Warunki zakupu przez spółkę WestRock
(Polish, October 2016)
1. Strony umowy
Niniejsze Warunki zakupu („Warunki”) stosuje się między stosowaną jednostką WestRock („WestRock”), która nabywa towary i usługi
(odpowiednio „Produkty” lub „Usługi”), a dostawcą („Dostawca”), który dostarcza te towary i usługi (łącznie zwani „Stronami”).
2. Zapytanie ofertowe
Każde zapytanie złożone przez spółkę WestRock w sprawie oferty, podania cen lub innego rodzaju żądanie nie jest wiążące i nie stanowi
oferty.
3. Informacje o cenach i oferta Dostawcy
O ile Strony nie uzgodniły inaczej na piśmie, oferta Dostawcy w zakresie cen i możliwości zrealizowania dostaw i/lub terminu
dostawy dla Produktów będzie wiążąca na okres 14 dni od momentu otrzymania takiej oferty przez WestRock.
Dostawca powinien dostarczyć bezpłatnie informacje o cenach, oferty, propozycje kosztów i inną tego typu dokumentację.
WestRock może ustalić specjalne wymagania co do ofert i dowolnych dokumentów umownych jako uzupełnienie niniejszych Warunków
(np. formę, rodzaj, zakres i treść), których Dostawca powinien przestrzegać we wszystkich sytuacjach, o ile Dostawca nie odmówi
spełnienia takich wymagań na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania przez niego takich wymagań (w którym to przypadku
Strony będą renegocjować konkretne warunki swojej umowy).
4. Składanie zamówień
Niniejsze Warunki zostaną wcielone i zaczną obowiązywać z chwilą złożenia zamówienia na piśmie („Zamówienie”) przez spółkę
WestRock. Zamówienie będzie uważane za skuteczne od daty otrzymania go przez Dostawcę.
Te bieżące Warunki będą mieć zastosowanie do wszystkich umów niezależnie od rodzaju Produktów, które są dostarczane przez
Dostawcę spółce WestRock. Niniejsze Warunki wykluczają wszelkie inne warunki i postanowienia i/lub warunki zawarte w jakimkolwiek
innym dokumencie pochodzącym od Dostawcy (takim jak wycena, potwierdzenie zamówienia, faktura). Akceptacja przez Dostawcę
dowolnego Zamówienia jest wyraźnie regulowana przez niniejsze Warunki i dowolną inną pisemną umowę należycie zawartą przez
upoważnionych przedstawicieli zarówno Dostawcy, jak i spółki WestRock („Umowa”).
Poprzez wysyłkę Produktów lub wykonanie Usług po otrzymaniu Zamówienia Dostawca potwierdza, że jest związany niniejszymi
Warunkami i wszelkimi innymi postanowieniami ustanowionym w Umowie. Niezależnie od powyższego, Westrock będą zgodne ze
wszystkimi przepisami obowiązującymi do niej odnoszące się do ochrony danych osobowych.
5. Termin dostawy / wykonania
Termin(y) dostawy Produktów lub wykonania Usługi podany w Zamówieniu jest wiążący i będzie biegł od momentu otrzymania
Zamówienia. W przypadku, gdy żaden taki termin nie został podany w Zamówieniu, dostawa Produktów lub Usług zostanie
zrealizowana bezzwłocznie. W razie grożącego opóźnienia w dostawie Produktów lub Usług, Dostawca niezwłocznie powiadomi spółkę
WestRock o wszystkich informacjach dotyczących przyczyny i czasu trwania opóźnienia, jak również o proponowanym zadośćuczynieniu
i krokach naprawczych.
Dostawa Produktów lub świadczenie Usług przed uzgodnionym terminem są dozwolone wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą spółki
WestRock. Wcześniejsza dostawa Produktów lub Usług nie może powodować żadnych niekorzyści dla spółki WestRock; w
szczególności okres na dokonanie płatności (ustęp 18) nie rozpocznie się przed uzgodnionym terminem.
6. Dostawa, wysyłka i ubezpieczenie
Dostawa Produktów lub świadczenie Usług oraz wysyłka odbędą się zgodnie z warunkami dostawy podanymi w Zamówieniu. Jeśli nie
podano żadnych warunków, dostawa będzie się odbywać na zasadzie „dostarczone, cło zapłacone” (DDP, Delivered Duty Paid)
(INCOTERMS 2010) na miejsce wykonania wskazanym przez WestRock.
Przesyłki za pobraniem (COD) nie będą przyjmowane przez spółkę WestRock. Do przesyłki należy dołączyć wymagane dokumenty
przewozowe, jak również oddzielne potwierdzenie dostawy dla każdego Zamówienia. Jeśli nie uzgodniono lub nie określono
konkretnego rodzaju transportu, Dostawca powinien wybrać najbezpieczniejszą opcję transportu. Częściowe dostawy są dozwolone
wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą spółki WestRock.
Nie zezwala się na nadwyżki lub braki w dostawach.
Dostawca prawidłowo i należycie oznakuje Produkty i przez cały czas będzie przestrzegał przepisów w sprawie przewozu, pakowania i
innych mających zastosowanie do sprzedaży i dostawy tych Produktów (w tym bezpieczeństwa produktów). WestRock może ustanowić
specjalne wymagania co do zakresu i treści dokumentacji dotyczącej Produktów, których Dostawca powinien cały czas przestrzegać.
Dostawca będzie zobowiązany do zapłaty wszelkich kar, grzywien lub wyrównania innych szkód poniesionych przez lub nałożonych na
spółkę WestRock w wyniku dostawy Produktów lub Usług przez Dostawcę.
Dostawca zapewni, aby Produkty zostały należycie ubezpieczone i dostarczy na żądanie spółce WestRock deklarację lub certyfikat
ubezpieczeniowy.
Dostawca dopilnuje szybkiego i kompleksowego wypełnienia wszystkich drugorzędnych obowiązków, takich jak warunek dostarczenia
niezbędnego potwierdzenia wykonania testów, opisów, instrukcji obsługi i tym podobnej dokumentacji dotyczącej Produktów.
7. Przyjęcie przesyłki
Produkty zostaną dostarczone lub Usługi wykonane wyłącznie w miejscu określonym w Umowie i w trakcie zwykłych godzin pracy bądź
też inaczej w sposób wskazany przez upoważnionego przedstawiciela spółki WestRock.
Tylko upoważnieni pracownicy spółki WestRock lub osoby trzecie wyraźnie uprawnione przez spółkę WestRock mogą dokonywać przyjęcia
Produktów/ odbioru Usług. Dodatkowe koszty dostawy, które wynikną w szczególności z powodu dostawy poza uzgodnionym
terminem, zostaną poniesione wyłącznie przez Dostawcę.
W chwili dostawy Produktów do spółki WestRock, nabywa ona prawa do tych Produktów. Wykluczone są jakiekolwiek zastrzeżenia
prawa własności przez Dostawcę, w szczególności co do Produktów, które są przekazane do dalszej dystrybucji i/lub przetworzenia.
8. Pakowanie
Produkty powinny zostać zapakowane w sposób, który jest prawidłowy i przyjęty w handlu, aby zagwarantować wystarczające
zabezpieczenie Produktów. Dostawca będzie ponosił odpowiedzialność w każdym przypadku i niezależnie od warunków dostawy za
wszelkie szkody wynikłe w trakcie dostawy, w szczególności wskutek wadliwego lub nienależytego zapakowania lub przewozu przez
Dostawcę.
Dostawca poniesie wszystkie koszty opakowania. Jeśli WestRock przyjmie na siebie koszty pakowania, w wyjątkowych sytuacjach
ustalonych we wcześniejszej umowie na piśmie, WestRock pokryje podstawowe koszty, które zostaną przedstawione osobno na

fakturze. W takiej sytuacji wymóg zadatku nie zostanie zaakceptowany przez WestRock.
Dostawca usunie na swoje własne ryzyko i koszt materiały opakowaniowe, zabezpieczenia przewożonego ładunku i inne elementy oraz/lub
pozostałości po elementach z dostawy uznane jako „niebezpieczne odpady” po ich użyciu zgodnym z przeznaczeniem bądź też zabierze
takie elementy celem ich usunięcia. Jeśli Dostawca nie dochowa tego obowiązku, spółka WestRock jest uprawniona do zlecenia
wykonania tego obowiązku przez stronę trzecią na całkowity koszt i odpowiedzialność Dostawcy.
9. Opóźnienie, anulowanie i kary umowne
W przypadku opóźnienia w dostawie Produktów (lub Usług) lub w przypadku dostawy Produktów (lub Usług) z pogwałceniem
Umowy, spółka WestRock będzie uprawniona – bez uchybień dla jakichkolwiek dalszych roszczeń – do natychmiastowego rozwiązania
Umowy po podaniu rozsądnego terminu dla zachowania zgodności. W przypadku wątpliwości za rozsądny zostanie przyjęty okres 14 dni.
Alternatywnie spółce WestRock przysługuje prawo, według jej własnego i wyłącznego uznania, do domagania się wykonania Umowy.
WestRock zachowa te same uprawnienia, jeśli wszczęto postępowanie upadłościowe wobec Dostawcy lub jeśli odrzucono wniosek o
wszczęcie postępowania upadłościowego lub podobnego postępowania z powodu niewystarczających środków na pokrycie kosztów.
WestRock zachowa te prawa nawet, jeśli Dostawca nie ponosi winy za opóźnienia.
Strony przyjmują do wiadomości, że terminowe zrealizowanie dostawy Produktów lub Usług ma zasadnicze znaczenie dla WestRock.
Zgodnie z tym, w razie opóźnienia spółka WestRock będzie uprawniona do wyboru którejś z następujących opcji: (i) Dostawca zapłaci
spółce WestRock karę umową w wysokości 15% całkowitej wartości Umowy zamiast dokończenia realizacji Umowy; lub (ii) karę
umowną w wysokości 1% całkowitej wartości Umowy dodatkowo do późniejszej realizacji za każdy kalendarzowy dzień zwłoki
maksymalnie do wysokości 15%.
WestRock zachowa prawo do składania roszczeń z tytułu szkód przekraczających wysokość powyższej kary. Spółka WestRock będzie
zobowiązana do zadeklarowania wyboru kary umownej przy ostatniej płatności za fakturę następującej chronologicznie po opóźnionej
dostawie.
Niezależnie od powyższego, jeśli opóźnienie wyniknie z powodu siły wyższej (ustęp 10), spółka WestRock może wydłużyć termin
dostawy na okres trwania utrudnienia, jeśli Dostawca niezwłocznie powiadomi spółkę WestRock o wystąpieniu takich okoliczności i
zaproponuje podjęcie stosownych działań.
W razie zdarzenia wywołanego siłą wyższą powodującego niemożność realizacji dostawy lub świadczenia Usług, zgodnie z powyższą
definicją, trwającą dłużej niż 4 (cztery) tygodnie, WestRock może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym. WestRock uzyska prawo
do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania wyżej wymienionego okresu, jeśli dotrzymanie uzgodnionego terminu
dostawy (lub wykonania Usług) jest wymagane dla zagwarantowania normalnego toku prowadzenia działalności przez WestRock.
10.

Siła wyższa

Za zdarzenia wywołane siłą wyższą zostaną uznane wojna, wojna domowa, ograniczenia eksportu i/lub handlu z powodu stosunków
politycznych, w tym strajki, lokauty, zakłócenia produkcji, ograniczenia produkcji niezwiązane z Dostawcą i podobne zdarzenia, m.in.
trzęsienia ziemi, które pozostają poza kontrolą Dostawcy, a które powodują, że wypełnienie przez Dostawcę swojego obowiązku staje
się niemożliwe lub bezzasadne.
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie Umowy z powodu zdarzenia wywołanego siłą wyższą, pod warunkiem, że zrobił
wszystko, co było słuszne, aby uniknąć lub ograniczyć wpływ takiego zdarzenia, i że zapewni spółce WestRock preferencyjne
traktowanie w kwestii realizacji dostaw.
11. Przeniesienie ryzyka
O ile nie uzgodniono inaczej ze spółką WestRock na piśmie, Produkty zostaną doręczone na zasadzie „dostarczone, cło zapłacone”
(DDP, Delivered Duty Paid) (INCOTERMS 2010).
12. Rękojmia i gwarancja
Wszystkie Produkty i Usługi będą posiadać uzgodnioną jakość i ilość oraz spełniać obowiązujące ogólne i szczegółowe normy, w
szczególności dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, transportu niebezpiecznych materiałów, postępowania z niebezpiecznymi
odpadami oraz odnośne przepisy w sprawie przechowywania i obsługi, jak również przyjęte standardy techniczne i specjalistyczne. Jeśli
Dostawca zapewni w gwarancji, że Produkty będą posiadać określone właściwości, muszą one odpowiadać tej gwarancji.
Dostawca poinformuje wyczerpująco spółkę WestRock o możliwych zastosowaniach i przydatności Produktów, a także o odpowiednim
sposobie obchodzenia się z nimi i przechowywania, jeśli nie jest to oczywiste lub już wiadome na podstawie dotychczasowej
współpracy handlowej.
O ile nie uzgodniono inaczej ze spółką WestRock na piśmie, okres gwarancyjny będzie wynosił 24 miesiące od dnia, gdy ryzyko dla
Produktów zostało przeniesione na mocy Umowy na spółkę WestRock.
Dostawca gwarantuje spółce WestRock, że Produkty będą wolne od wad w momencie dostawy i w trakcie okresu gwarancyjnego oraz że
będą się nadawać do uzgodnionego zastosowania lub użycia z uwagi na specyfikę tych Produktów.
Jeśli dokonana zostanie naprawa, okres gwarancyjny (24 miesiące) będzie biegł od nowa od dnia tej naprawy. Jeśli wymagane jest
ustalenie ostatecznego terminu na dostosowanie, przyjęty zostanie nieprzekraczalny okres 14 dni.
WestRock przetestuje Produkty w ciągu rozsądnego okresu czasu celem sprawdzenia oczywistych rozbieżności pod względem jakości lub
ilości. Jednakże nie zostanie przeprowadzony żaden test działania; w każdym przypadku roszczenie zostanie uznane za złożone w terminie,
jeśli spółka WestRock wyśle je do Dostawcy w ciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia odbioru Produktów lub realizacji Usług bądź od
momentu wykrycia potencjalnych wad ukrytych.
Niezależnie od powyższego, WestRock zachowa wszelkie prawa do zgłaszania wad jakościowych bez ograniczeń w pełnym ustawowo
określonym zakresie. W ramach roszczenia o podjęcie działań naprawczych, spółka WestRock jest uprawniona, według swojego własnego i
wyłącznego uznania, do żądania usunięcia wad, dostawy nowych Produktów bądź też ponownego wykonania Usługi. Zgodnie z ustępem
13, wyraźnie zastrzega się prawo do dochodzenia w każdym przypadku odszkodowania za szkody, w szczególności prawo do żądania
odszkodowania za szkody zamiast dostawy Produktów lub realizacji Usług.
13. Odszkodowanie za szkody i odpowiedzialność za produkt
W sytuacji gdy Dostawca jest odpowiedzialny za wadę produktu, w zakresie swojej odpowiedzialności Dostawca wypłaci
odszkodowanie i zwolni z odpowiedzialności spółkę WestRock za wszelkie roszczenia z tytułu odszkodowań za szkody i wszelkie koszty,
wydatki, zobowiązania lub straty wynikłe bądź związane z daną wadą produktu (np. w razie wycofania produktu). Dostawca wypłaci
odszkodowanie spółce WestRock na jej pierwsze żądanie.
Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za wydatki będące konsekwencją wad produktu lub nienależycie wykonanej usługi.
W ramach swojej odpowiedzialności za przypadki wystąpienia szkód, Dostawca będzie również zobowiązany do zwrócenia wszelkich
kosztów wynikających lub związanych z wycofaniem produktu dokonanym przez WestRock. Spółka WestRock poinformuje Dostawcę, w
rozsądnym i możliwym do zrealizowania stopniu, o treści i zakresie środków użytych do wycofania produktów z rynku i umożliwi
Dostawcy przedstawienie swojego stanowiska. Pozostałe przepisy prawne pozostają nienaruszone.
Dostawca będzie zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności (w tym odpowiedzialności za produkt) obejmującego
wszelkie obrażenia osób lub szkody w mieniu w wysokości odpowiadającej sumie uzgodnionej na czas trwania stosunku umownego
o dostawy, tzn. aż do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń z tytułu wad (z zaznaczeniem, że roszczenia wobec Dostawcy o

odszkodowanie za szkody przekraczające tę kwotę pozostaną na tych samych zasadach). Na żądanie spółki WestRock Dostawca dostarczy
deklarację lub certyfikat ubezpieczeniowy.
14. Ochrona przeciwpożarowa, ochrona środowiska, bezpieczeństwo pracy
Przebywając na terenie zakładu WestRock, Dostawca (tj. jego personel, pracownicy i podwykonawcy) dopilnuje, aby przestrzegano
wewnętrznych przepisów spółki obowiązujących w danym zakładzie (w szczególności przepisów przeciwpożarowych, ochrony
środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia pracowników).
Odpowiednie wersje przepisów będą dostępne w każdym zakładzie, a Dostawca jest odpowiedzialny za wcześniejsze zwrócenie się o ich
udostępnienie oraz poinformowanie o nich odpowiednio swojego personelu, pracowników i podwykonawców. Dostawca będzie ponosił
pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek naruszenie przepisów WestRock spowodowane rozmyślnym lub rażącym zaniedbaniem ze strony
swojego personelu, pracowników lub podwykonawców. Jeśli jakakolwiek osoba nie przestrzega wewnętrznych przepisów mimo
otrzymania takiego pouczenia, spółka WestRock może w dowolnej chwili wydalić ją ze swojego zakładu. Wszelkie koszty wynikłe z
nieprzestrzegania przepisów zakładowych zostaną poniesione wyłącznie przez Dostawcę.
15. Prawa własności przemysłowej i intelektualnej
Dostawca dochowa zgodności z przepisami i zapewni, aby wszystkie Produkty były zgodne z przepisami administracyjnymi i
ustawami (w szczególności dotyczącymi praw własności przemysłowej i intelektualnej) oraz z rozporządzeniami właściwych organów.
Dostawca niniejszym gwarantuje i poświadcza, że zapoznał się z wszelkimi takimi przepisami i rozporządzeniami. W razie gdyby Dostawca
nie dochował zgodności z tymi przepisami i rozporządzeniami, niniejszym zgadza się wypłacić odszkodowanie na pierwsze wezwanie
oraz zwolnić z odpowiedzialności spółkę WestRock za wszelkie konsekwencje wynikłe z nieprzestrzegania przez niego przepisów (np.
z kosztów, żądań, opłat prawnych, zobowiązań z tytułu wydatków lub strat wynikłych lub związanych z nieprzestrzeganiem przepisów
przez Dostawcę).
W takim przypadku Dostawca zapewni spółce WestRock prawo do dalszego korzystania z Produktów lub ich wymiany bądź modyfikacji,
tak aby nie naruszały przepisów.
16.

Dochowanie poufności

Dostawca zgadza się zachować poufność wszystkich danych technicznych i operacyjnych związanych lub nabywanych w trakcie
wykonywania przez niego swoich czynności w ramach współpracy handlowej ze spółką WestRock, jak również z tytułu Umowy.
Obowiązek ten nie jest ograniczony czasowo i nie ustaje po rozwiązaniu stosunku umownego pomiędzy Dostawcą a spółką WestRock.
17. Schematy, narzędzia i modele
Schematy, rysunki, narzędzia, pomoce, wzory, modele i tym podobne materiały przekazywane i/lub finansowane przez WestRock w
celu realizacji Umowy pozostaną i/lub staną się wyłączną własnością spółki WestRock.
Żadne części tych opracowań nie zostaną udostępnione osobom trzecim ani wykorzystane w innych celach, jak również nie zostaną użyte do
publikacji bez uprzedniej pisemnej zgody spółki WestRock. Materiały takie zostaną bezzwłocznie zwrócone po dostarczeniu Produktów
lub zrealizowaniu Usług i/lub po anulowaniu Zamówienia (unieważnieniu Umowy).
18.

Postanowienia w sprawie cen i płatności

Wszystkie podane ceny są cenami końcowymi, nie podlegają zmianie i nie zawierają podatku VAT.
Płatności powinny być dokonywanie na podstawie ustaleń w sprawie płatności podanych w Zamówieniu. Jeśli nie podano żadnych ustaleń,
płatności należy dokonać w ciągu 30 dni po odjęciu 3% rabatu lub w ciągu 60 dni bez potrącenia. Okresy płatności rozpoczynają
się po otrzymaniu przez WestRock faktury wystawionej przez Dostawcę, ale najwcześniej od uzgodnionego terminu dostawy. We
wszystkich przypadkach, jeśli ryzyko przenoszone jest po dostawie lub otrzymaniu faktury, odliczanie okresu rozpoczyna się z dniem
przeniesienia ryzyka. W przypadku częściowych faktur spółka WestRock jest również uprawniona do potrącenia rabatu, nawet jeśli odnośne
wymagania nie dotyczą innych faktur częściowych dla tego samego Zamówienia.
Wszystkie faktury bez wyjątku zostaną wysłane na adres podany na fakturze dla danego Zamówienia; powinny one zawierać
poprawne dane (w szczególności numer Zamówienia, wyszczególnienie Produktów i numer materiału spółki WestRock) w celu
identyfikacji odpowiadającego im Zamówienia i zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
Faktury wystawione przez Dostawcę niespełniające tych Warunków i/lub Zamówienia nie będą skutkować rozpoczęciem odliczania okresów
płatności i zostaną odrzucone bez dokonania zapłaty.
Jeśli powyższe warunki płatności są nieważne w myśl obowiązującego prawa, za uzgodnione pomiędzy Stronami przyjęte zostaną
warunki dla płatności maksymalnej, określone na mocy tego prawa.
Płatność zostanie uznana za terminową w okresie rabatowym i/lub podstawowym okresie płatności, jeśli zostanie dokonana w ramach
tygodniowego rozliczenia przepływów płatności w następnym możliwym terminie w tygodniu następującym po upływie danego okresu.
Nie zezwala się na jakąkolwiek cesję roszczeń bez uprzedniej pisemnej zgody spółki WestRock.
19.

Jakość

WestRock oczekuje, że Dostawca będzie podnosił jakość swoich produktów oferowanych spółce WestRock do poziomu najnowszej
technologii oraz że poinformuje spółkę WestRock o możliwych udoskonaleniach i modyfikacjach technicznych. Jednakże dokonanie zmian
w dostarczanych produktach wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody spółki WestRock.
20. Rozporządzenie REACH
Dostawca udziela gwarancji i rękojmi, że Produkty są zgodne z konkretnymi postanowieniami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (Rozporządzenie „REACH”). W
szczególności Dostawca będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za to, aby substancje zawarte w Produktach, w zakresie, w jakim
jest to konieczne w myśl Rozporządzenia REACH, zostały wcześniej zarejestrowane i/lub zarejestrowane po upływie okresów
przejściowych i aby spółka WestRock otrzymała karty charakterystyki bezpieczeństwa substancji wymagane Rozporządzeniem REACH
wraz z podanym przeznaczeniem Produktu i/lub niezbędnymi danymi zgodnie z art. 32 Rozporządzenia REACH. Jeśli Dostawca
dostarczy Produkty w rozumieniu art. 3 Rozporządzenia REACH, będzie zarazem odpowiedzialny za wypełnienie swojego obowiązku
przekazania pewnych informacji zgodnie z art. 3 Rozporządzenia REACH.
Zachowanie zgodności z postanowieniami Rozporządzenia REACH nie zwalnia niemniej Dostawcy z podstawowego obowiązku
bezzwłocznego i należytego poinformowania spółki WestRock o wszelkich zmianach wprowadzanych do rzeczonych Produktów.
21. Miejsce wykonania zobowiązania, właściwość sądu i obowiązujące prawo
Miejscem wykonania odpowiada adresem dostawy podanym przez WestRock i / lub w miejscu, w którym produkty mają być dostarczone lub
wykonane zgodnie z zamówieniem.
Wszelkie spory wynikające z lub w związku z Umową i / lub zamówienia powinny być regulowane przepisami prawa materialnego w Nowym
Jorku, z wyłączeniem jego norm kolizyjnych oraz z wyłączeniem Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży
towarów ( CISG ),

Wszelkie spory wynikające z lub w związku z Umową i / lub zamówienia będą rozstrzygane zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym
Międzynarodowej Izby Handlowej przez jednego lub więcej arbitrów wyznaczonych zgodnie z tym Regulaminem. Jednak WestRock ma prawo
według własnego uznania podjąć działania prawne przed sądami siedzibie Dostawcy lub zamieszkania.
22. Zasady postępowania
Jako warunek prowadzenia interesów ze spółką WestRock, WestRock wymaga od Dostawcy, aby stale przestrzegał „Zasad
postępowania” („Zasady”), które podano niniejszym do wglądu i udostępniono pod linkiem: https://www.WestRock.com//media/pdf/policies/supplier-principles-of-conduct-pdf.pdf. Dostawca będzie prowadził swoją działalność zgodnie z tymi Zasadami (w
tym wszelkimi wprowadzanymi do nich poprawkami w trakcie trwania stosunku umownego).
Ponadto spółka WestRock może przedstawić Dostawcy kodeksy postępowania lub inne polityki i procedury w sprawie zachowania
zgodności z przepisami jednego lub więcej swoich klientów i licencjodawców („Dodatkowe Zasady”). Dostawca ustali wtedy, czy jest w
stanie przestrzegać tych Dodatkowych Zasad oraz bezzwłocznie poinformuje o tym na piśmie spółkę WestRock. Dostawca zgadza się
przestrzegać Dodatkowych Zasad, a takie Dodatkowe Zasady staną się obowiązkowe dla Dostawcy na mocy niniejszych Warunków, do
których je dołączono do wglądu.
Dostawca również zgadza się wymóc na swoich podwykonawcach i dostawcach, którzy wytwarzają Produkty lub komponenty
Produktów lub świadczą Usługi spółce WestRock, przestrzeganie tych samych Zasad i Dodatkowych Zasad, których on sam jest obowiązany
przestrzegać. Jeśli Dostawca zgodził się przestrzegać Dodatkowych Zasad, przedstawiciele i agenci spółki WestRock, jak również
przedstawiciele i agenci klientów oraz licencjodawców spółki WestRock mogą dokonywać inspekcji Dostawcy, podwykonawców i
zakładów Dostawcy oraz przesłuchiwać jego pracowników w ramach audytu kontrolującego przestrzeganie Zasad i Dodatkowych
Zasad. Dostawca i jego podwykonawcy oraz jego dostawcy przyznają wszystkim takim przedstawicielom i agentom dostęp do swoich
zakładów, dokumentacji i pracowników w celu umożliwienia przeprowadzenia audytów oraz odpowiedzą na wszelkie uzasadnione
żądania przedstawicieli i agentów w trakcie trwania audytów. Powyższe prawa i obowiązki mają zastosowanie do wszystkich firm, które
produkują lub opracowują Produkty dla spółki WestRock.
Dostawca przyjmuje do wiadomości, że nieprzestrzeganie przez niego lub jego podwykonawców tych Zasad, jak również jakichkolwiek
odnośnych Dodatkowych Zasad, zostanie potraktowane jako poważne naruszenie zarówno niniejszych Warunków, jak i Umowy.
23. Zgodność z przepisami
Dostawca będzie przestrzegał wszystkich ustaw, przepisów, regulacji i rozporządzeń mających zastosowanie do sposobu pełnienia przez
Dostawcę obowiązków wynikających z tej Umowy, w tym bez ograniczeń wszelkich obowiązujących przepisów antykorupcyjnych, między
innymi amerykańskiej Ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych (FCPA, Foreign Corrupt Practices Act) i brytyjskiej Ustawy w
sprawie zwalczania korupcji (UK Bribery Act 2010) oraz amerykańskich przepisów eksportowych (Export Administration Regulations)
zakazujących eksportu do krajów objętych embargiem. Dostawca zobowiązuje się zapewnić WestRock, że w dostarczanych Produktach nie
znajdą się żadne z metali "3TG" (cyna, tantal, wolfram lub złoto), które pochodziły z Demokratycznej Republiki Konga, Angoli, Burundi,
Republiki Środkowoafrykańskiej, Republiki Kongo, Rwandy, Sudanu Południowego, Tanzanii, Ugandy, Zambii.
24. Zabronione Praktyki Handlowe; FCPA
Dostawcy nie wolno uczestniczyć w jakimkolwiek przekupstwie, łapówkarstwie, przetargach naruszających wolność konkurencji, zmowach
cenowych ani innych nieuczciwych praktykach handlowych. Dostawca (oraz jego partnerzy, pracownicy, przedstawiciele lub agenci), a także
Pozycje, które są dostarczane bezpośrednio lub pośrednio przez Dostawcę, muszą spełniać wymagania amerykańskiej Ustawy o
przeciwdziałaniu korupcji we współpracy zagranicznej („FCPA”) oraz przepisów o przeciwdziałaniu przekupstwu i korupcji obowiązujących
w jakimkolwiek kraju poza Stanami Zjednoczonymi, w którym Dostawca będzie realizował usługi („Przepisy o Przeciwdziałaniu
Korupcji”).Jeśli a) Dostawca dowie się lub ma powód, aby wiedzieć o jakiejkolwiek płatności, ofercie lub umowie, dotyczącej Pozycji, która
jest rozważana lub nastąpiła, a która stanowi, lub mogłaby stanowić naruszenie FCPA lub Przepisów o Przeciwdziałaniu Korupcji lub b)
podczas dostarczania Pozycji, Dostawca dowie się lub poweźmie rozsądnie uzasadnione przekonanie, że Dostawca bezpośrednio lub za
pośrednictwem jakiegokolwiek przedstawiciela lub dostawcy usług, zapłacił jakąkolwiek łapówkę, która podlega karze na mocy FCPA (lub
podlegałaby, gdyby Dostawca podlegał tej Ustawie) lub Przepisów o Przeciwdziałaniu Korupcji, Dostawca ma obowiązek bezzwłocznego
powiadomienia na piśmie głównego specjalisty ds. prawnych WestRock, pisząc na adres 504 - Thrasher Street, Norcross, Georgia 30071.
Podpunkt b) powyżej dotyczy postępowania Dostawcy, niezależnie od tego, czy dana łapówka ma związek z Pozycjami lub WestRock, bądź
jest dla nich korzystna; jednak przekazanie takiej informacji nie stanowi naruszenia niniejszych Warunków, chyba że rzeczywista lub
domniemana łapówka jest związana z Pozycjami, których dotyczą niniejsze Warunki. Spółka WestRock będzie mogła podjąć rozsądnie
uzasadnione kroki w celu uniknięcia, złagodzenia skutków lub zbadania każdego takiego rzeczywistego lub domniemanego naruszenia
postanowień FCPA lub Przepisów o Przeciwdziałaniu Korupcji, w tym wykonać przegląd ksiąg i dokumentacji Dostawcy oraz przeprowadzić
audyt, w dowolnym terminie, po powiadomieniu z odpowiednim wyprzedzeniem. WestRock może ujawnić niniejsze Warunki oraz wszelkie
informacje, które uzyska na ich podstawie każdej instytucji rządowej, organowi regulacyjnemu lub innym podmiotom, które WestRock uzna
za potrzebujące tych informacji.
25. Najbardziej uprzywilejowany klient
Gdyby warunki dostaw Produktów lub wykonania Usług (w podobnej ilości i na zbliżonych zasadach) zawarte lub mające zostać
zawarte przez Dostawcę ze stroną trzecią okazały się bardziej korzystne dla tej strony trzeciej niż warunki Umowy zawarte pomiędzy
Dostawcą a WestRock (np. w zakresie cen, kosztów, opłat, zniżek, gwarancji, itp.), wówczas Dostawca natychmiast rozszerzy te
preferencyjne warunki na spółkę WestRock.
26. Unieważnienie postanowień umowy
Jeśli jakiekolwiek postanowienie tych Warunków i/lub Umowy okaże się nieprawomocne lub nieważne, pozostałe postanowienia podane
w niniejszych Warunkach i/lub Umowie pozostaną w mocy i będą nadal wiążące dla Stron.
Strony zastąpią wszystkie nieprawomocne lub nieważne postanowienia nowymi postanowieniami, które są ważne na mocy obowiązującego
prawa i najbliżej odzwierciedlają pierwotną intencję Stron.
Postanowienie to w równym stopniu ma zastosowanie do luki prawnej zaistniałej w tych Warunkach i/lub Umowie. W celu wypełnienia luki
prawnej Strony podejmą kroki na rzecz ustanowienia właściwych postanowień, które będą możliwie najbliższe temu, czego chciałyby Strony
zawierające Umowę, zgodnie z zamierzeniem i celem niniejszych Warunków i/lub Umowy, gdyby uwzględniały ten punkt.
27. Podwykonawstwo
Dostawca nie może zlecić któregokolwiek z jego obowiązków lub zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków bez uprzedniej pisemnej
zgody WestRock. Żadne z postanowień niniejszych Warunków lub w każdym takim podwykonawstwo, transfer, delegacji, lub cesji tworzy ani
nie daje osobom trzecim jakichkolwiek roszczeń lub prawo pozwania WestRock. Dostawca zobowiązuje się, że jest w pełni odpowiedzialny
wobec WestRock za działania i zaniechania podwykonawcy oraz osób bezpośrednio lub pośrednio zatrudnionych przez takiego
podwykonawcę, a Dostawca jest za działania i zaniechania osób bezpośrednio zatrudnionych przez Dostawcę.

28. Przeważający język
Niniejsze Warunki zostały zawarte przez Strony w języku angielskim i polskim. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, rozstrzygającą
wersją jest wersja angielska niniejszych Warunków.

