m.in. umieś ci stosow ne etykiety na Produktach 
i opakow aniach) na temat w szelkich materiałów  niebezpiecznych, które stanow ią składnik lub część Produktów , w raz ze w szystkimi 
szczególnymi instrukcjami dotyczącymi postępow ania, zalecanymi środkami bezpieczeństw a oraz śr odkami ostrożności niezbędnymi do 
przestrzegania praw  lub ochrony przed obrażeniami cielesnymi lub uszkodzeniem w łasności.  

18.3 Bez ograniczania ogólności pow yższego, Sprzedaw ca zapew ni zgodność w szystkich tow arów  z w ymaganiami określonymi 
w  rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 w  spraw ie rejestracji, oceny, udzielania zezw oleń i stosow anych ograniczeń w  zakresie chemikaliów  
(„Rozporządzenie REACH”). Sprzedaw ca zapew ni w  szczególności, iż substancje obecne w  Produktach, jeżeli jest to w ymagane na 
podstaw ie postanow ień rozporządzenia REACH, zostały zarejestrow ane w  sposób określony w  rozporządzeniu REACH, oraz że do 
Timken dostarczone zostały odpow iednie karty charakterystyki bezpieczeństw a (ang. Safety Data Sheets - SDS) lub w ymagane 
informacje, zgodnie z art. 32 rozporządzenia REACH. 

18.4 Na w niosek Timken lub jeśli w ymaga tego obow iązujące praw o bądź rozporządzenia, Sprzedaw ca dostarczy rów nież karty 
charakterystyki bezpieczeństw a materiału (ang. Material Safety Data Sheets - MSDS) dla materiałów  w ykorzystyw anych podczas 
produkcji Produktów  lub św iadczenia Usług. Karty MSDS zostaną w ysłane do koordynatora ds. środow iska/bezpieczeństw a w  zakładz ie 
Timken, do którego dostarczane są Produkty lub Usługi. 
 
19. Handel międzynarodowy i odprawa celna  

19.1 Sprzedaw ca będzie przestrzegać w szystkich obow iązujących praw  i przepisów  o kontroli eksportu. 
19.2 Timken przysługują w szystkie przekazyw alne ulgi i korzyści dotyczące lub w ynikające z Produktów , w  tym m.in. ulgi handlow e, 

ulgi eksportow e oraz praw a do zw rotu opłat celnych, podatków  i innych opłat.  
19.3 O ile Dział ds. handlu międzynarodow ego Timken (ang. Global Trade Department – „GTD”) nie w yda uprzedniego pozw olenia 

na piśmie, Sprzedaw ca (a) nie w niesie do organów  celnych, oraz nie zleci i nie pozw oli dow olnej osobie trzeciej w nieść, podan ia o zw rot 
cła zapłaconego w  odniesieniu do Produktów  lub ich części składow ych, ani (b) nie umieści, oraz nie zleci i nie pozw oli dow olnej osobie 
trzeciej umieszczać, nazw y Timken jako „podanego importera” na deklaracjach celnych.  

19.4 Sprzedaw ca dostarczy do Timken w  odpow iednim terminie dokładne informacje, rejestry i dokumentację zw iązane 
z Produktami, które w edług Timken mogą okazać się niezbędne do należytego w ypełnienia zobow iązań celnych i handlow ych. Obejmuje  
to spełnienie w ymogów  importow ych i eksportow ych, przestrzeganie programów  preferencji handlow ej oraz realizację podobnych 
w ymogów . Sprzedaw ca zgadza się przestrzegać zobow iązań określonych w  (i) Wymogach dla dostaw ców  w  zakresie informacji 
handlow ych oraz odpraw y celnej (ang. Trade Data and Customs Requirements for Suppliers) oraz (ii) Zarządzeniu dotyczącym 
dostarczania informacji przez importerów  (regulacja 10+2) (ang. U.S. Importer Security Filing [10+2]), które zostały udostępn ione na 
stronie http://tsn.timken.com/supplier info.asp.  

19.5 W zakresie, w  jakim Produkty są importow ane do Stanów  Zjednoczonych, Sprzedaw ca ma obow iązek przestrzegać w szelkich 
obow iązujących zaleceń lub w ymogów  programu partnerstw a celno-handlow ego przeciw ko terroryzmow i (ang. Customs-Trade 
Partnership Against Terrorism) („C-TPAT”) Urzędu Celnego i Ochrony Granic Stanów  Zjednoczonych.   W przypadkach, w  których 
Sprzedaw ca nie spraw uje kontroli nad produkcją lub transportem Produktów  dostarczanych f irmie Timken lub jej klientom na terenie 
Stanów  Zjednoczonych, Sprzedaw ca przekaże zalecenia dotyczące bezpieczeństw a C-TPAT sw oim dostaw com i f irmom transportow ym, 
określając ich w drożenie jako w arunek w spółpracy z tymi podmiotami. W zakresie, w  jakim Produkty są importow ane do zakładów  Timken 
poza Stanami Zjednoczonymi, Sprzedaw ca ma obow iązek przestrzegać zaleceń lub w ymogów  bezpieczeństw a łańcucha dostaw , 
w ynikających z programów  bezpieczeństw a poszczególnych krajów  (np. AEO, NEEC, Golden List, STP itp.).   

19.6 Najpóźniej w  momencie dostaw y Sprzedaw ca dostarczy do Timken w łaściw y Harmonogram taryf celnych oraz Numery 
kontrolne klasyfikacji eksportow ej (ang. Export Control Classif ication Numbers – „ECCN”), zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia UE 
nr 428/2009, jeżeli obow iązują, dla Produktów  i ich części składow ych oraz Usług, w  tym m.in. transferu technologii.  
 
20. Kodeks postępowania Sprzedawcy 

20.1 Sprzedaw ca zobow iązuje się przestrzegać zasad określonych w  Kodeksie postępow ania dla Dostaw ców  Timken 
(z każdorazow ymi zmianami), a także okresow o w eryfikow ać Kodeks postępow ania dla Dostaw ców  Timken pod kątem w prow adzonych 
modyfikacji. Kodeks postępow ania dla Dostaw ców  stanow i integralną część Umow y i jest dostępny w  formie elektronicznej pod adr esem 
http://w w w .timken.com/en-us/Know ledge/Suppliers/eDocs/Documents/Supplier%20Code%20of%20Conduct.pdf . 

20.2 Timken oczekuje ponadto od Sprzedaw cy stw orzenia kodeksu etyki handlow ej dostosow anego do charakteru prow adzonej 
działalności oraz przestrzegania zasad określonych w  takim kodeksie. Kodeks pow inien zaw ierać zapis zobow iązujący Sprzedaw cę do 
przestrzegania w szystkich w łaściw ych praw  i przepisów  oraz pow inien naw iązyw ać do zasad Sprzedaw cy w  zakresie higieny 
i bezpieczeństw a środow iska pracy, ochrony środow iska i zasobów  naturalnych, bezpieczeństw a i jakości produktu oraz zasad 
antykorupcyjnych. 

  
21. Sprzedaw ca zobow iązuje się przestrzegać, jeżeli dotyczy, ar tykułu 1502 ustaw y Dodd-Frank Wall Street Reform Consumer 
Protection Act („Ustaw a”) oraz w szelkich Rozporządzeń w ydanych przez Unię Europejską.  Wspomniane Rozporządzenia i Ustaw a 
dotyczą informow ania o stosow aniu cyny, tantalu, w olframu i złota (lub innych „surow ców  z obszarów  dotkniętych konfliktami” określonych 
w  Ustaw ie i jej rozporządzeniach w ykonaw czych) („Surow ce z obszarów  dotkniętych konfliktami”) z Demokratycznej Republiki Konga i 
przyległych krajów  lub innych krajów  dotkniętych konfliktami takimi jak w ojna domow a („Obszar dotknięty konfliktami”). Sprzedaw ca ma 
obow iązek stosow ać zasady i procesy dotyczące łańcucha dostaw  w  zakresie (1) prow adzenia stosow nych badań, jeżeli to konieczn e, 
dotyczących kraju pochodzenia Surow ców  z obszarów  dotkniętych konfliktami stosow anych w  Produktach dostarczanych f irmie Timken; 

http://tsn.timken.com/supplierinfo.asp
http://www.timken.com/en-us/Knowledge/Suppliers/eDocs/Documents/Supplier%20Code%20of%20Conduct.pdf


 

Wersja 2017_1231 
 

8 

(2) prow adzenia analiz due diligence sw ojego łańcucha dostaw , jeśli jest to konieczne, mających na celu ustalenie, czy Surow c e 
sprow adzane z Obszaru dotkniętego konfliktami bezpośrednio lub pośrednio f inansują konflikt na Obszarze dotkniętym konfliktami oraz (3) 
czynności oceny i ograniczania ryzyka niezbędnych w  celu w drożenia procedur w  zakresie badania kraju pochodzenia i analizy du e 
diligence. Sprzedaw ca ma obow iązek terminow o przekazyw ać  f irmie Timken, co roku lub częściej na prośbę f irmy Timken informacje o 
stosow aniu Surow ców  z obszarów  dotkniętych konfliktami w  dow olnych Produktach dostarczanych przez Sprzedaw cę firmie Timken, w  
formie stosow nie w nioskow anej przez f irmę Timken, i dostarczać w szelkie dodatkow e pow iązane informacje i dokumenty na uzasadnione 
żądanie f irmy Timken. Sprzedaw ca podejmie w szelkie inne środki niezbędne do zapew nienia zgodności z Ustaw ą, jej rozporządzeniami 
w ykonaw czymi oraz rozporządzeniami UE w  miarę ich aktualizow ania. 
 
22. Ochrona danych 

22.1 W rozumieniu niniejszego Rozdziału 21, „Obow iązujące przepisy ochrony danych” oznaczają aktualnie obow iązującą 
dyrektyw ę UE w  spraw ie ochrony danych lub inne pozostające w  mocy praw a bądź rozporządzenia, natomiast „Dane osobow e”  będą 
interpretow ane zgodnie z definicją podaną w  Obow iązujących przepisach ochrony danych.  

22.2 Sprzedaw ca przyjmuje do w iadomości, że w  toku dostarczania Produktów  lub Usług zachow uje praw o do przechow yw ania 
i przetw arzania Danych Osobow ych dostarczonych przez Timken. Sprzedaw ca w prow adzi odpow iednie środki bezpieczeństw a, które 
zagw arantują, że Dane Osobow e będą magazynow ane i przetw arzane w  sposób zgodny z Obow iązującymi Przepisami Ochrony Danych.  
 
23. Inne prawa i środki prawne  

23.1 Sprzedaw ca przyjmuje do w iadomości, że naruszenie przez Sprzedaw cę Umow y może spow odow ać nieodw racalne szkody 
dla Timken, a w ysokość ew entualnego odszkodow ania f inansow ego może być trudna do ustalenia lub może stanow ić niew ystarczającą  
rekompensatę. Wobec pow yższego Sprzedaw ca uznaje, że Timken zachow a praw o zaskarżenia określonej czynności lub może 
dochodzić zabezpieczenia roszczeń w  drodze nakazu sądow ego za naruszenie lub groźbę naruszenia w arunków  Umow y przez 
Sprzedaw cę, bez ustanaw iania gw arancji ani poręczenia. Timken może w ystępow ać  o w ydanie tymczasow ego i/lub stałego nakazu (lub 
podobnego zabezpieczenia zgodnie z obow iązującym praw em) do sądu lub innego organu w łaściw ej jurysdykcji, a sąd na podstaw ie 
lokalnego praw a oceni, czy w ydać nakaz. 

23.2 Nie licząc praw  i środków  praw nych określonych w  niniejszej Umow ie, Timken przysługują rów nież w szelkie inne praw a 
i środki praw ne w ynikające z obow iązujących przepisów  lub zasad słuszności.  
 
24. Postanowienia różne  

24.1 Wyrażenia „takie jak”, „obejmuje” oraz „w  tym m.in.” należy rozumieć tak jakby po nich następow ał zw rot „bez ograniczeń”, 
o ile tow arzyszący tekst lub kontekst w yraźnie nie sugerują inaczej.  

24.2 Sprzedaw ca nie może cedow ać sw oich praw  ani zobow iązań w ynikających z niniejszej Umow y. Wszelkie próby cesji nie będą 
miały mocy praw nej, o ile Timken nie w yda uprzedniej pisemnej zgody na tego rodzaju cesję. Timken może cedow ać sw oje praw a 
w ynikające z Umow y na spółki stow arzyszone Timken oraz może przenosić sw oje obow iązki w ynikające z Umow y na osobie trz ecie 
w  zw iązku ze sprzedażą całości lub części sw ojego przedsiębiorstw a. 

24.3 Jeżeli dow olne postanow ienie niniejszej Umow y zostanie uznane za niew ykonalne, pozostałe postanow ienia zachow ują moc 
w iążącą, a niew ykonalne postanow ienie zostanie zastąpione w ażnym i w ykonalnym postanow ieniem, które możliw ie najw ierniej 
odzw ierciedla intencję niew ykonalnego postanow ienia.  

24.4 Wszelkie postanow ienia, które ze w zględu na sw ój charakter w ykraczają poza datę w ygaś nięcia lub rozw iązania Umow y, 
w  tym m.in. Rozdziały 6, 10, 11, 12, 13, 14 i 19, pozostaną w  mocy rów nież po w ygaśnięciu bądź rozw iązaniu Umow y. 

24.5 Umow a podlega praw u miejsca położenia zgodnie z definicją poniżej i będzie zgodnie z nim interpretow ana, z w yłączeniem 
w szelkich norm kolizyjnych w  nim zaw artych. Obie strony w yrażają zgodę na jurysdykcję sądów  miejsc a położenia w  rozw iązyw aniu 
w szelkich sporów  w ynikających z niniejszej Umow y; zgoda ta odnosi się do w yłącznej jurysdykcji takich sądów , o ile Sprzedaw ca  lub 
aktyw a Sprzedaw cy nie są zlokalizow ane w  jurysdykcji, która nie uznaje w ykonalności orzeczeń w ydanych przez takie sądy, w  którym to 
przypadku Timken może w ystąpić z pow ództw em w  innych sądach. Miejsce położenia rozumie się jako kraj, w  którym zlokalizow ane są 
zakłady Kupującego dokonującego zakupów  na podstaw ie niniejszej Umow y. Postanow ienia Konw encji Narodów  Zjednoczonych 
o umow ach międzynarodow ej sprzedaży tow arów  nie mają zastosow ania w  niniejszej Umow ie.  

24.6 Każda ze stron niniejszym zrzeka się w  najszerszym dozw olonym przez obow iązujące praw o zakresie w szelkich 
przysługujących im praw  do w ytyczenia procesu z ław ą przysięgłych w  odniesieniu do jakichkolw iek sporów , które mogą pow stać 
w  w yniku niniejszej Umow y.  

24.7 Żadne postanow ienia niniejszej Umow y nie ustanaw iają pomiędzy stronami stosunku pośrednictw a, spółki cyw ilnej ani innego 
stosunku praw nego odmiennego od relacji istniejących pomiędzy niezależnymi strony umow y. Sprzedaw ca nie ma praw a nakładać na 
Timken żadnych praw  ani obow iązków . 

24.8 Zaw sze, gdy w  niniejszej Umow ie mow a jest o zgodzie lub zatw ierdzeniu Timken, odnosi się to także do zgody lub 
zatw ierdzenia przedstaw iciela Timken, należycie umocow anego do w yrażenia takiej zgody lub takiego zatw ierdzenia.  

24.9 Timken dostarczy przetłumaczone w ersje w arunków  i postanow ień jedynie w  celach informacyjnych. W przypadku 
jakichkolw iek rozbieżności w  znaczeniu lub kształcie postanow ień moc rozstrzygającą zachow uje pierw otna w ersja sporządzona w  języku 
angielskim.  

24.10 Sprzedaw ca w  żaden sposób nie będzie reklamow ać ani upubliczniać informacji, że dostarcza do Timken Produkty lub Usługi, 
ani umieszczać znaków  czy nazw  handlow ych Timken na tow arach oraz materiałach reklamow ych lub promocyjnych Sprzedaw cy bez 
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Timken. 


