Všeobecné kupní podmínku.
Tyto všeobecné kupní podmínky („VKP“) určují obecné podmínky smluv ve smyslu čl. 384 občanského zákoníku (O.Z.) a jsou požívány ve
firme LIBET S.A. se sídlem ve Wroclawi (53-332) na ul. Powstańców Śląskich 5 („LIBET").
VKP jsou nedílnou součástí smluv týkajících se nákupů zboží a služeb firmou LIBET a platí pro obě smluvní strany, nebylo-li pod hrozbou
neplatnosti písemně sjednání něco jiného.

1.

Rozsah použití / uzavření a změna smlouvy.

1.VKP platí, pokud mezi firmou LIBET („Odběratel“) a Dodavatelem zboží či služeb („Dodavatel“) nebyla písemně sjednána jiná ustanovení

vylučující nebo omezující použití VKP, přičemž nebude-li výslovně uvedeno, že VKP nebudou zcela používány, budou VKP používány
v rozsahu, jenž nebyl zahrnut do zvláštních ujednání LIBET a Dodavatele („Smluvní strany“).
2.VKP jsou aplikovány zejména v rozsahu nákupů zboží nebo služeb na základě jednotlivých objednávek LIBET („Objednávka“).
3.Objednávka nepodléhá změnám ani doplněním, pokud z jejich obsahu nevyplývá něco jiného. Přílohou k objednávce jsou VKP.
Objednávka nemůže být Dodavatelem převzata domněle. Potvrzení přijetí Objednávky je shodné se souhlasem s těmito VKP.
4.Smlouva týkající se nákupu Zboží nebo služeb uzavíraná na základě objednávky je uzavřena, pokud Dodavatel potvrdí přijetí Objednávky
ve lhůtě a způsobem uvedenými v Objednávce. V případě, že v obsahu Objednávky nebylo jiným způsobem uvedeno potvrzení přijetí
Objednávky, je možné to učinit do 2 (dvou) pracovních dnů faxem na číslo: +48 / 71 33-51-100 nebo elektronickou poštou na adresu
zakupy@libet.pl. Přijetí objednávky znamená přijetí těchto VKP.
Pokud Dodavatel nepotvrdí Objednávku výše uvedeným způsobem, může Odběratel bez jakýchkoliv negativních důsledků pro něj od
Objednávky odstoupit a to kdykoliv, nebyla-li Objednávka byť jen částečně Dodavatelem realizována.
5.Byla-li Objednávka přijata Dodavatelem s vyhrazením změn nebo doplnění a tyto výhrady nejsou dle jejich znění přípustné, bude
Objednávka považována za nepřijatou.
6.Pokud byla stanovená dodací smlouva uzavřena v důsledku přijetí Objednávky Dodavatelem („Smlouva“), bude Smlouva považována za
uzavřenou ke dni podání Objednávky Dodavatelem, ovšem pouze tehdy, pokud bylo potvrzení přijetí Objednávky firmě LIBET
doručeno v souladu se zněním Objednávky a VKP. Smlouva je považována za uzavřenou v místě, kterým je sídlo LIBET a v den
podání Objednávky.
7.Změna smlouvy se provádí písemně se souhlasem obou smluvních stran, ovšem přípustná je pouze se stejnou účinností výměna stejně
znějících potvrzení znění sjednané změny Objednávky s použitím adres elektronické pošty mezi zástupci smluvních stran, kteří jsou
oprávněni k podání / přijetí Objednávky.
8.VKP mohou tvořit část písemné smlouvy smluvních stran uzavírané při jiném procesu, než je přijetí Objednávky Odběratele Dodavatelem,
zejména pak smlouvy uzavřené jejím podpisem zainteresovanou smluvní stranou. V takovém případě mají VKP uplatnění v rozsahu
neupraveném zněním takové smlouvy s předností pro smluvní ujednání, nebude-li ve znění smlouvy uveden odkaz na VKP.
2.

Provedení předmětu smlouvy – obecná pravidla.

1.Movité věci („Zboží“) a služby („Služby“) nebo díla („Dílo“) ve smyslu právních předpisů nakupované Odběratelem, které jsou předmětem

Smlouvy (společně „Předmět smlouvy“) budou dodávány / realizovány v souladu se zněním Smlouvy. Nebylo-li v obsahu smlouvy
stanoveno jinak, pak povinnost a náklady na dopravu do místa plnění Smlouvy, nakládku, vykládku, pojištění, balení, jakož i jiné
podobné náklady týkající se Předmětu smlouvy ponese Dodavatel.
2.Předmět smlouvy bude splňovat ve všech ohledech veškeré smluvní požadavky. Předmět smlouvy bude splňovat navíc také všechny další
požadavky VKP a také požadavky stanovené v obecně platných právních předpisech, které se na něj vztahují, jakož i v předpisech
Evropské unie, nezbytné pro schválení Předmětu smlouvy do prodeje nebo použití nebo k uznání za řádně provedený na území
Polska, jakož i na území každého členského státu Evropské unie. Dodavatel vydá Odběrateli spolu s první dodávkou certifikáty
potvrzující splnění takových podmínek Předmětem smlouvy, pokud jejich vydání je k danému Předmětu smlouvy přípustné.
3.Předmět smlouvy, zejména pak Zboží, bude zabalen způsobem garantujícím jeho nezávadné dodání Odběrateli. Balení Předmětu
smlouvy způsobem neodpovídajícím ustanovením předchozí věty je závadou na Předmětu smlouvy.
4.Pokud s ohledem na charakter Předmětu smlouvy, v rozsahu Služeb nebo Díla bude nezbytné použití materiálů, bude Služba nebo Dílo
provedena z vlastních materiálů Dodavatele schválených předtím Odběratelem. Tyto materiály musí být odpovídající z hlediska druhu
a určení Předmětu smlouvy. Na žádost Odběratele Dodavatel předloží vzorky materiálů. Náklady na materiál nezbytný pro poskytnutí
Služby/ zhotovení Díla byly zohledněny v odměně náležící Dodavateli.
5.Předmět smlouvy bude proveden s využitím sil, prostředků včetně nářadí, jejichž získání a zajištění je výhradní povinností Dodavatele a
byly v plné výši zohledněny v Odměně, zejména pak Předmět smlouvy bude proveden bez nasazení sil, prostředků a nářadí
Odběratele, pokud smluvní strany nesjednají písemně jinak nebo nebude jiná okolnost vyplývat z písemného, pod hrozbou jeho
neplatnosti, prohlášení Odběratele.
6.Dodavatel prohlašuje, že provedení Předmětu smlouvy bude realizováno bez narušení jakýchkoliv práv třetích osob, zejména pak práv na
nehmotných statcích, mj. v rozsahu duševního vlastnictví nebo průmyslového vlastnictví a pokud by bylo využití takovýchto práv
nezbytné pro realizaci Předmětu smlouvy nebo již bylo provedeno, pak Dodavatel prohlašuje, že bude vlastnit právní titul k tomu, aby
mohl takové statky používat v rozsahu, v němž je využívá.
7.Dodavatel prohlašuje, že využívání Předmětu smlouvy nebude vyžadovat využití práv uvedených v odst. 6, ovšem pokud kompletní
používání předmětu smlouvy využívání těchto práv třetích osob vyžaduje, informuje Dodavatel o této skutečnosti Odběratele písemně,
pod hrozbou neplatnosti takového kroku, spolu s potvrzením Objednávky a zohlední cenu nabytí takového práva (nebo práva na
využití takového práva) od třetích osob v rozsahu nezbytném pro provedení Předmětu smlouvy a také provede všechny nezbytné
kroky k tomu, aby mohl Odběratel tato práva přímo získat od osoby, jíž náleží.
8.Pokud práva uvedená v odst. 7 náleží Dodavateli, zavazuje se Dodavatel poskytnout Odběrateli práva na užívání těchto práv v rozsahu
umožňujícím používání Předmětu smlouvy Odběratelem v plném rozsahu všech jeho vlastností a funkcí a odměna za využití těchto
práv po dobu použitelnosti Předmětu smlouvy bude obsažena v Odměně náležící Dodavateli za provedení Předmětu smlouvy.
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3.

Provedení předmětu smlouvy – dodatečná pravidla.
je povinen dodržovat polské, obecně platné – příslušné zejména s ohledem na místo nebo způsob plnění této smlouvy –
předpisy BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí a také bezpečnostní pravidla v rozsahu, v němž je Předmět smlouvy
prováděn v areálu podniku Odběratele, zejména v oblasti organizace provozu platné v podniku Odběratele, které Odběratel předá
Dodavateli (výš uvedené kategorie budou dále nazývány společně Požadavky BOZP). Pokud Dodavatel neobdržel dokumenty v této
oblasti a nejsou dostupné na stránkách www.libet.pl, je Dodavatel povinen obrátit se s požadavkem na seznámení s Požadavky BOZP
na osobu řídící organizační jednotku, v níž je Předmět smlouvy nebo jeho část realizován.
2.Dodavatel zajišťuje, že všechny osoby, které angažuje při realizaci Předmětu smlouvy, zejména pak jeho zaměstnanci, osoby, kterým
zadá provádění svých povinností nebo které při jejich plnění využívá (dále budou výše uvedené osoby v odst. 3 nazývány jako
Zaměstnanci („Zaměstnanci“) budou – před zahájením činnosti v rámci Předmětu smlouvy – seznámeny s Požadavky BOZP uvedenými
v odst. 1 a také že při provádění těchto úkonů budou tyto požadavky dodržovat.
3.V případě, že zaměstnanci nebudou dodržovat Požadavky BOZP, má Odběratel právo zastavit práci zaměstnance a zakázat této osobě
vstup do areálu podniku Odběratele. Odběratel bude používat pravidlo třístupňového systému varování pro výše uvedené osoby, které
spočívá v: 1) ústním napomenutí v případě prvního porušení pravidel, 2) písemném varování v případě opětovného porušení pravidel,
3) znemožnění vstupu do areálu nebo vykázání z podniku v případě třetího porušení pravidel. V případě, že nedodržování Požadavků
BOZP zaměstnancem může ohrožovat život, zdraví jiných osob nebo majetek velké hodnoty, může Odběratel zastavit práci
kteréhokoliv zaměstnance a/nebo vykázat tuto osobu z areálu podniku s vynecháním stanoveného systému varování. O udělených
varováních Odběratel bude informovat Dodavatele.
4.Případy porušení Požadavků BOZP zaměstnanci mohou být základem pro uložení Dodavateli smluvní pokuty ve výši 100,00 PLN za každé
porušení.
5.V případě vzniku události, která bude klasifikována jako pracovní úraz zaměstnance nebo osoby, za kterou nese Dodavatel zodpovědnost
vyplývající z jakékoliv podstaty a za kterýžto úraz nenese zodpovědnost Odběratel, zaplatí Dodavatel Odběrateli smluvní pokutu ve
výši 1% netto hodnoty Předmětu smlouvy, ovšem minimálně 2 000,00 PLN a ne více než 25 000,00 PLN.
6.Odběratel je oprávněn domáhat se dodatečného odškodnění, pokud jeho škoda bude vyšší, než je smluvní pokuta stanovená ve VKP.
7.V případě, že bude Odběrateli oprávněnými orgány uložena povinnost zaplatit jakékoliv pokuty, odškodnění či podobná plnění s ohledem
na nedodržování Požadavků BOZP zaměstnanci, zavazuje se Dodavatel osvobodit Odběratele od povinnosti jejich úhrady nebo vrátit
Odběrateli náklady a výdaje, které Odběratel ponese z důvodu těchto plnění.
8.Využití práv Odběratele v rozsahu stanoveném v tomto bodě, zejména pak neschválení provedení úkonů, zastavení jejich provádění nebo
vykázání zaměstnance z podniku nebude považováno za porušení povinnosti Odběratele k řádné spolupráci s Dodavatelem při plnění
Předmětu smlouvy ani jiných jeho povinností vyplývajících z Objednávky / Smlouvy či právních předpisů.
9.Odběratel může od Smlouvy odstoupit s okamžitou platností bez výpovědi v případě závažného porušování Požadavků BOZP
zaměstnanci, přičemž Odběratel neponese jakoukoliv zodpovědnost za odškodnění z tohoto titulu. Za závažné porušení Požadavků
BOZP se považuje zejména: a) provedení procesu varování uvedeného v odst. 3 ve vztahu k alespoň jednomu zaměstnanci, které má
za následek zabránění přístupu do areálu nebo vykázání z areálu, b) podání písemného varování uvedeného v odst. 3 týkajícího se
alespoň 3 zaměstnanců, c) vznik události uvedené v odst. 5.

1.Dodavatel

4.

Převzetí předmětu smlouvy /Zboží/.
přejímka zboží bude provedena při jeho dodání, ovšem v případě, že množstevní odběr zboží v této chvíli nebude možný
nebo bude příliš komplikovaný, zejména pak s ohledem na specifikum zboží nebo způsob jeho zabalení, bude množstevní přejímka
provedena Odběratelem do 7 dnů od data dodání. Zboží bude dodáno Odběrateli do místa uvedeného ve Smlouvě. Zboží bude
dodáváno dílčími dodávkami, pokud smluvní strany takto sjednají nebo je toto uvedeno v Objednávce.
2.Riziko případné ztráty nebo poškození Zboží přechází na Odběratele ve chvíli provedení jeho přejímky. Odběratel má právo odmítnout
převzetí veškerého Zboží nebo jeho části, pokud během přejímky prováděné v momentě dodávky zjistí kvalitativní závady nebo
nesoulad množství s parametry uvedenými ve Smlouvě či jiná porušení Smlouvy, v tom zejména porušení obalu.
3.V případě, že během přejímky bude zjištěna kvalitativní vada a/nebo množstevní nedostatek Zboží, je Dodavatel povinen dodat Zboží bez
závad a/nebo doplnit množství Zboží do 2 (slovy: dvou) dnů. Pokud je přejímka prováděna po dodání, bude Dodavatel povinen
odebrat závadné Zboží do 2 dnů od data oznámení. V případě neodebrání Zboží takovým způsobem a v této lhůtě bude LIBET
oprávněn odeslat závadné zboží Dodavateli na jeho náklady a riziko nebo jej svěřit ke skladování třetí osobě za stejných podmínek.
Dodavatel opravňuje Odběratele k uzavření smlouvy o přechovávání jeho jménem.
4.Pokud množství dodaného zboží bude větší, než bylo stanoveno ve Smlouvě, a množstevní přejímka proběhla po dodání, bude Dodavatel
povinen odebrat přebytečné Zboží do 2 dnů od data oznámení, pod hrozbou následků uvedených výše.
5.Za účelem vyvarování se případných pochybností jsou všechny okolnosti popsané v tomto bodě případem příslušně neprovedení /
nesprávného provedení Smlouvy, zejména pak je tímto případem dodání závadného Zboží nebo jinak neodpovídajícího Smlouvy, i
když bylo v souladu se Smlouvou v reklamačním řízení dodáno odpovídající Zboží.

1.Množstevní

5.

Přejímka předmětu smlouvy /Služby - Dílo /.
Služby nebo Díla informuje Odběratele o připravenosti přistoupit k předávacímu – přejímacímu řízení a to písemně nebo
elektronickou poštou na adresu zástupce Odběratele uvedeného v Objednávce. Odběratel je povinen přistoupit k přejímce – předání
poskytnuté Služby do 3 pracovních dnů od data oznámení.
2.Potvrzení o provedení Služby / Díla proběhne přejímacím protokolem.
3.Služba / Dílo bude považována za provedenou v souladu se Smlouvou ve chvíli podpisu předávacího protokolu Odběratelem s doložkou
„bez výhrad“. Tato doložka neosvobozuje Dodavatele od zodpovědnosti za vady a/nebo nedostatky, které vzniknou po přejímce.
V případě, že Dodavatel musí připravit dokumentaci o provedení Služby/Díla, je Dodavatel povinen předat dokumentaci nejpozději ve
chvíli podepsání předávacího protokolu.
4.Oběma stranami podepsaná předávací protokol s doložkou „bez výhrad“ je základem pro vystavení faktury Dodavatelem, která bude
obsahovat Odměnu.

1.Dodavatel

5.Základem pro podepsání předávacího protokolu jsou prohlídky v místě plnění Smlouvy / provedení Díla, pokud charakter Služby / Díla

toto umožňuje. Pokud s ohledem na charakter Služby / Díla nemohou být prohlídky provedeny, bude základem pro podepsání
předávacího protokolu zpráva připravená Dodavatelem spolu s dokumentací o provedení Služby / Díla, pokud je tato dokumentace
připravována. Prohlídky budou provedeny v den podpisu předávacího protokolu, nesjednají-li smluvní strany jejich provedení v jiném
termínu.
6.V případě, že bude průběhu prohlídky nebo zkoumání zprávy či dokumentace Dodavatele zjištěna vada a/nebo nedostatek, stanoví
Odběratel Dodavateli 3-denní lhůtu na jejich odstranění. Po neúčinném uplynutí této lhůty může Odběratel dle vlastního uvážení: a)
odmítnout převzít Službu / Dílo, pokud jsou závady závažné a odstoupit od smlouvy z příčin ležících na straně Dodavatele, b) nebo
převzít Službu/Dílo, u nichž nebyla závada odstraněna a příslušným způsobem snížit odměnu, c) požadovat opětovné provedení
smlouvy.
7.V rozsahu neupraveném v tomto bodě platí v oblasti potvrzení provedení Předmětu smlouvy v rozsahu Služby a Díla ustanovení bodu 4.
6.

Platební podmínky.

1.Smluvní odměna Dodavatele bude uvedena v Objednávce („Odměna“). Odměna má paušální charakter.
2.Po provedení Předmětu smlouvy Dodavatel vystaví fakturu na stanovenou výši Odměny. Bylo-li to ve Smlouvě uvedeno, může Dodavatel
vystavit také dílčí faktury.
3.Odměna vypočtená v souladu s ustanoveními Smlouvy bude stanovena na faktuře, která bude vystavena po ukončení přejímky všech
dodávek zahrnutých ve Smlouvě nebo částečně po provedení stanovené části dodávek Předmětu smlouvy, příslušně dle ustanovení
Smlouvy, přičemž pokud tato ustanovení nebudou sjednána, vystavuje se jedna faktura pro provedení celého Předmětu smlouvy a po
jeho přejímce.
4.Úhrady řádně vystavených faktur zahrnujících nezávadně dodaný Předmět smlouvy nebo, pokud toto bylo sjednáno, jeho části, budou
prováděny ve lhůtě stanovené ve Smlouvě, vypočtené ode dne doručení řádně vystavené faktury, tj. faktury vystavené v souladu
s právními předpisy, VKP a s dokumenty uvedenými v Objednávce a VKP v příloze. Dodavatel připojí k faktuře zejména kopii dodacího
listu / jiných Smlouvě odpovídajících potvrzení o provedení Předmětu smlouvy zahrnutého ve faktuře a také na faktuře uvede číslo
objednávky, jinak bude provedení úhrady částky vyplývající z faktury odmítnuto do doby, než budou doplněny dokumenty a to bez
toho, aby se Odběratel dostal do prodlení s úhradou faktury.
5.Faktura bude doručena elektronickou poštou na adresu e-faktura@libet.pl, přičemž Odběratel může kdykoliv stáhnout souhlas
s doručováním faktur touto cestou, o čemž informuje dodavatele písemně. Dle pravidle stanovených v tomto odstavci Odběratel
přijímá výhradně elektronické faktury ve formátu pdf.
7. Zodpovědnost
1.Dodavatel poskytuje záruku kvality a garanci na dodaný Předmět smlouvy na dobu 36 měsíců ode dne jeho převzetí Odběratelem.
2.Nahlášení reklamace bude prováděno na adresu elektronické pošty představitele Dodavatele uvedeného v Objednávce. Reklamační
oznámení může být podáno také prostřednictvím faxu, na adresy nebo číslo použité Dodavatelem při výkonu podnikatelské činnosti.
3.Při využití garance může Odběratel dle vlastního uvážení buďto odstoupit od Smlouvy nebo její části (pokud se závada týká části
Předmětu smlouvy), nebo požadovat snížení ceny Dodavatelem příslušně dle rozsahu, v němž závada omezuje použitelnost nebo
vhodnost Předmětu smlouvy pro Odběratele, zejména pak se zohledněním účelu uzavření smlouvy Odběratelem.
4.Záruku může Odběratel využívat dle svého uvážení a příslušně dle druhu Předmětu smlouvy požadovat opravu Předmětu díla nebo jeho
výměnu za nezávadný (tj. továrně nový). Dodavatel nemůže odmítnout odstranění závady, opravu Zboží nebo jeho výměnu za
nezávadné ani v případě, že by to bylo spojeno s nadměrnými náklady.
5.Podání reklamačního oznámení (reklamace) Odběratelem bude považováno za oznámení předložené v režimu garance, pokud z okolností,
zejména z obsahu reklamačního požadavku, nebude vyplývat něco jiného.
6.Každá reklamace podaná v době garance a/nebo v záruční době prodlužuje záruční dobu a/nebo dobu garance o dobu počítanou ode
dne oznámení do data odstranění nahlášení závady/nedostatku. Pokud byl Předmět smlouvy vyměněn, poběží záruka a garance
v rozsahu takového Předmětu znovu celá ode dne jeho výměny.
7.Odběratel je oprávněn postoupit práva z titulu Dodavatelem poskytnuté záruky a/nebo garance ve prospěch třetích osob s právem na
provádění dalších postoupení těmito třetími osobami.
8.Reklamace bude vyřízena ve lhůtě stanovené Odběratelem.
9.Dodavatel zaujme stanovisko k reklamaci Odběratele do 3 dnů. Nepředložení písemného stanoviska Dodavatele v této lhůtě je shodné s
přijetím podané reklamace v plném rozsahu.
10.V případě sporu týkajícího se existence vady, podrobí smluvní strany Předmět smlouvy zkoumání provedenému jednotkou uvedenou
v Objednávce. Pokud tato jednotka nebyla v Objednávce uvedena, určí takovou jednotku Odběratel z výzkumných jednotek
působících na trhu a příslušných s ohledem na Předmět smlouvy. Náklady na testování ponese smluvní strana, jejíž stanovisko ve
sporu nebylo potvrzeno.
11.Termín provedení reklamace běží od momentu jejího zohlednění Dodavatelem, a pokud jí Dodavatel nepřijme, pak od momentu vydání
posudku výše uvedené jednotky.
12.Dodavatel opravňuje Odběratele k náhradnímu odstranění závad na jeho náklady a riziko v případě, že Dodavatel tyto závady
neodstraní v řádném termínu, což má uplatnění zejména v případě, kdy Dodavatel: a) závady neodstranil, b) odstranil závadu
nesprávným či neúčinným způsobem, c) nedodal Předmět smlouvy, d) nedoplnil dodávku z množstevního hlediska ve lhůtě stanovené
ve Smlouvě, e) nevyměnil Předmět smlouvy za nezávadný.
13.Ve lhůtě 7 dnů po uzavření Smlouvy, nejpozději však v den jejího provedení, předá Dodavatel Odběrateli záruční doklad obsahující
podrobný popis způsobu údržby Předmětu smlouvy. Pokud Dodavatel takový dokument nepředloží, musí být Předmět smlouvy
využíván a udržován způsobem obvyklým s ohledem na jeho druh, a jeho využití a údržba prováděné Odběratelem mohou být
považovány za nesprávné pouze tehdy, když byly provedeny způsobem očividně nesprávným s ohledem na charakter Předmětu
smlouvy a Odběratel nebo jiný subjekt věděl nebo se mohl snadno dozvědět o tom, že prováděné používání nebo údržba jsou
nesprávné. V případě, že Dodavatel nepředloží záruční doklad, bude tato smlouva záručním dokladem ve smyslu čl. 577 §1
občanského zákoníku.
14.V případě, že Odběratel přistoupí k náhradnímu plnění, smluvní pokuty náležící Odběrateli budou účtovány do dne doručení řádně
provedeného náhradního plnění třetí osobou.
15.V případě vzniku neřešitelných rozporů mezi obsahem těchto záručních oprávnění a ustanoveními v záručním dokladu dodaném
Odběrateli mají přednost tato ustanovení. Pro vyloučení případných pochybností
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neomezuje dodání záručního dokumentu Odběrateli právo Odběratele s ohledem na práva uvedená ve VKP, zejména pak práva
vyplývající z garance a záruky.
8.

Smluvní pokuty.
ve schválené Objednávce stanoveno jinak a s vyhrazením práva Odběratele na domáhání se dodatečného odškodnění dle
obecně platných zásad, zaplatí Dodavatel Odběrateli smluvní pokutu za prodlení s realizací Předmětu smlouvy nebo s odstraněním
závad na Předmětu smlouvy ve výši 0,5% brutto hodnoty Předmětu smlouvy – za každý započatý den prodlení, přičemž co se týče
Zboží, týká se smluvní pokuta pouze hodnoty Zboží, s jehož dodáním je Dodavatel v prodlení nebo příslušně závadného Zboží.
2.V případě odstoupení od Smlouvy Odběratelem z důvodu okolností ležících na straně Dodavatele, Dodavatel s vyhrazením práva
Odběratele na domáhání se dodatečného odškodnění dle obecně platných zásad, zaplatí Odběrateli další smluvní pokutu ve výši 10%
brutto hodnoty Předmětu smlouvy uvedené v Objednávce, a pokud se tato okolnost týká Zboží, pak ve výši 10% hodnoty Zboží, jehož
se týká prohlášení o odstoupení od smlouvy.

1.Nebylo-li

9. Odstoupení.
1.Odběratel, mimo jiných ustanovení Smlouvy, VKP a právních předpisů může od Smlouvy odstoupit rovněž v případě, že nastane třeba jen
jedna z níže uvedených okolností: a) dodavatel je v prodlení s dodávkou celého Předmětu smlouvy nebo jen jeho části, b) Předmět
smlouvy je závadný nebo jinak v rozporu se Smlouvou, c) Dodavatel nevyřídil reklamaci způsobem nebo ve lhůtě odpovídající
Smlouvě. V takovém případě může Odběratel dle vlastního uvážení podat písemné prohlášení o odstoupení od celé smlouvy nebo o
odstoupení od smlouvy v části zahrnující závadný či jinak smlouvě nevyhovující Předmět smlouvy nebo Předmět smlouvy nedodaný ve
stanovené lhůtě.
2.Prohlášení o odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak nebude platné. Pro účinnost takového prohlášení není nutné
předtím zasílat Dodavateli jakékoliv jiné prohlášení nebo výzvy.
3.Odběratel může využít právo na odstoupení do 1 měsíce ode dne, kdy se odstoupení stalo možným.
4.Odstoupení od smlouvy neomezuje ani neruší jakákoliv práva Odběratele související s nesprávným provedením Smlouvy Dodavatelem a
to jak před datem odstoupení, tak i po tomto dni, zejména pak odstoupení od Smlouvy není okolností či podstatou opodstatňující
vyhýbání se Dodavatele zodpovědnosti za odškodnění vůči Odběrateli, což se týká zejména práva na smluvní pokuty uvedené ve
Smlouvě a VKP.
10. Subdodávky/Převádění práv / Neplatnost.
1.Dodavatel nemůže zadat realizaci celého Předmětu smlouvy nebo jeho části subdodavateli bez souhlasu Odběratele vyjádřeného
písemně, pod hrozbou jeho neplatnosti.
2.V případě zadání provedení celého Předmětu smlouvy nebo jen jeho části subdodavateli nebo subdodavatelům, nevzniká žádný právní
vztah ani závazek mezi Odběratelem a těmito subjekty a Odběratel není povinen zaplatit těmto subjektům jakékoliv pohledávky
z tohoto titulu. V takovém případě je Dodavatel zodpovědný vůči Odběrateli za provedení Předmětu smlouvy subdodavatelem nebo
subdodavateli.
3.Dodavatel nemůže bez písemného souhlasu Odběratele, pod hrozbou neplatnosti, převádět či zatěžovat práva (vymahatelná ani budoucí)
vyplývající ze Smlouvy na třetí osoby a to jak bezplatně, tak i za úplatu. Provedení tohoto úkonu Dodavatelem je vůči Odběrateli
neúčinné a neosvobozuje Dodavatele od povinností, které mu byly uloženy ve Smlouvě.
4.Za účelem vyvarování se všem pochybnostem co se týče obsahu Smlouvy smluvní strany sjednávají, že v případě, kdy by se stala
kterákoliv část Smlouvy neplatnou, byla uznána za neplatnou či by byla jiným způsobem zatížena právní vadou, pak zbývající části
Smlouvy zůstávají v platnosti a účinné. V případě, že smlouva by nemohla být závazná bez neplatných částí, přistoupí smluvní strany
k jednání v dobré víře tak, aby novými právně přípustnými ujednáními vyjádřily primární cíle smluvních stran.
11. Vyhrazené informace.
1.Veškeré informace: a) získané Dodavatelem s ohledem na uzavření Smlouvy od Odběratele nebo připravené Dodavatelem pro Odběratele
na základě Smlouvy, jakož i uvedené ve Smlouvě, b) týkající se Odběratele, činnosti Odběratele a také třetích osob, které jsou
s Odběratelem v jakémkoliv právním či faktickém vztahu, získané Dodavatelem v době platnosti Smlouvy nebo v souvislosti s jejím
plněním, c) týkající se Odběratele definované v souladu s obecně platnými právními předpisy jako firemní tajemství, i když by
Odběratel nepodnikl vůči Dodavateli kroky směřující k zachování jejich důvěrnosti, d) definované v souladu s ustanoveními VKP (bod
s názvem „GPW“) a příslušnými předpisy zde uvedenými jako důvěrné informace, budou považovány smluvními stranami za informace
vyhrazené („Vyhrazené informace“).
2.Dodavatel se zavazuje řádně zajistit všechny informace získané od Odběratele, zejména pak datové nosiče obsahující Vyhrazené
informace, nezveřejňovat Vyhrazené informace třetím osobám a nese plnou zodpovědnost v případě jejich zveřejnění podle pravidel
stanovených Smlouvou, VKP a právními předpisy.
3.Dodavatel se zavazuje nevyužívat informace předané Odběratelem, zejména pak Vyhrazené informace k jakýmkoliv jiným účelům, než je
provedení nebo provádění smlouvy, ledaže Odběratel vyjádří písemný souhlas, pod hrozbou neplatnosti úkonu, k jejich využití (v
rozsahu, v jakém je Odběratel schopen účinně tento souhlas poskytnout).
4.Materiály a informace získané Dodavatelem nebo vytvořené jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatelem v průběhu realizace nebo
provádění této Smlouvy či v souvislosti s jejím prováděním nebo provedením, v tom zejména všechny datové nosiče obsahující
vyhrazené informace, budou Odběrateli vráceny po ukončení realizace Smlouvy, pokud smluvní strany písemně, pod hrozbou
neplatnosti úkonu, nesjednají jiný způsob nakládání s takovými Informacemi.
5.Výše uvedená ustanovení mají uplatnění přímo vůči subdodavateli, kterého angažuje Dodavatel v souladu se Smlouvou, byť by k jeho
nasazení došlo se souhlasem Dodavatele. Za splnění těchto povinností subdodavatelem nese vůči Odběrateli zodpovědnost rovněž
Dodavatel.
12. GWP, Důvěrné informace.
1.Odběratel je veřejnou společností ve smyslu zákona o veřejné nabídce a podmínkách zavádění finančních nástrojů do organizovaného
systému obchodování a také o veřejných společnostech ze dne 29.7.2005 (úplné znění ze dne 9.10.2009 Sb., č. 185, pol. 1439 ve
znění pozdějších předpisů) a je obchodována na Hlavním trhu provozovaném Burzou cenných papírů „Giełda Papierów Wartościowych
S.A.“ se sídlem ve Varšavě.

2.Dodavatel se bezpodmínečně zavazuje:
a) dodržovat v plném rozsahu ustanovení Pravidel přístupu a nakládání s důvěrnými informacemi týkajícími se společnosti LIBET S.A.,
která byla přijata představenstvem LIBET S.A. dne 20.4.2011 pod číslem 8/2011, v tom zpřístupňovat LIBET S.A. všechny
informace uvedené v pravidlech;

b)Zachovat v důvěrnosti (nezveřejňovat), nevyužívat jakékoliv informace a nedoporučovat jakékoliv kroky založené na informacích,

které obecně platné právní předpisy, zejména pak zákon o obchodování s finančními nástroji ze dne 29.7.2005 (úplné znění Sb.
z roku 2014, pol. 94) definují jako informace důvěrné;
c)Plnit všechny jiné povinnosti, které obecně platné právní předpisy spojují se získáním znalostí Dodavatelem týkajících se důvěrných
informací Odběratele;

3.Dodavatel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním skutečnosti uzavření Smlouvy, jejího znění, jakož i všechny jiných okolností týkajících se

jejího uzavření či plnění v takovém rozsahu, v jakém bude takové zveřejňování prováděno Odběratelem za účelem plnění povinností
vyplývajících ze skutečnosti, že Odběratel je veřejnou společností ve smyslu zákona uvedeného v odst. 1, což platí také pro formy
zveřejňování.
4.Pochybení Dodavatele v plnění povinností týkajících se důvěrných informací nebo informací vyhrazených opravňuje Odběratele
k jednostrannému rozvázání právního vztahu založeného na Smlouvě a to vinou Dodavatele. Prohlášení v této záležitosti musí být
písemné. V takovém případě jsou jakékoliv nároky Dodavatele vyloučeny v takové míře, v jaké to umožňují obecně platné právní
předpisy.
13. Vyšší moc.
1.Vyšší moc je mimořádná vnější událost, které není možné zabránit, které se nedalo předejít ani v případě maximální pečlivosti smluvních
stran, přičemž vliv počasí na plnění Předmětu smlouvy, který měl být vzat v úvahu při uzavírání Smlouvy, stávka zaměstnanců
Dodavatele nejsou událostmi vyšší moci.
2.Obě smluvní strany jsou osvobozeny od zodpovědnosti za neprovedení nebo nesprávné provedení Předmětu smlouvy v takovém rozsahu,
v jakém k tomu došlo v důsledku vzniku okolností vyšší moci.
3.Pokud události vyšší moci budou trvat déle než 7 po sobě jdoucích dnů, může Odběratel od smlouvy odstoupit předáním prohlášení o
tomto kroku dodavateli a v písemné podobě, jinak nebude platné.
4.Smluvní strana, která se odvolává na působení Vyšší moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu – emailem nebo faxem –
neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od jejich vzniku a také zániku, jinak jí hrozí ztráta možnosti odvolávání se na okolnosti vyšší moci
jakožto zdůvodnění neprovedení nebo nesprávného provedení Předmětu smlouvy.
14. Oznámení.
1.Na straně dodavatele i Odběratele budou koordinátory v rozsahu realizace smlouvy a plnění povinností smluvních stran vyplývajících
z této smlouvy osoby uvedené v Objednávce.
2.Každá smluvní strana může jednostranným prohlášením předloženým písemně, pod hrozbou jeho neplatnosti, provést dočasnou nebo
trvalou změnu osob oprávněných k provádění úkonů uvedených výše.
3.Smluvní strany sjednávají, že doručování v záležitostech týkajících se plnění jejich povinností uvedených ve Smlouvě mohou být
realizována prostřednictvím elektronické pošty na adresy uvedené v Objednávce, v takových případech se požadavek na zachování
písemné podoby považuje za splněný, ledaže Smlouva nebo právní předpis pro daný úkon vyžadují písemnou podobu pod hrozbou
neplatnosti takového úkonu. V tom případě se uplatňují obecně platné předpisy.
15. SPORY.
Spory vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy bude řešit soud příslušný dle sídla Odběratele.

Wrocław, dne 9.6.2014
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