ADDENDUM TO DAYCO GLOBAL TERMS AND
CONDITIONS OF PURCHASE
FOR DAYCO IN POLAND

ANEKS DO GLOBALNYCH ZASAD I WARUNKÓW
DOKONYWANIA ZAKUPÓW
PRZEZ FIRMĘ DAYCO W POLSCE

For all Orders issued by Dayco affiliates,
subsidiaries or divisions domiciled in Poland,
including Dayco Poland spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, with its registered office in
Tychy, ul. Strefowa 27, 43-100 Tychy, Poland,
entered into the Register of Entrepreneurs of
the National Court Register, kept by the District
Court in Katowice Wschód, VIII Division of the
National Court Register, under the number
0000443289, tax identification number NIP
2050003467, statistical number REGON
243135140, the Global Terms (version 3 dated
March 15, 2020, posted on the website
www.daycosupplier.com) are amended as
follows:

Dla wszystkich Zamówień złożonych przez
działające w Polsce spółki z grupy Dayco, spółki
zależne lub oddziały, w tym Dayco Poland
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Tychach, ul. Strefowa 27, 43-100
Tychy,
Polska,
wpisaną
do
Rejestru
Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze
Sądowym prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Katowice Wschód, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
0000443289,
NIP
2050003467,
REGON
243135140, Globalne Zasady i Warunki
Dokonywania Zakupów (wersja March 15,
2020, ogłoszona i dostępna na stronie
www.daycosupplier.com) są zmienione w
następujący sposób:

Section B.3 reads as follows:

Punkt B.3 otrzymuje następujące brzmienie:

3. Any acceptance of the Order is limited to
the terms contained in the Order and these
Global Terms, the applicable Country Specific
Addendum, and the Additional Purchase Order
Terms and Conditions, as defined in section B.4.
Any and all terms on Seller’s quotation or any
other
form
of
communication
or
documentation provided by Seller or any
attempt by Seller to vary any of the terms of the
Order in any manner are material, and
Purchaser objects to and rejects them. No
terms proposed or provided by Seller are part
of the Order unless Purchaser explicitly accepts
them in a signed writing. By Seller accepting the
Order as per Section B.2 above, Seller confirms
that it was provided with the Order as defined
in Section A.4 above, and that Seller had a
chance to review all the terms incorporated
into such Order and that Seller accepts these
terms.

3. Przyjęcie Zamówienia jest w każdym
przypadku
ograniczone
do
warunków
określonych w Zamówieniu oraz niniejszych
Warunków Globalnych, stosownego Aneksu
Specyficznego dla Kraju oraz Dodatkowych
Zasad i Warunków Zakupu, jak zostało to
określone w punkcie B.4 poniżej. Wszelkie
warunki oferty cenowej Sprzedającego lub
wszelkie inne formy komunikacji lub
dokumentacji
przekazywanej
przez
Sprzedającego lub wszelkie starania ze strony
Sprzedającego mające na celu wprowadzenie
jakichkolwiek zmian lub uzupełnień do
warunków Zamówienia w jakikolwiek sposób są
uznawane za mające istotne znaczenie, a
Kupujący wyraża wobec nich sprzeciw i je
odrzuca. Wszelkie warunki proponowane lub
określane przez Sprzedającego nie stanowią
elementu Zamówienia, chyba, że Kupujący
wyraźnie zaakceptuje je na piśmie. Poprzez
przyjęcie Zamówienia zgodnie z procedurą
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opisaną w punkcie B.2 powyżej, Sprzedający
potwierdza, że przed jego zawarciem
Zamówienie
wraz
z
tworzącymi
go
dokumentami zgodnie z definicją w punkcie A.4
powyżej zostało mu doręczone i że miał czas na
zapoznanie się z jego warunkami, oraz że się na
nie zgadza.
Section L.8.(b) reads as follows:

Punkt L.8.(b) otrzymuje następujące brzmienie:

To the extent permitted by applicable law and
without modifying statutory limitation periods,
any lawsuit or other action by Seller under or in
connection with the Order must be commenced
within one year after the breach or other event
giving rise to Seller’s claim occurs, regardless of
Seller’s lack of knowledge of the breach or
other event giving rise to Seller’s claim.

W zakresie dozwolonym mającym zastosowanie
prawem, i bez wpływu na przewidziane prawem
okresy przedawnienia, wszelkie powództwa
wniesione lub inne sprawy sądowe wszczęte
przez Sprzedającego w związku z Zamówieniem
muszą zostać wniesione lub wszczęte w terminie
jednego roku od daty naruszenia lub wystąpienia
jakichkolwiek
innych
okoliczności
stanowiących podstawę do wysunięcia przez
Sprzedającego roszczenia, nawet wtedy, gdy
Sprzedający nie powziął wiedzy o odnośnym
naruszeniu
lub
innych
okolicznościach
stanowiących podstawę do wysunięcia przez
Sprzedającego roszczenia.

Section R.1 reads as follows:

Punkt R.1 otrzymuje następujące brzmienie:

1. During the Term and for two years
following its conclusion, Seller will not without
Purchaser’s written consent hire, contract with,
directly or indirectly solicit, or offer or aid
others to offer employment to, any employees
or other agents of Purchaser.

1. Przez
cały
Okres
Obowiązywania
Zamówienia oraz przez okres dwóch lat od daty
upływu Okresu Obowiązywania Zamówienia,
Sprzedający nie będzie, bez pisemnej zgody
Kupującego zatrudniać któregokolwiek z
pracowników
lub
współpracowników
Kupującego, zawierać umów z takimi osobami o
współpracę, nakłaniać takich osób bezpośrednio
lub pośrednio do podjęcia pracy lub
współpracy, ani oferować takim osobom
zatrudnienia lub wspierać innych w oferowaniu
takim osobom zatrudnienia.

Section U - Labor Contracts, does not apply.

Punkt U – Umowy z Pracownikami nie znajduje
zastosowania.

Section AA.5 will read as follows:

Punkt AA.5 otrzymuje następujące brzmienie:

5. Termination in event of a Seller
Insolvency: Purchaser may immediately
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terminate each Order without any liability to
Seller in the event of a Seller Insolvency. A
“Seller Insolvency” includes: Seller’s insolvency;
Seller’s inability to promptly provide Purchaser
with adequate assurance of Seller’s financial
capability to timely perform any of Seller’s
obligations under any Order.

Section CC.7.(c) does not apply.
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wypowiedzieć każde Zamówienie ze skutkiem
natychmiastowym
ze
względu
na
Niewypłacalność Sprzedającego nie ponosząc
jakiejkolwiek
odpowiedzialności
wobec
Sprzedającego.
„Niewypłacalność
Sprzedającego” obejmuje: niewypłacalność
Sprzedającego, niezdolność Sprzedającego do
niezwłocznego
udzielenia
Kupującemu
odpowiednich gwarancji posiadania przez
Sprzedającego zdolności finansowej do
terminowego wypełniania przez Sprzedającego
wszystkich swoich zobowiązań wynikających z
któregokolwiek z Zamówień.
Punkt CC.7.(c) nie znajduje zastosowania.
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