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ZAKUP PRODUKTÓW ORAZ/LUB USŁUG 
SPRZEDAWCY JEST KATEGORYCZNIE UZALEŻNIONY 
OD ZGODY SPRZEDAWCY NA WSZYSTKIE ZAPISY 
NINIEJSZEGO REGULAMINU I PRZEZ NIE 
REGULOWANY. ZGODNIE Z PONIŻSZYM OPISEM 
AKCEPTACJA SPRZEDAWCY OZNACZA WYRAŻENIE 
TAKIEJ ZGODY.  

1. SPORZĄDZENIE UMOWY. Firma Equinix Inc., jej 
spółka zależna lub filia wymieniona na załączonym 
zleceniu zakupu („Equinix”) niniejszym wyraża chęć 

dokonania zakupu od wymienionej na załączonym 
zleceniu zakupu osoby („Sprzedawcy”) produktów i/lub 
usług opisanych na załączonym zleceniu zakupu 
(określanych łącznie jako „Produkty” i/lub „Usługi”) 
objętych niniejszym Standardowym Regulaminem 
Zakupu. Akceptacja niniejszej oferty musi odbyć się na 
warunkach zawartych w poniższym regulaminie. Niniejszy 
Standardowy Regulamin Zakupu, wraz z informacjami 
zawartymi w załączonym zleceniu zakupu oraz wszelkimi 
wymogami wynikającymi z przetargu, wyceny lub oferty 

Sprzedawcy i zaakceptowanymi przez firmę Equinix 
(nazywanymi „Ofertą”), będą tu łącznie określane jako 
„PO”. W celu uniknięcia wątpliwości termin „Oferta” nie 
obejmuje regulaminów handlowych Sprzedawcy ani 
zapisów prawnych zawartych lub wspomnianych w 
przetargu, wycenie, wymogach lub ofercie Sprzedawcy. W 
przypadku jakichkolwiek niezgodności między niniejszym 
Standardowym Regulaminem Zakupu, informacjami 
zawartymi w niniejszym dokumencie PO oraz/lub Ofertą, 
niezgodności te zostaną wyjaśnione zgodnie z 

następującą hierarchią ważności: (a) informacje zawarte 
w niniejszym PO, (b) niniejszy Standardowy Regulamin 
Zakupu, oraz (c) Oferta. Rozpoczęcie (i) realizacji 
niniejszego zlecenia zakupu (PO) oraz/lub (ii) 
dostarczenie Produktów i/lub Usług przez Sprzedawcę 
oznacza jego akceptację wszystkich zapisów regulaminu 
dotyczącego niniejszego PO. Niniejszy dokument PO 
może zostać zastąpiony pisemną umową zawartą między 
firmą Equinix i Sprzedawcą, dotyczącą kwestii objętych 
tym dokumentem PO („Umowa”). W przypadku 
rozbieżności między niniejszym Standardowym 

Regulaminem Zakupu a ujętymi w takiej Umowie 
warunkami, warunki zapisane w tej Umowie będą miały 
charakter nadrzędny. O ile strony nie sporządzą 
oddzielnej pisemnej umowy dotyczącej kwestii objętych 
tym PO, niniejszy dokument PO będzie stanowić całą 
treść umowy oraz interpretację kwestii objętych tym PO 
przez strony, zastępując wszelkie wcześniejsze ustne 
lub pisemne interpretacje tychże kwestii, i nie będą 
modyfikowane ani interpretowane przez odwołanie się 
do wcześniejszego przebiegu negocjacji, przebiegu 

transakcji i trybu realizacji zobowiązań. 

2. CENY. Ceny wszystkich Produktów i/lub Usług zostały 
podane w niniejszym PO („Ceny”) i nie należy ich 
zmieniać bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody 
firmy Equinix. Zgodnie z rozdziałem 3, Ceny stanowią 
całkowite wynagrodzenie za dostarczone Produkty i/lub 
Usługi i nie będą naliczane żadne dodatkowe opłaty ani 
koszty bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody firmy 
Equinix. Sprzedawca gwarantuje, iż wszystkie ceny, 
stawki, rabaty i zniżki na Produkty i/lub Usługi nie będą 
mniej korzystne niż najniższa cena oferowana obecnie 

dowolnemu innemu klientowi tego Sprzedawcy za te same 

lub podobne Produkty i/lub Usługi w równej lub niższej 
ilości. Sprzedawca zgadza się obniżyć ceny lub zwiększyć 
rabaty i zniżki w przypadku potencjalnej ogólnej obniżki 
cen lub obniżki kosztów w przyszłości, a także wstecz w 
sytuacji, gdy inni klienci tego Sprzedawcy uzyskają 
bardziej korzystne warunki w okresie obowiązywania 
niniejszego dokumentu PO. 

3. PODATKI. Ceny nie obejmują żadnych podatków od 
wartości dodanej, podatków od sprzedaży ani innych 
podobnych podatków, ceł czy też innych opłat nałożonych 

lub ściąganych przez organa rządowe w związku ze 
świadczeniem Produktów i/lub Usług (określanych łącznie 
jako „Podatki od sprzedaży”) opłacanych przez firmę 
Equinix pod warunkiem otrzymania ważnej faktury. 
Podatki od sprzedaży będą oddzielnie wyszczególnione 
na fakturze, a po ich opłaceniu przez firmę Equinix, 
firma Equinix nie będzie zobowiązana do płacenia 
żadnych dodatkowych podatków, ceł czy też innych 
opłat nałożonych lub ściąganych przez organa rządowe 
w związku ze świadczeniem Produktów i/lub Usług. Z 

zastrzeżeniem powyższej zasady, jeśli firma Equinix 
będzie prawnie zobowiązana do zatrzymania lub 
potrącenia jakichkolwiek podatków, ceł lub innych opłat 
z tytułu płatności na rzecz Sprzedawcy, firma Equinix 
odliczy te potrącone lub wstrzymane kwoty od płatności 
należnej/należnych Sprzedawcy. W celu uniknięcia 
wątpliwości firma Equinix nie będzie zobligowana do 
zwrotu ani rekompensaty na rzecz Sprzedawcy tej 
potrąconej lub zatrzymanej kwoty. 

4. WARUNKI PŁATNOŚCI. Jeśli dokument zlecenia 

zakupu (PO) nie stanowi inaczej, firma Equinix zapłaci 
wszelkie należne kwoty za zakupione Produkty i/lub 
Usługi w ciągu czterdziestu pięciu (45) dni od: (a) 
otrzymania przez firmę Equinix poprawnej faktury od 
Sprzedawcy lub (b) przyjęcia przez firmę Equinix danych 
Produktów i/lub Usług, w zależności od tego, które 
zdarzenie nastąpi później. Wszelkie płatności na rzecz 
Sprzedawcy będą dokonywane w walucie lub walutach 
podanych na PO. Sprzedawca nie będzie ustalać żadnych 
opłat ani kar za opóźnienie w płatności bez wcześniejszej 
pisemnej zgody firmy Equinix. Firma Equinix może 

wstrzymać lub potrącić wszelkie należne Sprzedawcy 
płatności o kwoty, z jakimi Sprzedawca zalega wobec 
firmy Equinix. Firma Equinix może według własnego 
uznania zapłacić za towar/usługi z góry przed jego/ich 
sprawdzeniem i przyjęciem bez naruszania jej prawa do 
ich sprawdzenia i przyjęcia ani żadnych innych praw 
przysługujących jej na mocy niniejszego dokumentu. 
Płatność dokonana przez firmę Equinix za Produkty i/lub 
Usługi nie będą oznaczały ich akceptacji. 

5. WYSYŁKA I DOSTAWA. Sprzedawca jest 

odpowiedzialny za zapakowanie, wysyłkę i bezpieczną 
dostawę wszystkich Produktów na adres docelowy 
podany w niniejszym PO lub w inny sposób sprecyzowany 
przez firmę Equinix („Zakład”). W realizacji niniejszego 
zlecenia zakupu (PO) czas odgrywa kluczową rolę; 
dostawa Produktów i/lub Usług musi się odbyć zgodnie z 
zawartymi w niniejszym PO ustaleniami. W przypadku 
braku terminowej dostawy firma Equinix ma prawo, po 
uprzednim pisemnym zawiadomieniu Sprzedawcy, 
anulować niniejszy dokument PO w całości lub w zakresie 
niedostarczonych na czas Produktów i/lub Usług. Firma 

Equinix nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody 
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wynikające z anulowanego w ten sposób zamówienia. 
Firma Equinix może zwrócić lub przechować na koszt 
Sprzedawcy wszelkie Produkty dostarczone więcej niż 
dziesięć (10) dni przed ustalonym dla tych Produktów 
terminem dostawy. Jeśli konieczne będzie skorzystanie z 
przyspieszonych środków spedycyjnych w celu 
dotrzymania ustalonego w niniejszym dokumencie 
harmonogramu dostawy lub w celu zmniejszenia 
opóźnienia w dostawie, wyższe koszty z tym związane 
obciążą Sprzedawcę. Jeśli niniejsze PO nie stanowi 

inaczej, firma Equinix zastrzega sobie prawo do odmowy 
dostawy Produktów partiami, a w przypadku przyjęcia 
takiego towaru, odroczyć płatność bez płacenia odsetek i 
kar do czasu całkowitej realizacji wysyłki. 

6. KONTROLA I PRZYJĘCIE TOWARU, RYZYKO I 
TYTUŁ. (a) Produkty i/lub Usługi podlegają kontroli, 
przetestowaniu i przyjęciu przez firmę Equinix na terenie 
Zakładu. (b) Firma Equinix będzie mieć wystarczającą 
ilość czasu od daty dostawy Produktów lub świadczenia 
Usług na kontrolę i przeprowadzenie uzasadnionych 

testów przed przyjęciem tych Produktów i/lub Usług. 
Akceptacja partii towaru/usług nie oznacza przyjęcia 
całego zamówienia ani kolejnych jego partii przez firmę 
Equinix. Wyraźne przyjęcie Produktów i/lub Usług przez 
Equinix lub dorozumiane i wynikające z postępowania 
firmy Equinix jest uwarunkowane usunięciem wszelkich 
niezgodności przez Sprzedawcę, bez względu na to, czy 
niezgodności te znacznie obniżają wartość tych 
Produktów i/lub Usług. (c) Jeśli jakiekolwiek Produkty i/lub 
Usługi nie będą spełniać warunków zawartych w 

niniejszym PO, firma Equinix może odmówić przyjęcia 
takich Produktów i/lub Usług bez wpływu na wynikające z 
tego PO obowiązki Sprzedawcy. BRAK ODMOWY 
PRZYJĘCIA PRODUKTÓW I/LUB USŁUG PRZEZ 
FIRMĘ EQUINIX NIE STANOWI ZRZECZENIA SIĘ 
J AK IC HK OL W IE K  PRAW ANI ZADOŚĆUCZYNIEŃ 
(W TYM PRAWA DO WYCOFANIA ZGODY NA ICH 
AKCEPTACJĘ), JEŚLI FIRMA EQUINIX ODKRYJE 
PÓŹNIEJ NIEZGODNOŚĆ TYCH PRODUKTÓW I/LUB 
USŁUG Z OPISEM. (d) Po odmowie przyjęcia Produktów 
firma Equinix może je zwrócić Sprzedawcy na jego ryzyko 

i koszt oraz zażądać od Sprzedawcy natychmiastowej 
wymiany niezgodnych z PO Produktów. Sprzedawca nie 
może naliczać żadnych opłat za ponowne przyjęcie i 
magazynowanie towaru, ani żadnych innych opłat w 
związku z odrzuconymi Produktami. Po odmowie 
przyjęcia jakichkolwiek Usług firma Equinix może zażądać 
od Sprzedawcy natychmiastowego powtórnego 
świadczenia tych Usług bez naliczania firmie Equinix 
dodatkowych kosztów. (e) Jeśli niniejszy dokument PO nie 
stanowi inaczej, wszelkie ryzyko strat lub szkód z tytułu 

niezgodności Produktów oraz tytułu do Produktów 
przejdzie na firmę Equinix (w sytuacjach obejmujących ich 
kontrolę i testowanie) wyłącznie w przypadku ich przyjęcia 
przez firmę Equinix lub (we wszystkich innych sytuacjach) 
ich dostawy do Zakładu.  

7. UBEZPIECZENIE. Sprzedawca będzie posiadać 
stosowne polisy ubezpieczeniowe zgodne z 
obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami oraz 
obowiązkami służbowymi, a także przedstawi stosowne 
dowody na prośbę firmy Equinix. Wszelkie polisy 
ubezpieczeniowe będą zawierane z cieszącymi się dobrą 

reputacją firmami ubezpieczeniowymi upoważnionymi do 

świadczenia usług ubezpieczeniowych w jurysdykcji, w 
której lub z której są dostarczane te Produkty i/lub 
świadczone są te Usługi. 

8. USŁUGI. Jeśli niniejszy dokument PO obejmuje 
świadczenie Usług lub prowadzenie czynności przez 
Sprzedawcę na terenie firmy Equinix lub jednego z jej 
klientów, Sprzedawca podejmie w trakcie wykonywania 
tych prac wszelkie niezbędne kroki ostrożności mające 
na celu niedopuszczenie do wystąpienia urazów u osób 
oraz szkody dla mienia.  

9 GWARANCJE. Sprzedawca gwarantuje, iż wszystkie 
oferowane przez niego Produkty i/lub Usługi będą: (a) 
najwyższej jakości i pozbawione jakichkolwiek wad w 
zakresie projektu, materiałów i wykonania, (b) 
odpowiedniej lub satysfakcjonującej jakości handlowej, 
(c) ściśle spełniać warunki niniejszego PO, oraz (d) 
odpowiednie i wystarczające do realizacji zamierzonego 
celu. Sprzedawca gwarantuje również, że: (i) posiada i 
przekazuje firmie Equinix jawny i zbywalny tytuł, wolny 
od wszelkich zabezpieczeń, praw retencji oraz innych 

obciążeń, do wszystkich Produktów i materiałów 
wynikających ze świadczenia niniejszych Usług, (ii) 
otrzyma i utrzyma wszelkie niezbędne licencje, 
pozwolenia i zgody konieczne do realizacji niniejszego 
PO oraz otrzymania lub korzystania ze wszystkich 
Produktów i/lub Usług przez firmę Equinix, a także że 
(iii) żadne jego Produkty i/lub Usługi nie łamią/naruszają 
i nie będą łamać/naruszać praw własności intelektualnej 
(zdefiniowanych poniżej) osób trzecich ani żadnych 
innych praw lub interesów. W przypadku świadczenia 

Usług Sprzedawca gwarantuje, iż będzie je świadczyć 
w sposób profesjonalny, szybki i sprawny, zgodnie z 
obowiązującymi w branży standardami, chyba że 
określono wyższy standard, który będzie miał w takiej 
sytuacji zastosowanie. Ponadto Sprzedawca dopilnuje, 
aby korzyści wynikające z wszelkich gwarancji 
producentów dotyczących wszystkich Produktów 
zostały także przypisane firmie Equinix. Sprzedawca 
uznaje również, iż firma Equinix opiera się na 
zapewnieniach i gwarancjach udzielonych przez 
Sprzedawcę lub w jego imieniu w trakcie podpisywania 

niniejszego zlecenia zakupu (PO). Wszelkie gwarancje 
pozostają w mocy po każdej kontroli, akceptacji towaru, 
jego dostawie, płatności za Produkty i/lub Usługi, jak 
również po rozwiązaniu niniejszego PO, a także będą 
obowiązywać na korzyść firmy Equinix, jej następców, 
klientów lub osoby, na które zostaną one scedowane. 
Żaden z zapisów zawartych w niniejszym dokumencie 
nie ogranicza jakichkolwiek innych gwarancji, 
wyrażonych w sposób jawny lub dorozumiany, 
przysługujących firmie Equinix zgodnie z 

obowiązującym prawem. Naprawione, wymienione lub 
ponownie wyświadczone przez Sprzedawcę Produkty 
i/lub Usługi będą podlegać wszystkim zapisom 
niniejszego PO w taki sam sposób i w takim samym 
zakresie, jak Produkty i/lub Usługi 
dostarczone/wyświadczone pierwotnie. 
Wyszczególnione w niniejszym dokumencie prawa 
firmy Equinix do korzystania z gwarancji będą jej 
przysługiwać w uzupełnieniu do wszelkich innych, 
standardowych gwarancji oferowanych przez 
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Sprzedawcę i nie będą przez nie w żaden sposób 
ograniczone. 

10. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. Żaden z 
zapisów w niniejszym PO nie będzie wykluczać ani 
ograniczać odpowiedzialności którejkolwiek ze stron za: 
(a) śmierć lub obrażenia ciała wynikające z jej zaniedbań, 
(b) roszczenia wynikające z rozdziału 12 (własność 
intelektualna), rozdziału 17 (zgodność z obowiązującymi 
przepisami, (c) oszustwo lub (d) wszelki rodzaj 
odpowiedzialności, której nie można wykluczyć ani 

ograniczyć prawem. W żadnej sytuacji strony nie będą 
ponosić odpowiedzialności z tytułu umowy, czynu 
zabronionego (włączając zaniedbanie oraz naruszenie 
obowiązku ustawowego) ani za żadne szczególne, 
pośrednie lub wynikowe szkody lub straty o jakimkolwiek 
charakterze.  

11. ZABEZPIECZENIE. Sprzedawca zgadza się 
zabezpieczyć, chronić i bronić firmę Equinix (oraz jej 
pracowników, spółki zależne, filie, następców i 
pośredników) przed wszelką odpowiedzialnością, 

żądaniami, działaniami, stratami lub roszczeniami o 
wypłatę odszkodowania z powodu powstałych obrażeń 
ciała lub śmierci, szkody dla mienia lub innych kosztów i 
opłat, w tym uzasadnionych opłat prawnych, związanych 
lub wynikających z: (a) projektu, wyprodukowania, 
montażu, użycia, przeładunku, sprzedaży lub dostawy 
sprzedawanych przez Sprzedawcę Produktów i/lub Usług, 
(b) realizacji niniejszego PO przez Sprzedawcę, jego 
pracowników lub pośredników, (c) naruszenia przez 
Sprzedawcę jakichkolwiek gwarancji, rękojmi lub innych 

zobowiązań, (d) naruszenia lub groźby naruszenia przez 
Sprzedawcę wszelkich zapisów prawnych oraz regulacji 
organów lub instytucji rządowych (obejmujących, ale nie 
ograniczających się do przepisów prawnych dotyczących 
skażenia środowiska w wyniku faktycznego lub 
potencjalnego wypuszczenia niebezpiecznych lub 
toksycznych substancji, odpadów lub zanieczyszczeń) 
albo (e) każdego czynu, braku działania lub zaniedbania 
ze strony Sprzedawcy, jego pracowników lub 
przedstawicieli w kwestii wywiązania się z ich zobowiązań 
określonych w niniejszym dokumencie. Powyższe 

zwolnienie od odpowiedzialności pozostanie w mocy po 
akceptacji przez firmę Equinix i/lub dokonaniu przez nią 
płatności za Produkty i/lub Usługi po rozwiązaniu 
niniejszego PO. Powyższe zwolnienie od 
odpowiedzialności nie będzie w żaden sposób 
ograniczone posiadaną przez Sprzedawcę polisą 
ubezpieczeniową. 

12. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. Sprzedawca uznaje 
i zgadza się, że wszelkie prawa własności intelektualnej 
dotyczące wszystkich pozycji lub materiałów, jakie zostały 

opracowane, zaprojektowane lub wytworzone przez 
Sprzedawcę lub w jego imieniu (w tym metodologie, 
oprogramowanie oraz know-how) w połączeniu z dostawą 
Produktów i/lub Usług będą nadane wyłącznie firmie 
Equinix. Sprzedawca niniejszym przekazuje firmie Equinix 
nieodwołalną, niewyłączną, wolną od tantiemów, 
obowiązującą na terenie całego świata licencję do praw 
własności intelektualnej Sprzedawcy. „Prawa własności 
intelektualnej” oznaczają wszelkie patenty, prawa 
autorskie, prawa do know-how, znaków towarowych, 
znaków usługowych, projektów (zarejestrowanych lub 

nie), baz danych i aplikacji do wyżej wymienionych 

pozycji, wartość firmy związaną z powyższymi lub 
podobnymi prawami i zobowiązaniami, możliwymi do 
rejestracji lub nie, oraz inne formy ochrony własności 
intelektualnej obejmujące strategie, procesy, techniki, 
formuły, szablony, narzędzia, rutynowe czynności oraz 
modele, które mają lub mogą mieć właściciela. 

13. MARKETING I PROMOCJA. Sprzedawca nie będzie 
bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody firmy 
Equinix: (a) zamieszczać w jakichkolwiek materiałach 
promocyjnych, reklamowych czy firmowych żadnych 

wizerunków projektu i/lub zdjęć wykonanych wewnątrz lub 
na zewnątrz któregokolwiek z zakładów Equinix IBX 
ani/lub (b) używać nazwy, znaku towarowego czy też 
logotypu firmy Equinix w jakichkolwiek materiałach 
promocyjnych, reklamowych czy firmowych oraz innych 
publicznych dokumentach, jak również nie będzie 
określać firmy Equinix jako klienta Sprzedawcy. 

14. ANULOWANIE/UNIEWAŻNIENIE ZLECENIA 
ZAKUPU.  

(a) W przypadku naruszenia przez Sprzedawcę 

jakichkolwiek zapisów niniejszego PO, firmie Equinix 
będzie przysługiwać prawo do anulowania/unieważnienia 
niniejszego PO w dowolnej chwili i ze skutkiem 
natychmiastowym po wysłaniu pisemnego zawiadomienia 
bez ponoszenia za to odpowiedzialności. Oprócz 
wszelkich innych zapisów w niniejszym PO, firma Equinix 
zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszego PO ze 
skutkiem natychmiastowym po otrzymaniu przez 
Sprzedawcę pisemnego zawiadomienia w przypadku, gdy 
firma Equinix w sposób uzasadniony ustali, że 

Sprzedawca nie przestrzegał rozdziałów 17(a) lub 17(b) 
albo narażał firmę Equinix na ryzyko złamania 
(zdefiniowanych poniżej) przepisów o sankcjach 
prawnych. 

(b) Firmie Equinix będzie ponadto przysługiwać prawo do 
anulowania/unieważnienia całości lub części niniejszego 
PO, bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, po 
dostarczeniu Sprzedawcy pisemnego zawiadomienia. W 
przypadku anulowania/rozwiązania PO firma Equinix 
zapłaci Sprzedawcy (i) zgodnie z niniejszym PO za 
dostarczone Produkty i/lub wyświadczone Usługi aż do 

daty jego anulowania/unieważnienia oraz (ii) za 
uzasadnione koszty Sprzedawcy poniesione w wyniku 
anulowania/unieważnienia niniejszego PO; koszty te 
muszą być w całości poniesione przez Sprzedawcę w 
wyniku realizacji niniejszego PO oraz zatwierdzone przez 
firmę Equinix zanim zostaną naliczone przez Sprzedawcę. 
Powyższe płatności będą stanowić wyłączne 
zobowiązanie firmy Equinix w związku z 
anulowaniem/unieważnieniem niniejszego PO. 

(c) W przypadku wyroku lub zajęcia sądowego 

przedsiębiorstwa, mienia lub aktywów Sprzedawcy, 
zawarcia przez Sprzedawcę ugody z jego wierzycielami, 
ogłoszenia przez Sprzedawcę bankructwa, złożenia 
wniosku lub otrzymania nakazu dotyczącego bankructwa, 
ustanowienia tymczasowego likwidatora, syndyka, 
kierownika lub zarządcy jakiejkolwiek części 
przedsiębiorstwa, majątku lub aktywów Sprzedawcy, 
firma Equinix może unieważnić niniejsze PO ze skutkiem 
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natychmiastowym na piśmie bez obowiązku 
wcześniejszego powiadamiania Sprzedawcy.  

(d) Anulowanie/unieważnienie niniejszego PO nie będzie 
miało wpływu na inne nabyte przez obie strony prawa, 
zadośćuczynienia i zobowiązania. Rozdziały 10, 11, od 15 
do 18 oraz niniejszy rozdział 14 i wszelkie inne obowiązki, 
które ze względu na swoją naturę pozostają w mocy po 
anulowaniu/unieważnieniu niniejszego PO, pozostają w 
mocy po takim anulowaniu/unieważnieniu. 

15. RELACJE STRON. Każda ze stron działa jako 

niezależny kontrahent, nie zaś partner, pracownik, 
spółka konsorcjum ani przedstawiciel drugiej strony i nie 
będzie wiązać ani usiłować związać drugiej strony za 
pomocą umowy. 

16. POUFNOŚĆ. Sprzedawca nie będzie udostępniać 
osobom trzecim żadnych otrzymanych informacji 
dotyczących firmy Equinix lub niniejszego PO, z wyjątkiem 
informacji niezbędnych do rzetelnego wywiązania się 
Sprzedawcy z jego zobowiązań dotyczących niniejszego 
PO lub w sytuacjach, w których firma Equinix udzieli mu 

wyraźnej wcześniejszej zgody na piśmie. W zakresie, w 
jakim postanowienia niniejszego rozdziału 16 będą w 
konflikcie z inną umową między firmą Equinix a 
Sprzedawcą dotyczącą zachowania poufności, 
postanowienia takiej drugiej umowy będą nadrzędne. 

17. PRZESTRZEGANIE OBOWIĄZUJĄCYCH 
PRZEPISÓW PRAWNYCH.  

(a) Ustawa FCPA. Sprzedawca będzie przestrzegać 
wszystkich obowiązujących przepisów antykorupcyjnych 
w trakcie realizacji niniejszego PO i w związku z nim. 

Zgodnie z zamiarem obu stron, Sprzedawca nie będzie 
dokonywać płatności ani transferów wartości w związku z 
niniejszym PO z zamiarem lub skutkiem wręczenia 
łapówki publicznej lub handlowej, przyjęcia, wymuszenia, 
przyzwolenia na łapówki lub inne niezgodne z prawem lub 
niestosowne metody pozyskiwania zleceń handlowych. 
Sprzedawca niniejszym oświadcza, gwarantuje i 
zobowiązuje się do tego, że sam Sprzedawca, jak również 
jego spółki zależne, filie, właściciele, partnerzy, urzędnicy, 
dyrektorzy, pracownicy, pośrednicy, przedstawiciele oraz 
podwykonawcy są w pełni świadomi zapisów zawartych w 

ustawie Stanów Zjednoczonych o przeciwdziałaniu 
zagranicznym praktykom korupcyjnym („ustawa FCPA"), 
15 U.S.C. §§78dd-1, et seq., z późniejszymi zmianami, 
dotycząca między innymi wypłat na rzecz urzędników 
państwowych, oraz że będzie dostarczać Produkty i/lub 
Usługi zgodnie z zapisami ustawy FCPA i wszelkimi 
obowiązującymi przepisami prawa międzynarodowego, 
federalnego, stanowego i lokalnego, włączając ale nie 
ograniczając się do wszelkich przepisów 
antykorupcyjnych. 

(b) Urząd OFAC. Sprzedawca oraz jego podwykonawcy 
przestrzegają i będą przestrzegać wszystkich przepisów i 
regulacji prawnych dotyczących eksportu i importu 
towarów przez cały okres obowiązywania niniejszego PO. 
Sprzedawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za 
uzyskanie na własny koszt wszelkich licencji niezbędnych 
do eksportu, ponownego wywozu i importu towarów/usług 
oraz poinformuje firmę Equinix, jeśli jakiekolwiek jego 
Produkty i/lub Usługi zostaną objęte przepisami i 
regulacjami prawnymi dotyczącymi kontroli eksportowej. 

Sprzedawca zaświadcza, iż ani on sam ani żaden z jego 
podwykonawców nie jest i przez cały okres 
obowiązywania niniejszego PO nie będzie: (i) firmą 
prowadzoną na mocy przepisów kraju objętego od czasu 
do czasu jakimikolwiek obowiązującymi przepisami i 
regulacjami prawnymi dotyczącymi sankcji lub embargo, 
w tym sankcji handlowych i gospodarczych nałożonych 
przez Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych przy 
amerykańskim ministerstwie finansów („OFAC”) i 
jakiejkolwiek innej legislacji lub rozporządzenia 

wykonawczego dotyczącego tych kwestii („Sankcje”), (ii) 
własnością, firmą kontrolowaną ani działającą w imieniu 
strony mającej swoją siedzibę w kraju objętym sankcjami, 
ani (iii) komórką rządową w kraju objętym sankcjami ani 
działać z upoważnienia takiej komórki. Sprzedawca 
zaświadcza także, iż ani on sam, ani żaden z jego 
właścicieli, urzędników lub dyrektorów nie widnieje 
aktualnie, i przez cały okres obowiązywania niniejszego 
PO nie będzie widnieć, na liście OFAC amerykańskiego 
ministerstwa finansów, zawierającej nazwiska specjalnie 

oznaczonych obywateli, ani na podobnych listach 
zawierających dane zakazanych stron.  

(c) Poufność danych. Podczas przetwarzania danych 
dotyczących lub pochodzących z firmy Equinix przez 
Sprzedawcę występującego w roli administratora danych, 
Sprzedawca będzie przestrzegać wszelkich 
obowiązujących przepisów i regulacji prawnych 
dotyczących ochrony danych i prywatności, w tym 
wywiązywać się z wszelkich zobowiązań dotyczących 
zapewniania informacji osobom, których te dane dotyczą.  

Sprzedawca będzie przetwarzać dane osobowe 
dotyczące lub pochodzące z firmy Equinix wyłącznie w 
celu realizacji niniejszego PO zgodnie z otrzymanymi od 
firmy Equinix instrukcjami, wyłącznie w okresie 
obowiązywania niniejszego PO. Sprzedawca podejmie 
stosowne środki administracyjne, techniczne i 
organizacyjne mające na celu ochronę wszystkich danych 
osobowych (zgodnie z ich definicją zawartą w stosownych 
przepisach prawnych) przed (i) ich przypadkowym lub 
bezprawnym zniszczeniem; (ii) ich przypadkową utratą, 
zmianą, nieupoważnionym dostępem do nich lub ich 

ujawnieniem; oraz (iii) wszelkimi bezprawnymi formami ich 
przetwarzania. Ponadto Sprzedawca gwarantuje, iż każda 
osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych 
również będzie przestrzegać stosownych wymogów 
dotyczących zachowania poufności. Jeśli okaże się to 
konieczne, Sprzedawca udzieli wszelkiej niezbędnej 
pomocy firmie Equinix i będzie z nią współpracować, aby 
dać osobom, który dotyczą dane, możliwość uzyskania 
dostępu, wprowadzania zmian, usuwania lub 
przenoszenia ich danych osobowych. Sprzedawcy nie 

wolno angażować podrzędnych podmiotów 
przetwarzających dane bez uzyskania od firmy Equinix 
wcześniejszej pisemnej zgody. W przypadku przesyłania 
danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego Sprzedawca podejmie wszelkie 
stosowne kroki mające na celu zapewnienie należytej 
ochrony takiego transferu danych, zgodnie z wymogami 
obowiązujących przepisów prawnych. Po zakończeniu 
realizacji niniejszego PO Sprzedawca zwróci wszelkie 
dane osobowe, jakie zostały mu udostępnione, w ogólnie 
przyjętym, łatwym do zarządzania formacie, lub 

natychmiast zniszczy te dane osobowe w przypadku 
otrzymania takich instrukcji od firmy Equinix. Sprzedawca 
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nieodwracalnie usunie wszelkie kopie oraz kopie 
zapasowe tychże danych osobowych. W przypadku 
faktycznego, zagrażającego lub podejrzewanego 
naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych 
dotyczących lub pochodzących z firmy Equinix, 
Sprzedawca natychmiast poinformuje o tym fakcie firmę 
Equinix (nigdy nie później niż w ciągu dwudziestu czterech 
godzin (24) od chwili naruszenia bezpieczeństwa danych). 
Zawiadomienie to musi zawierać krótki opis charakteru 
naruszenia bezpieczeństwa danych wraz z opisem 

wszelkich podjętych działań mających na celu 
minimalizację skutków naruszenia ich bezpieczeństwa.  
Jeden raz w każdym roku kalendarzowym firma Equinix 
może przeprowadzać kontrolę przestrzegania przez 
Sprzedawcę przepisów zawartych w rozdziale 17(c), przy 
czym w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 
niezgodności lub naruszenia tych przepisów koszty takiej 
kontroli poniesie Sprzedawca. Na prośbę firmy Equinix 
obie strony zawrą osobną umowę dotyczącą 
przetwarzania danych korzystając z szablonu 

zapewnionego przez firmę Equinix. 

(d) Walka z niewolnictwem. Sprzedawca gwarantuje, iż 
będzie przestrzegać, oraz dopilnuje, aby jego 
podwykonawcy także przestrzegali, wszelkich przepisów 
dotyczących wynagrodzenia i godzin pracy, pracy 
niewolniczej i handlu ludźmi, i nie będzie się angażować 
w handel ludźmi ani korzystać z pracy przymusowej ani 
pracy dzieci w związku z dostarczanymi Produktami i/lub 
świadczonymi Usługami oraz realizacją niniejszego PO. 
Sprzedawca poinformuje firmę Equinix, gdy tylko dowie 

się o faktycznych lub podejrzewanych przypadkach pracy 
niewolniczej lub przymusowej, pracy dzieci lub handlu 
ludźmi w swoim łańcuchu dostaw mającymi związek z 
realizacją niniejszego PO.  

(e) Polityka firmy: Sprzedawca oraz jego podwykonawcy 
będą przestrzegać wszelkich obowiązujących w firmie 
polityk i procedur, zgodnie z wymogami firmy Equinix, 
włączając w to ale nie ograniczając się do Kodeksu 
postępowania partnerów biznesowych firmy Equinix, z 
którym można się zapoznać pod adresem 
http://investor.equinix.com/phoenix.zhtml?c=122662&p=ir

ol-govConduct. Firma Equinix zastrzega sobie prawo do 
okresowego wprowadzania zmian do swojej polityki i 
procedur, które wejdą w życie po wcześniejszym 
zawiadomieniu. 

(f) Obowiązujące przepisy prawne. Bez szkody dla 
pozostałych zapisów niniejszego rozdziału 17 
Sprzedawca zrealizuje poniższe PO zgodnie z wszystkimi 
obowiązującymi przepisami, zasadami, regulacjami i 
wytycznymi prawa lokalnego, stanowego i federalnego 
dotyczącymi bezpieczeństwa (włączając w to ale nie 

ograniczając się tych dotyczących kwestii ochrony 
środowiska, niebezpiecznych substancji, zdrowia i/lub 
bezpieczeństwa). 

18. KWESTIE RÓŻNE. Odstąpienie przed jedną ze stron 
od któregokolwiek z zapisów lub warunków niniejszego 
PO nie będzie uznawane za ani rozumiane jako 
odstąpienie od tych zapisów lub warunków w przypadku 
przyszłych ani żadnych kolejnych przypadków ich 
naruszenia. Zrzeczenie się jakichkolwiek praw lub 
zadośćuczynień w ramach niniejszego PO może nastąpić 
wyłącznie na piśmie i będzie ważne wyłącznie wówczas, 
gdy zostanie udzielone w formie pisemnej. Każda ze stron 
może w całości lub częściowo zwolnić drugą stronę z 

odpowiedzialności, uzgodnić jej zakres lub odstąpić od 
niej, dać stronie więcej czasu lub być dla niej bardziej 
łaskawa, według własnego uznania, bez naruszania czy 
uszczerbku dla przysługujących jej w odniesieniu do 
drugiej strony pozostałych praw. Niniejsze PO nie 
gwarantuje ani nie próbuje zagwarantować żadnych praw 
ani korzyści żadnym innym stronom poza firmą Equinix i 
Sprzedawcą. Niniejsze PO oraz omawiane tutaj 
transakcje niniejszym podlegają, są interpretowane i 
egzekwowane zgodnie z przepisami kraju lub stanu, w 

którym firma Equinix jest zarejestrowana lub ma swoją 
siedzibę bez względu na konflikt przepisów prawnych. 
Konwencja ONZ o Umowach Międzynarodowej 
Sprzedaży Towarów nie będzie miała zastosowania do 
niniejszego PO ani żadnych dokonanych w jego ramach 
transakcji zakupu lub sprzedaży. Strony nieodwołalnie 
poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów właściwych dla 
kraju lub stanu, w którym firma Equinix jest 
zarejestrowana lub ma swoją siedzibę. Nieważność lub 
niezdolność do wyegzekwowania któregokolwiek z 

zapisów lub warunków niniejszego zlecenia zakupu (PO) 
w żaden sposób nie wpływa na ważność lub możliwość 
egzekwowania pozostałych regulaminów, które pozostają 
w mocy. Sprzedawca nie będzie przypisywać, przenosić 
i/lub przekazywać żadnych ze swoich praw i zobowiązań 
wynikających z niniejszego PO bez uzyskania od firmy 
Equinix wcześniejszej pisemnej zgody. Zgodnie z 
powyższym Sprzedawca będzie całkowicie 
odpowiedzialny za wszystkich zatrudnionych przez niego 
podwykonawców. Firma Equinix ma prawo przypisywać 
i/lub przekazywać osobom trzecim dowolne ze swoich 

praw i/lub zobowiązań wynikających z niniejszego PO. 

 

http://investor.equinix.com/phoenix.zhtml?c=122662&p=irol-govConduct
http://investor.equinix.com/phoenix.zhtml?c=122662&p=irol-govConduct

