
STANDARDOWE  WARUNKI  ZAKUPU
9. PRAWA W ROZWOJU. Ten Rozdzia³ ma odniesienie do sytuacji kiedy Produkt, lub jego czêœæ, stanowi
oprogramowanie lub us³ugi w rozwijaniu produktu. Dostawca ujawni i przeka¿e na ¿¹danie, i niniejszym przekazuje
do NCR, wszystkie wynalazki, udoskonalenia, lub osi¹gniêcia rozwojowe, bez wzglêdu na fakt czy s¹ one opatentowane
czy te¿ nie, jakie mo¿e on dokonaæ i przeprowadziæ lub uczestniczyæ w ich przeprowadzaniu. Dostawca przekazuje, i
niniejszym zgadza siê przekazaæ do NCR wszystkie patenty, prawa autorskie i wnioski patentowe lub autorskie
pozostaj¹ce w zwi¹zku z takim wynalazkiem, udoskonaleniem lub osi¹gniêciem rozwojowym jak te¿ podj¹æ takie
dzia³ania i wykonaæ takie akty urzêdowe – o które NCR mo¿e prosiæ. Dostawca mo¿e spowodowaæ aby ka¿da
zatrudniona osoba lub z nim zwi¹zana wesz³a w porozumienie na podstawie którego taka osoba ujawni i przeka¿e do
Dostawcy lub NCR wszystkie wynalazki i sporz¹dzi wszelkie pisma urzêdowe i dokumenty jakie bêd¹ niezbêdne
Dostawcy lub NCR do przekazania w³asnoœci intelektualnej wraz z prawami autorskimi i patentami. Dodatkowo,
wszystkie informacje, pomys³y, wyniki badañ, znaki handlowe/nazwy handlowe oraz dane uzyskane przez Dostawcê w
wyniku prowadzonych prac rozwojowych objêtych niniejszym Rozdzia³em,- winny byæ przekazane przez Dostawcê
wy³¹cznie do NCR i staæ siê wy³¹czn¹ w³asnoœci¹ NCR i w ten sposób winny byæ uwa¿ane przez Dostawcê jako
poufne przez ten sam okres i podlegaæ tym samym wyj¹tkom jakie zosta³y okreœlone w Rozdziale 8. Dostawca
niniejszym gwarantuje, ¿e z w³asnej woli przystêpuje do niniejszej Umowy Kupna i nie jest obci¹¿ony ¿adnymi
zobowi¹zaniami i wymogami wynikaj¹cymi z innej umowy pozostaj¹cymi w sprzecznoœci do warunków zawartych w
niniejszym.
10. PRZYZNANA LICENCJA. Ten Rozdzia³ ma odniesienie do sytuacji kiedy Produkt, lub jego czêœæ, stanowi
oprogramowanie. Je¿eli oprogramowanie jest dostarczane do NCR na w³asny, wewnêtrzny u¿ytek, Dostawca przyznaje
NCR do¿ywotni¹, ogólnoœwiatow¹, nie wy³¹czn¹, nie przenoœn¹ licencjê na u¿ytkowanie oprogramowania. Je¿eli
oprogramowanie przeznaczone jest do odsprzeda¿y, Dostawca przyznaje NCR pozbawion¹ op³at licencyjnych,
do¿ywotni¹, ogólnoœwiatow¹, nie wy³¹czn¹, nie przenoœn¹ licencjê na dystrybucjê i odsprzeda¿ oprogramowania, w
którym to przypadku je¿eli pakiet oprogramowania zawieraæ bêdzie porozumienie licencyjne „ z³amaæ pieczêæ „ , to NCR
mo¿e poœrednio lub bezpoœrednio przekazaæ ten pakiet swojemu klientowi bez zmieniania pakietu lub jego zawartoœci a
umowa licencyjna obowi¹zywaæ bêdzie pomiêdzy Dostawc¹ lub w³adz¹ udzielaj¹c¹ licencji Dostawcy a u¿ytkownikiem
koñcowym. Je¿eli oprogramowanie nie bêdzie zawieraæ porozumienia licencyjnego „ z³amaæ pieczêæ „ lub je¿eli NCR
otworzy pakiet w celu instalacji oprogramowania przed odsprzeda¿¹, to NCR udzieli licencji na oprogramowanie
swoim klientom zgodnie ze swoimi standardowymi warunkami. Dostawca przyznaje NCR do¿ywotni¹,
ogólnoœwiatow¹, nie wy³¹czn¹ licencjê na u¿ywanie znaków handlowych i nazw handlowych Dostawcy w zwi¹zku z
kopiami oprogramowania sporz¹dzonymi w ramach tej licencji. Dostawca zgadza siê podejmowaæ takie dzia³ania jakie
mog¹ byæ konieczne w celu ochrony praw autorskich do tego oprogramowania i odnosz¹cych siê do niego dokumentów.
11. ODSZKODOWANIE ZA NARUSZENIE PRAW. Dostawca natychmiast rozpatrzy i odeprze, na swój w³asny koszt,
wszystkie roszczenia, zarzuty, powództwa, dzia³ania prawne lub postêpowania prawne w których NCR lub jej
przedsiêbiorstwa zale¿ne, agenci, ich sukcesorzy, pe³nomocnicy, dystrybutorzy, dealerzy, klienci lub inni u¿ytkownicy
urz¹dzeñ NCR lub jej przedsiêbiorstw zale¿nych, oprogramowania, dostaw lub us³ug stan¹ siê pozwanymi lub uwa¿ani
bêd¹ za potencjalnych podejrzanych z tytu³u naruszenia praw, obci¹¿eni lub obwinieni zostan¹ wstêpnym pismem
procesowym o naruszenie praw lub niedozwolone lub te¿ niezgodne z prawem korzystanie z patentu, prawa autorskiego
lub znaku handlowego zarówno zarejestrowanego lub wydanego, lub te¿ tajemnic handlowych, prac okrytych tajemnic¹
lub danych dotycz¹cych stanu posiadania jak te¿ innych informacji wynikaj¹cych z produkcji, sprzeda¿y, u¿ytkowania
lub najmu jak te¿ innej dyspozycji jakiegokolwiek Produktu kupowanego na podstawie niniejszej Umowy Kupna z
wyj¹tkiem kiedy szczególny wzór produktu zostanie dostarczony do Dostawcy przez NCR. Dostawca dalej zgadza siê
p³aciæ i wype³niaæ oraz wywi¹zywaæ siê z wszelkich orzeczeñ s¹du lub wyroków s¹dowych jakie mog¹ byæ orzekane w
takich postêpowaniach s¹dowych prowadzonych przeciwko tym pozwanym. Dostawca bêdzie mia³ prawo do
rozstrzygania tych pozwów s¹dowych, dzia³añ prawnych lub postêpowañ prawnych na zasadach i warunkach
opartych na w³asnym wyborze Dostawcy dostosowanym do tych zasad. Je¿eli Dostawca nie zdo³a natychmiast
rozpatrzyæ i odeprzeæ lub rozstrzygn¹æ jak to zosta³o okreœlone w niniejszym, to NCR na podstawie powiadomienia
Dostawcy, bêdzie mia³o wy³¹czne prawo do sprawowania kontroli nad obron¹ i odporem takiego roszczenia, zarzutu,
dzia³ania prawnego lub postêpowania prawnego i wszystkich negocjacji maj¹cych na celu uzyskanie rozstrzygniêcia
sporu lub kompromisu, a Dostawca godzi siê zap³aciæ, w momencie powstania nale¿noœci, wszystkie koszty i op³aty jak
te¿ odpowiednio rozs¹dne honoraria prawników poniesione z tytu³u wyroków i orzeczeñ s¹dowych jakie mog¹ byæ
przedstawione.
12. ODPOWIEDZIALNOŒÆ. NCR nie bêdzie odpowiedzialny wobec Dostawcy za szczególne, poœrednie, przypadkowe
lub wtórne (poœrednie) szkody lub brak zysków, dochodów lub danych zarówno w powództwie o niedotrzymanie
umowy, czynów niedozwolonych, odpowiedzialnoœci za produkt, przepisów prawnych lub innych je¿eli nawet
poinformowany zosta³ o mo¿liwoœci wyst¹pienia tych szkód. Odpowiedzialnoœæ NCR w ramach niniejszej Umowy
Kupna ogranicza siê do zap³acenia ceny na podstawie niniejszego.
13. PRZENIESIENIE PRAW I PODWYKONAWCY. Dostawca nie przeka¿e niniejszej Umowy Kupna ani te¿ wszelkich
praw i obowi¹zków z niej wynikaj¹cych, ani te¿ Dostawca nie bêdzie zawiera³ umów z inn¹ stron¹ na dostawê
kompletnych lub w znacznej czêœci kompletnych  Produktów lub us³ug opisanych w niniejszej Umowie Kupna.
14. ZGODNOŒÆ Z PRAWEM. Dostawca, na swój w³asny koszt i w ka¿dym czasie, pozostawaæ bêdzie w zgodnoœci
ze wszystkimi stosowanymi, krajowymi, europejskimi i obcego kraju przepisami prawnymi, zarz¹dzeniami i
rozporz¹dzeniami, regulaminami, dyrektywami, przepisami, zasadami, i poleceniami odnosz¹cymi siê do dostawy
Produktów lub us³ug na obszarze gdzie maj¹ byæ one odpowiednio dostarczone lub œwiadczone; i winien on
rozpoznawaæ i zdobywaæ wymagane zezwolenia, certyfikaty, licencje, ubezpieczenia, zatwierdzenia i inspekcje niezbêdne
i wymagane do realizacji niniejszej Umowy Kupna. Jakiekolwiek postanowienie jakie musi stanowiæ czêœæ niniejszej
Umowy Kupna na podstawie wy¿ej wymienionych przepisów prawa, rozporz¹dzeñ, regulaminów lub poleceñ jest
do³¹czane z tytu³u powo³ania siê. Dostawca zgadza siê dostarczaæ wszystkie sprawozdania, certyfikaty, i inne
wymagane dokumenty. Dostawca przeka¿e wszelkie wymagane informacje odnosz¹ce siê do w³aœciwego i bezpiecznego
obchodzenia siê z Produktami jakie mog¹ byæ wymagane prawem.
15. RZ¥DOWE POSTANOWIENIA UMOWY. Je¿eli niniejsza Umowa Kupna objêta jest realizacj¹ przez NCR umowy z
pañstwowym lub lokalnym organem rz¹dowym, to wszystkie postanowienia wymagane t¹ umow¹ aby zosta³y tu
zawarte s¹ niniejszym do³¹czone z tytu³u powo³ania siê z tak¹ sam¹ moc¹ i skutkiem prawnym jakby w³¹czone one
by³y do pe³nego tekstu. Dodatkowo, termin „Dostawca” winien zostaæ zast¹piony – o ile nie wynika to inaczej z
kontekstu, terminem „Kontrahent”.
16. WYPOWIEDZENIE UMOWY. NCR mo¿e wypowiedzieæ tê Umowê Kupna w ca³oœci lub w jej czêœci w ka¿dym
czasie na podstawie pisemnego powiadomienia Dostawcy: 1) Dla wygody NCR i w tym przypadku zakres
odpowiedzialnoœci NCR obejmowaæ bêdzie: a) je¿eli Produkt stanowi oprogramowanie lub us³ugi, --zap³acenie czêœci ceny
kontraktowej poniesionej za ca³oœæ wykonanej pracy, lub b) je¿eli Produkt stanowi sprzêt,-- zap³acenie kosztów
istniej¹cego spisu inwentarza „gotowe wyroby” lecz nie wiêcej ni¿ jest to wymagane w celu zaspokojenia nastêpnego
harmonogramu dostaw w ci¹gu trzydziestu (30) dni od daty wypowiedzenia plus istniej¹ce spisy inwentarza „praca
postêpuj¹ca” wymagane w celu wype³nienia dodatkowych trzydziestu (30) dni dostaw, z tym wyj¹tkiem, ¿e nie bêdzie
¿adnej odpowiedzialnoœci za spisy inwentarza w jakiejkolwiek kategorii jaka jest w stanie gotowoœci zdatnym do
u¿ytku lub do odsprzeda¿y. „ Gotowe wyroby” oznacza wyroby jakie przesz³y koñcowe testy i czekaj¹ na dostawê.
„Praca postêpuj¹ca” oznacza materia³ na ró¿nych etapach wykoñczenia z pewnym udzia³em zaanga¿owanej pracy i/lub
pojedyncze elementy i/lub surowce w stanie wykoñczenia nie wy¿szym ani¿eli ten jaki jest potrzebny w celu
zapewnienia harmonogramu dostaw. 2) Dla przyczyny odnosz¹cej siê do zaniedbania ze strony Dostawcy
wynikaj¹cego z: a) nie wywi¹zania siê przez Dostawcê z rozwijania Produktu, dostawy Produktu, i/lub œwiadczenia
us³ug okreœlonych w niniejszym w ramach okreœlonego czasu oraz zgodnie z gwarancjami opisanymi w Rozdziale 5,
lub b) zaniedbania przez Dostawcê czynienia postêpu w wype³nianiu swoich zobowi¹zañ wynikaj¹cych w niniejszej
Umowy Kupna. W odniesieniu do tych zaniedbañ, z wyj¹tkiem dotycz¹cym zaniedbañ w dostawie opisanych w
Rozdziale 6, prawo NCR do odst¹pienia od Umowy uwarunkowane jest nie wywi¹zaniem siê przez Dostawcê w ci¹gu
10 dni od daty otrzymania powiadomienia od NCR aby wprowadziæ i podj¹æ dzia³ania maj¹ce na celu naprawienie
sytuacji w sposób zadowalaj¹cy dla NCR. 3) W przypadku kiedy Dostawca stanie siê niewyp³acalny i/lub przedmiotem
postêpowania s¹dowego z tytu³u zad³u¿enia, bankructwa, lub te¿ dokonuje cesji praw na rzecz wierzycieli. W
przypadku odst¹pienia od Umowy przez NCR z powodu zaniedbañ ze strony Dostawcy lub przyczyn podanych w
punktach 16.2 lub 16.3 NCR nie bêdzie ponosi³o ¿adnej odpowiedzialnoœci wobec Dostawcy z tego tytu³u. W przypadku
odst¹pienia od Umowy z jakiejkolwiek innej przyczyny, NCR mo¿e nastêpnie powiadomiæ Dostawcê, ¿e wszystkie
prawa, tytu³y i udzia³ we wszystkich lub czêœci materia³ów nabytych przez Dostawcê w celu realizacji niniejszej Umowy
Kupna, praca postêpuj¹ca, i/lub wykoñczone Produkty okreœlone w takim powiadomieniu przejd¹ natychmiast do NCR
po dokonaniu za nie p³atnoœci. W takich okolicznoœciach, Dostawca udzieli NCR prawa do wejœcia do pomieszczeñ
gdzie taka w³asnoœæ ( i/lub jakakolwiek w³asnoœæ NCR opisana w Rozdziale 7 do niniejszego ) mo¿e byæ umieszczona i
przej¹æ j¹ w posiadanie. Warunki niniejszej Umowy Kupna, które ze wzglêdu na swój charakter pozosta³yby po okresie
odst¹pienia od umowy lub jej wygaœniêcia, pozostan¹ nadal aktualne.
17. ODPOWIEDZIALNOŒÆ ZA PRODUKT I UBEZPIECZENIE. Dostawca ochroni i zabezpieczy NCR przed pe³n¹
odpowiedzialnoœci¹ wynikaj¹c¹ z jakichkolwiek roszczeñ strony trzeciej z tytu³u utraty, uszkodzenia lub zranienia (
w³¹cznie ze œmierci¹ ) spowodowane przez Produkt do rozmiaru nie spowodowanego przez niew³aœciwe u¿ytkowanie,
nadu¿ycie lub innego rodzaju b³êdy i omy³ki bezpoœrednio przypisywane NCR lub jego klientom, pod warunkiem , ¿e
Dostawca jest poinformowany przez NCR o wszystkich tych roszczeniach w rozs¹dnym okresie czasu nastêpuj¹cym po
wstêpnym powiadomieniu przez NCR o wyst¹pieniu takich roszczeñ, oraz pod warunkiem, ¿e Dostawca posiada pe³n¹
kontrolê nad negocjacjami, arbitra¿em, lub spraw¹ s¹dow¹ dotycz¹c¹ tych roszczeñ. Dostawca, w czasie realizacji
niniejszej Umowy Kupna bêdzie utrzymywa³ na swój w³asny koszt wszelkie ubezpieczenia wymagane prawem,
w³¹cznie i bez ograniczeñ z odszkodowaniami dla pracowników i innego rodzaju ubezpieczenia, w³¹cznie i bez
ograniczeñ z ubezpieczeniem pracodawcy od odpowiedzialnoœci za wypadki przy pracy i ubezpieczeniem samochodu,
jakie s¹ konieczne i niezbêdne w celu w³aœciwej ochrony Dostawcy i NCR przed szkod¹, uszczerbkiem ( w³¹cznie ze
œmierci¹ ) lub uszkodzeniem w zwi¹zku z tym naprawieniem szkody.
18. SPORY I PRAWO RZ¥DZ¥CE. Jakakolwiek sprzecznoœæ lub roszczenie pomiêdzy stronami lub odnosz¹ce siê do
niniejszej Umowy Kupna jakie nie mog¹ byæ rozstrzygniête na drodze polubownych negocjacji, bêd¹ rozstrzygane przez
niezale¿ny arbitra¿ lub alternatywn¹ organizacjê wydaj¹c¹ rezolucje w sprawach spornych w kraju, w którym znajduje
siê biuro NCR gdzie niniejsza Umowa Kupna zosta³a sporz¹dzona. Obowi¹zek arbitra¿u rozci¹ga siê na pracownika,
urzêdnika, w³aœciciela, agenta lub spó³kê afiliowan¹ odpowiedniej strony. Decyzja i wyrok arbitra/ arbitrów/ jest
ostateczny i wi¹¿¹cy w granicach przewidzianych i dozwolonych prawem, i wyrok tak og³oszony mo¿e byæ
zarejestrowany w ka¿dym s¹dzie maj¹cym tam swoj¹ jurysdykcjê. Arbiter otrzyma polecenie wys³uchania i
rozstrzygniêcia faktów prawnych przed zapoznaniem siê z meritum sprawy zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem. Arbitra¿
odbêdzie siê w mieœcie i kraju, w którym znajduje siê biuro NCR gdzie niniejsza Umowa Kupna zosta³a sporz¹dzona a
prawodawstwo tej spo³ecznoœci bêdzie stosowane do interpretowania i wykonania niniejszej Umowy. Ka¿da ze stron
mo¿e ubiegaæ siê o nakaz s¹dowy w s¹dzie w celu uniemo¿liwienia niew³aœciwego u¿ycia swojej w³asnoœci
intelektualnej w czasie trwania procedur arbitra¿owych.\ 

1. UMOWA. NCR zostanie zwi¹zany niniejsz¹ Umow¹ Kupna (UK) kiedy Dostawca sporz¹dzi i zwróci do NCR
niezmienion¹ kopiê potwierdzenia. Dostawca bêdzie zwi¹zany niniejsz¹ Umow¹ Kupna kiedy Dostawca sporz¹dzi i
zwróci tê kopiê potwierdzenia lub te¿ rozpocznie pracê nad Produktem lub us³ug¹ /us³ugami/, b¹dŸ te¿ wyœle
jak¹kolwiek czêœæ Produktu zamówionego na podstawie niniejszej Umowy Kupna. Niniejsza Umowa Kupna plus
odpowiednia umowa nadrzêdna zawarta pomiêdzy stronami oraz dokumenty wymienione w niniejszym, je¿eli takie
istniej¹, stanowiæ bêd¹ kompletn¹ umowê pomiêdzy Dostawc¹ i NCR w odniesieniu do przedmiotowej Umowy Kupna,
zastêpuj¹c wszystkie inne umowy lub porozumienia stron. ¯adna umowa zmieniaj¹ca niniejsz¹ Umowê Kupna ani te¿
do³¹czone lub zmienione warunki lub wczeœniejsze oferty Dostawcy nie bêd¹ wi¹¿¹ce dla NCR o ile nie zostan¹
uzgodnione w formie pisemnej i podpisane przez NCR. Niewa¿noœæ w ca³oœci lub w czêœci jakiejkolwiek klauzuli do
niniejszego nie bêdzie mia³a wp³ywu na wa¿noœæ jakiejkolwiek innej klauzuli. Termin „Produkt/y” odnosi siê do
dostarczanych produktów objêtych niniejsz¹ Umow¹ Kupna, i dlatego te¿ mo¿e obejmowaæ towary, us³ugi, sprzêt,
oprogramowanie, czêœci, komponenty, materia³y i urz¹dzenia lub wszelkie ich kombinacje. Szacunki i prognozy
dostarczone przez NCR nie stanowi¹ zobowi¹zañ. ¯aden brak dzia³ania przez jedn¹ ze stron polegaj¹cy na domaganiu
siê œcis³ego stosowania siê przez drug¹ stronê do zasad, warunków lub postanowieñ niniejszej Umowy Kupna, w
jakimkolwiek przypadku, nie bêdzie interpretowany jako zrzeczenie siê lub zrezygnowanie przez jedn¹ ze stron z prawa
tej drugiej strony domagania siê œcis³ego przestrzegania póŸniej tych warunków i postanowieñ.
2. CENY, ZMIANY, OP£ATY. Ceny s¹ nale¿ne i wymagalne przez NCR 45 dni po otrzymaniu przez NCR poprawnej
faktury. NCR nie bêdzie obci¹¿any faktur¹ po cenie wy¿szej od poprzedniego podania ceny przez Dostawcê na ten sam
Produkt, o ile wy¿sza cena nie zostanie potwierdzona w formie pisemnej przez NCR. ¯aden wzrost ceny lub
dodatkowe op³aty, i/lub prolongaty p³atnoœci nie bêd¹ wi¹¿¹ce dla NCR o ile nie zostan¹ potwierdzone w formie
pisemnej przez NCR. Jakakolwiek obni¿ka ceny dokonana przez Dostawcê w odniesieniu do zamówionego Produktu,
nastêpuj¹ca po zawarciu Umowy Kupna przez NCR i uprzednia w stosunku do otrzymania przez NCR Produktu
odnosiæ siê bêdzie do niniejszej Umowy Kupna. Dostawca przedk³ada, ¿e ceny ¿¹dane na podstawie niniejszej Umowy
Kupna s¹ najni¿szymi cenami ¿¹danymi przez Dostawcê od klientów klasy zbli¿onej do NCR dokonuj¹cych transakcji
w iloœciach i na warunkach podobnych do tych jakie zosta³y okreœlone w niniejszym. NCR zastrzega sobie prawo w
ka¿dym czasie do wprowadzenia zmian do specyfikacji na jakich Produkty maj¹ byæ potwierdzone, metod wysy³ki lub
opakowania, lub te¿ czasu i miejsca dostarczenia. ¯adne op³aty nie bêd¹ stosowane w stosunku do NCR z tytu³u
podatków, nale¿noœci importowych, transportu, kosztów opakowania, pakowania, kontenerów zwrotnych,
dokumentacji i mediów, o ile nie zostanie to inaczej okreœlone. Wszystkie podatki z tytu³u sprzeda¿y, u¿ytkowania,
korzystania lub podobne podatki jakie maj¹ byæ zap³acone przez NCR musz¹ byæ okreœlone oddzielnie w niniejszym i na
fakturach. Jakakolwiek p³atnoœæ dokonana przez NCR na podstawie niniejszego, w³¹cznie z p³atnoœci¹ koñcow¹, nie
uniemo¿liwi NCR odzyskania jakiejkolwiek kwoty nadp³aconej lub zap³aconej w sposób niew³aœciwy. NCR mo¿e
odliczyæ wszelkie kwoty p³atne na rzecz Dostawcy na podstawie niniejszej klauzuli od kwot pieniê¿nych pozostaj¹cych
w posiadaniu NCR jakie s¹ nale¿ne lub jakie mog¹ staæ siê nale¿ne dla Dostawcy lub te¿ mog¹ byæ œci¹gniête jako
wierzytelnoœci.
3. TYTU£ I RYZYKO UTRATY. Tytu³, ryzyko utraty i uszkodzenia przechodzi od Dostawcy na NCR po dostarczeniu
przez Dostawcê do wybranego przez NCR przewoŸnika publicznego, lub te¿ je¿eli przewoŸnik ten jest wybrany i/lub
op³acony przez Dostawcê, w momencie dostarczenia do przedstawiciela NCR we w³aœciwym miejscu dostawy zgodnie z
warunkami niniejszej Umowy Kupna. Przekazanie tytu³u nie narusza prawa NCR do odrzucenia Produktu, jak to
zosta³o okreœlone w niniejszym.
4. SPECYFIKACJE I INSPEKCJE. Produkty odpowiadaæ bêd¹ specyfikacjom i informacjom dostarczonym Dostawcy
przez NCR, w³¹cznie z oznakowaniem, opatrzeniem etykiet¹, ostrze¿eniami, wzorami, próbkami, funkcjonalnoœci¹ i
atrakcyjnoœci¹ towaru oraz wymogami ochrony œrodowiska. Produkty w ka¿dym czasie podlegaæ bêd¹ inspekcji i
testom prowadzonym przez NCR i NCR mo¿e odrzuciæ Produkty jakie nie bêd¹ odpowiadaæ specyfikacjom. Je¿eli
zostan¹ odrzucone po dostawie, to te odrzucone Produkty zostan¹ zwrócone Dostawcy na ryzyko i koszt Dostawcy.
Je¿eli NCR odrzuci us³ugi – Dostawca wykona tê pracê jako niezbêdn¹ w celu zapewnienia wymaganych us³ug.
P³atnoœæ za jakikolwiek Produkt nie stanowi jego przyjêcia i je¿eli jakikolwiek Produkt zostanie odrzucony po
dokonaniu p³atnoœci to NCR bêdzie upowa¿niony do dokonania jego zwrotu i uzyskania pe³nej refundacji lub w
przypadku us³ugi, do odrzucenia pracy i otrzymania odszkodowania. Takie wyrównywanie szkód przez kupuj¹cego jest
dodatkowe w stosunku do innych form wyrównywania szkód dozwolonych przez prawo. ¯adne zast¹pienie
materia³ów lub akcesoriów nie mo¿e byæ dokonane bez pisemnej zgody NCR. Partie towaru musz¹ byæ pakowane
zgodnie ze specyfikacjami w celu dokonania sprawnego ich dostarczenia, z zapewnieniem w³aœciwego zabezpieczenia i
w zgodnoœci z wymogami przewoŸnika.  NCR mo¿e obci¹¿yæ  Dostawcê za uszkodzenie wynik³e ze z³ego opakowania.
5. GWARANCJA. Dostawca gwarantuje przez minimalny okres jednego (1) roku ( lub d³u¿sze okresy oferowane przez
Dostawcê ) po dacie odbioru, ¿e Produkty dostarczone na podstawie niniejszego bêd¹ w pe³nej zgodnoœci ze wszystkimi
specyfikacjami i/lub innymi opisami oraz, ¿e bêd¹ nowe w dniu dostarczenia, nadaj¹ce siê do sprzeda¿y, wykonane z
materia³u dobrej jakoœci i wolne od wszelkich defektów. Je¿eli Produktem jest oprogramowanie, to nie mo¿e ono
zawieraæ ¿adnych wirusów ani kodów szkodliwych, i je¿eli generuje dane zale¿ne od daty to wszelkie kalkulacje
wykonywane lub dostarczane informacje winny byæ dok³adne. Niniejszej gwarancje stanowi¹ gwarancje dodatkowe w
odniesieniu do gwarancji o szerszym zakresie na rzecz kupuj¹cego i do gwarancji us³ugowych Dostawcy, i winny przejœæ
przez inspekcje, testy, przyjêcie i p³atnoœæ, oraz stanowiæ korzyœæ i po¿ytek dla NCR, jego sukcesorów, ustanowionych
przedstawicieli i klientów. W przypadku kiedy Produkty nie odpowiadaj¹ gwarancjom zawartym w niniejszym
paragrafie, NCR mo¿e wed³ug w³asnego uznania, b¹dŸ zwróciæ w celu uzyskania pe³nej refundacji lub kredytu, lub te¿
domagaæ siê natychmiastowej naprawy lub wymiany uszkodzonych lub nie spe³niaj¹cych wymogów Produktów, jakie
to prawo jest prawem dodatkowym w stosunku do innych praw z jakiego NCR mo¿e korzystaæ w oparciu o prawo
s³usznoœci. Zwrot do Dostawcy uszkodzonych lub nie spe³niaj¹cych wymogów produktów winien odbywaæ siê na
koszt Dostawcy i ¿adne wymiany uszkodzonych lub nie spe³niaj¹cych wymogów produktów nie bêd¹ dokonywane o
ile nie zostanie to okreœlone przez NCR. Produkty jakie zosta³y naprawione lub wymienione z tytu³u niezgodnoœci z
gwarancj¹ – o której mowa w niniejszym paragrafie,- podlegaj¹ tej gwarancji i jak stwierdzono w Rozdziale 4 powy¿ej
– do tego samego wymiaru co produkty oryginalnie dostarczone na podstawie niniejszej Umowy Kupna, i gwarancja
taka obejmowaæ bêdzie dalszy minimalny okres jednego (1) roku ( lub d³u¿szy okres je¿eli taki bêdzie oferowany przez
Dostawcê ) licz¹c od daty dokonania naprawy lub wymiany. Je¿eli da siê to zastosowaæ to Dostawca udzielaj¹c
gwarancji na Produkty dope³ni lub przekroczy wskaŸnik uszkodzeñ i/lub wymogi niezawodnoœci okreœlone w
odpowiednich specyfikacjach. WskaŸnik uszkodzeñ 2% lub wy¿szy dla ka¿dej przyczyny lub grupy przyczyn z
populacji NCR lub dostawy szczególnego Produktu uwa¿any bêdzie za epidemiê uszkodzeñ. Roszczenia dotycz¹ce
niezgodnoœci bêd¹ ustalane na podstawie zapisów NCR odnosz¹cych siê do obs³ugi Produktu . W przypadku
niezgodnoœci, Dostawca (a) naprawi przyczynê we wszystkich Produktach jakie bêd¹ dostarczane póŸniej i (b) naprawi
lub wymieni wszystkie uszkodzone Produkty dostarczone w ci¹gu ostatnich 48 miesiêcy lub zap³aci NCR z tytu³u
kosztów poniesionych za naprawienia tej niezgodnoœci. Je¿eli Produkt podlega odsprzeda¿y, Dostawca potwierdza, ¿e
NCR mo¿e wprowadziæ podobne gwarancje dla swoich klientów objêtych odsprzeda¿¹ lub bêd¹cych u¿ytkownikami
koñcowymi na wy¿ej wymienionych warunkach. Dostawca zgadza siê broniæ, zabezpieczaæ i chroniæ NCR od wszelkich
¿¹dañ lub roszczeñ strony trzeciej ( w³¹cznie z klientami NCR objêtymi odsprzeda¿¹ lub bêd¹cymi u¿ytkownikami
koñcowymi ) poœrednio lub bezpoœrednio stwierdzaj¹cej bezpodstawnie nie spe³nianie przez Produkt warunków
zawartych w gwarancjach.
6. DOSTAWA. Dostawca dotrzyma okreœlonych terminów dostawy lub wykonania, zawartych w niniejszej Umowie
Kupna,- bior¹c za podstawê czas dostawy. Wszelkie opóŸnienia bêd¹ usprawiedliwione wy³¹cznie wtedy je¿eli (i) takie
opóŸnienie spowodowane zosta³o strajkiem, po¿arem, huraganem, zamieszkami, dzia³aniami Natury lub wroga
publicznego lub te¿ innymi niemo¿liwymi do przewidzenia przyczynami pozostaj¹cymi poza kontrol¹ i bez wyraŸnej
winy i przyczyny Dostawcy i je¿eli (ii) Dostawca powiadomi NCR na piœmie o wyst¹pieniu takiej przyczyny w ci¹gu
5-dni od daty rozpoczêcia zaistnienia opóŸnienia, podaj¹c istotn¹ informacjê odnosz¹c¹ siê do tej przyczyny. O ile nie
zostanie to inaczej okreœlone w niniejszej Umowie Kupna, ¿adna dostawa wymagana na podstawie niniejszego nie
bêdzie mia³a miejsca na d³u¿ej ni¿ 7-dni przed ustalon¹ dat¹ dostawy i NCR mo¿e zwróciæ wczeœniejsze dostawy na
koszt i ryzyko Dostawcy lub obci¹¿yæ Dostawcê dodatkowymi kosztami poniesionymi z tego powodu. Je¿eli dostawa
produktów nie zostanie zrealizowana w czasie wskazanym w niniejszej Umowie Kupna, NCR zastrzega sobie prawo -
bez odpowiedzialnoœci i w uzupe³nieniu swoich innych praw i œrodków, do wypowiedzenia niniejszej Umowy Kupna
ze skutkiem natychmiastowym po otrzymaniu powiadomienia przez Dostawcê oraz do zaaran¿owania pe³nego
wykonania œwiadczenia i/lub do zakupu zastêpczych produktów oraz obci¹¿enia Dostawcy z tytu³u poniesionej straty.
¯adne postanowienie zawarte w niniejszej Umowie Kupna odnosz¹ce siê do dostawy Produktów w partiach nie bêdzie
interpretowane jako podzielne zobowi¹zanie Dostawcy. Partie towarów wys³ane na bazie C.O.D. bez pisemnej zgody
NCR nie bêd¹ akceptowane i stanowiæ bêd¹ ryzyko Dostawcy. NCR nie bêdzie zobowi¹zany do zap³aty kosztów z
tytu³u sk³adowania za jakiekolwiek Produkty chyba ¿e sk³adowanie takie zostanie objête kosztami ustalonymi w
formie pisemnej przez NCR. 
7. DOSTARCZONA W£ASNOŒÆ NCR. „Narzêdzia NCR” definiuje siê jako narzêdzia, urz¹dzenia, i wszelkiego
rodzaju w³asnoœæ dostarczon¹ do Dostawcy przez NCR. „ Nie-unikatowe Narzêdzia „ s¹ to b¹dŸ ogólne narzêdzia lub
specjalne wykonane w celu u¿ycia do produkcji i jakie maj¹ zastosowanie w produkcji Produktów. „ Unikatowe
Narzêdzia „ s¹ to narzêdzia jakie maj¹ zastosowanie wy³¹cznie dla metod dzia³ania Dostawcy, które mog¹ byæ albo
ogólne lub specjalne. Narzêdzia NCR winny pozostaæ w³asnoœci¹ NCR. O ile nie zostanie to inaczej ustalone,
Nie-Unikatowe Narzêdzia jakie s¹ w sposób szczególny zap³acone przez NCR, zarówno wyszczególnione oddzielnie jak
te¿ w³¹czone do ceny Produktu i s¹ przeznaczone do u¿ytkowania w czasie realizacji niniejszej Umowy Kupna,
pozostan¹ w³asnoœci¹ NCR. O ile nie zosta³o to inaczej uprzednio ustalone w formie pisemnej, pozosta³e
Nie-Unikatowe Narzêdzia i Unikatowe Narzêdzia bêd¹ w³asnoœci¹ Dostawcy ale ka¿de z tych narzêdzi bêdzie
przedmiotem u¿ywanym przez NCR w przypadku kiedy Dostawca nie jest w stanie realizowaæ dostaw z powodu
przyczyny okreœlonej i opisanej w Rozdziale 6. Wszelka w³asnoœæ (w³¹cznie z dokumentami firmowymi, rysunkami,
schematami i podobnego rodzaju w³asnoœci¹ intelektualn¹ )bêd¹ca w posiadaniu NCR – bêdzie u¿ytkowana wy³¹cznie
w wykonywaniu zamówieñ okreœlonych w niniejszej Umowie Kupna i podobnych zamówieñ od NCR, bêdzie
utrzymywana w gestii ryzyka Dostawcy oraz bêdzie objêta w³aœciwym ubezpieczeniem przez Dostawcê na jego w³asny
koszt kiedy pozostaje pod jego opiek¹ i nadzorem w kwocie równej kosztom jej wymiany , ze strat¹ p³atn¹ do NCR. Po
uzyskaniu tych wskazówek od NCR, Dostawca dostarczy jak¹kolwiek w³asnoœæ pozostaj¹c¹ w posiadaniu lub
u¿ytkowaniu przez NCR do NCR ( lub strony wskazanej przez NCR) w stanie dobrym, akceptowanym oryginalnym
opakowaniu i taka w³asnoœæ stanie siê przedmiotem powtórnego posiadania lub usuniêcia przez NCR na podstawie
instrukcji NCR.
8. POUFNOŒÆ. O ile nie zostanie to inaczej ustalone, wszystkie informacje odnosz¹ce siê do metod operacyjnych,
know-how, oraz informacje finansowe i handlowe dostarczane Dostawcy przez NCR lub nabywane w inny sposób
winny pozostawaæ w poufnoœci. Dostawca podejmie wszelkie mo¿liwe œrodki ostro¿noœci w celu zabezpieczenia tych
informacji przed przekazywaniem ich jakiejkolwiek osobie w jakimkolwiek celu innym ani¿eli ten jaki zosta³ okreœlony
do realizacji niniejszej Umowy Kupna, w³¹cznie z uzyskaniem potwierdzenia od odbiorców statusu poufnoœci tych
informacji i zgody na podobne restrykcje w przypadku ich przekazywania i ujawniania. Te zobowi¹zania dotycz¹ce
poufnoœci pozostan¹ w mocy obowi¹zywania po zakoñczeniu Umowy Kupna przez okres nastêpnych 3 lat. Informacje
pozostaj¹ce aktualnie w domenie publicznej lub te jakie zosta³y aktualnie pozyskane przez Dostawcê od strony trzeciej,
lub te¿ informacje na których ujawnienie zgodzi³ siê w formie pisemnej zarówno NCR jak i Dostawca nie bêd¹ uwa¿ane
za poufne. Dostawca nie ujawni NCR ¿adnych informacji jakie uwa¿aæ bêdzie za poufne i ustala siê, ¿e ¿adne
informacje uzyskane przez NCR w³¹cznie i bez ograniczeñ odnosz¹ce siê do instrukcji obs³ugi, rysunków i dokumentów
nie bêd¹ uwa¿ane za poufne. Dostawca wyra¿a zgodê, ¿e wszelkie informacje lub materia³y dostarczone przez niego
jakie s¹ sprzeczne z poprzednim zdaniem nie bêd¹ stanowiæ ¿adnego zobowi¹zania jeœli chodzi o NCR. Dostawca nie
bêdzie – bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody NCR,- ujawniaæ i og³aszaæ faktu ¿e Dostawca dostarczy³ Produkt
do NCR na podstawie niniejszej Umowy Kupna, ani te¿ publicznie wykorzystywa³ nazwê handlow¹ NCR, znak
handlowy lub inne oznaczenia NCR lub jej spó³ek afiliowanych. 


