WARUNKI OGÓLNE
Na podstawie niniejszego numeru Zamówienia („PO”) podmiot prawny Mondelēz International
albo jego podmiot powiązany lub oddział określony w niniejszym PO („MDLZ”) zobowiązuje się
do zakupu towarów i/lub usług wymienionych w niniejszym PO. Dostawca może przyjąć niniejsze
PO poprzez powiadomienie o tym MDLZ lub rozpoczęcie jego wykonywania, w zależności od
tego, co nastąpi wcześniej, a PO zostanie uznane za przyjęte, jeżeli MDLZ nie otrzyma od
Dostawcy odmowy jego przyjęcia w ciągu 7 dni od daty złożenia. Na żądanie MDLZ Dostawca
potwierdzi otrzymanie i zdolność wykonania niniejszego PO w terminie określonym przez MDLZ
(lecz nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania takiego żądania). MDLZ odmawia przyjęcia
jakichkolwiek zmian lub warunków proponowanych przez Dostawcę w odniesieniu do niniejszego
PO (w tym na formularzach, fakturach Dostawcy itp).
1. Ceny i płatności. Dostawca dokonuje sprzedaży na rzecz MDLZ po cenie określonej w
niniejszym PO. W przypadku nieokreślenia ceny przyjmuje się, że cena jest równa (a) ostatniej
cenie naliczonej lub podanej firmie MDLZ w ofercie lub (b) najniższej cenie dopuszczonej przez
obowiązujące przepisy prawa, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa. Cena
obejmuje wszystkie koszty, chyba że MDLZ wyrazi pisemnie zgodę na zwrot dodatkowych
kosztów, w którym to przypadku Dostawca umieści je na fakturze bez narzutu, po odliczeniu
upustu lub rabatu i dostarczy kopie oryginalnych rachunków. Dostawca nie obciąży firmy MDLZ
fakturami za towary przed ich dostarczeniem ani za usługi przed ich wykonaniem, chyba że MDLZ
postanowi inaczej w formie pisemnej. MDLZ nie ma obowiązku zapłaty faktur otrzymanych za
towary lub usługi po upływie okresu dłuższego niż 6 miesięcy od ich dostarczenia lub wykonania,
chyba że jest to wymagane przez obowiązujące prawo. Termin płatności liczony jest od momentu
otrzymania przez MDLZ możliwych do przyjęcia towarów i usług lub prawidłowo wystawionej
faktury, w zależności od tego, co nastąpi później (chyba że obowiązujące prawo wymaga, aby
termin ten był liczony od dnia wystawienia faktury). Poprzez przyjęcie niniejszego PO Dostawca
wyraża zgodę na dokonanie zapłaty przez MDLZ w ciągu następnego cyklu płatności MDLZ, który
następuje po terminie określonym w niniejszym PO (a w przypadku jego braku w ciągu 60 dni w
Unii Europejskiej i 120 dni w pozostałej części świata), chyba że MDLZ stosuje krótsze terminy
płatności wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Faktura Dostawcy musi
zawierać numer PO. Jeżeli zezwalają na to przepisy prawa MDLZ może wstrzymać zapłatę
spornych kwot na podstawie niniejszego PO do czasu rozstrzygnięcia sporu, a ponadto MDLZ
może dokonać kompensaty wszelkich kwot należnych od Dostawcy lub jego podmiotów
powiązanych firmie MDLZ lub któremukolwiek z jej podmiotów powiązanych (przy czym MDLZ
nie ponosi solidarnej odpowiedzialności wraz ze swoimi podmiotami powiązanymi). Z
zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Dostawca będzie korzystać z elektronicznego
systemu określonego przez MDLZ (co może wymagać zarejestrowania się przez Dostawcę u
osoby trzeciej na jego własny koszt, o ile zezwalają na to przepisy prawa), aby otrzymywać
zamówienia, wystawiać faktury i otrzymywać płatności.
2. Zobowiązania i gwarancje. Dostawca zapewni, że wszystkie towary (w tym ich opakowanie)
i usługi będą: (a) zgodne ze specyfikacjami MDLZ (lub zatwierdzonymi przez nas specyfikacjami
Dostawcy) i zgodne ze wszystkimi zatwierdzonymi próbkami; (b) wolne od wad, prawidłowo
oznakowane, wykonane z nowych materiałów oraz dobre jakościowo i starannie wykonane; (c)
nadawały się do wykorzystania zgodnie z ich przeznaczeniem w produktach spożywczych lub z
takimi produktami, a także według wiedzy Dostawcy nie będą zawierały żadnych substancji
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chemicznych, które MDLZ musi zgłosić władzom lokalnym lub które są prawnie ograniczone; (d)
nie będą naruszać, ani ich wykorzystanie przez MDLZ nie będzie naruszać, praw własności
intelektualnej żadnej osoby ani jakichkolwiek innych praw; (e) nie będą nadawać żadnego
niezamierzonego smaku, zapachu, tekstury ani koloru jakimkolwiek produktom MDLZ; oraz (f)
zostaną wykonane rzetelnie, profesjonalnie i fachowo. Dostawca podpisze gwarancje dotyczące
czystej żywności na uzasadnione żądanie MDLZ, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy
prawa. Dostawca zapewni, że on sam oraz jego towary i usługi są zgodne z: (i) wszystkimi
obowiązującymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi i standardami branżowymi krajów, do
których dostarczane są towary lub w których wykonywane są i/lub będą wykorzystywane usługi
(pod warunkiem, że firma MDLZ powiadomiła Dostawcę o tych krajach), (ii) Kodeksem
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podręczników, które stanowią część niniejszego PO i podlegają zmianom. Dostawca musi
niezwłocznie powiadomić MDLZ, jeżeli dowie się o ewentualnym problemie dotyczącym jakości,
bezpieczeństwa lub oznakowania towarów i usług lub o ewentualnym naruszeniu jego
obowiązków w ramach niniejszego PO. Dostawca niniejszym przenosi na MDLZ wszelkie
gwarancje związane z towarami i usługami lub w przypadku, gdy nie może ich przenieść,
zobowiązuje się do wniesienia na ich podstawie roszczeń w imieniu MDLZ na wniosek MDLZ.
Dostawca zapewni, że jego pracownicy, agenci i podwykonawcy będą przestrzegać warunków
niniejszego PO, a ponadto podczas przebywania w siedzibie MDLZ spełnią wymagania
dotyczące jakości, bezpieczeństwa i ochrony takiej lokalizacji. Dostawca przekaże w ciągu 14 dni
wszelkie informacje dotyczące towarów, usług lub specyfikacji, których MDLZ (lub jego
kontrahent) zażąda w uzasadniony sposób, w tym wypełniając i zwracając wszelkie formularze,
takie jak np. wniosek o potwierdzenie specyfikacji.
3. Materiały. Jeżeli MDLZ nie dostarczy Dostawcy materiałów związanych z niniejszym PO,
Dostawca uzyska wszystkie niezbędne materiały, które pozostaną jego własnością, a MDLZ nie
będzie ponosić za nie odpowiedzialności. MDLZ może zlecić Dostawcy zakup materiałów od
wskazanych dostawców, a Dostawca uczyni to pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia
obowiązujących go umów. Dostawca wykorzysta takie materiały wyłącznie w celu wykonania
niniejszego PO i przeniesie na MDLZ wszelkie rabaty lub inne uzyskane w ten sposób
oszczędności. Jeżeli MDLZ dostarczy Dostawcy materiały w związku z niniejszym PO, pozostaną
one własnością MDLZ, a Dostawca utrzyma je w dobrym stanie, zapewni, że pozostaną one
wolne od wszelkich zastawów lub zabezpieczeń, wykorzysta je wyłącznie w związku z niniejszym
PO oraz zwróci je firmie MDLZ lub pozbędzie się ich w inny sposób zgodnie z instrukcjami MDLZ.
Wykorzystanie materiałów, które zostały dostarczone przez MDLZ lub których zakup został
zlecony przez MDLZ nie zwalnia Dostawcy z żadnych obowiązków wynikających z niniejszego
PO.
4. Odmowa przyjęcia. MDLZ może skontrolować towary i usługi w rozsądnym czasie po
zrealizowaniu dostawy i powiadomić Dostawcę o wszelkich istniejących niezgodnościach, a
Dostawca nie zażąda utraty gwarancji MDLZ w przypadku opóźnionej kontroli i powiadomienia.
MDLZ może według własnego uznania (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) odmówić
przyjęcia i zwrócić Dostawcy, na jego koszt, całość lub część dostarczonych towarów lub usług,
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które przekraczają zamówioną ilość i/lub są niezgodne z PO lub zobowiązaniami Dostawcy. W
takim przypadku, według uznania MDLZ, Dostawca wykona co najmniej jedną z następujących
czynności: (a) dostarczy w rozsądnym terminie zastępcze towary lub usługi, które są zgodne z
PO i zobowiązaniami Dostawcy, (b) zwróci MDLZ w całości zapłaconą kwotę lub udzieli MDLZ
odpowiedniego upustu i/lub (c) zwróci MDLZ koszt zamiennych towarów lub usług zakupionych
przez MDLZ z powodu niezgodności po stronie Dostawcy. Dostawca zrekompensuje również
MDLZ wszelkie straty lub szkody poniesione przez MDLZ w związku z którymkolwiek z
powyższych przypadków. Dostawca pokryje wszelkie koszty, które MDLZ poniesie w związku z
dostawą zastępczych towarów i usług, w tym koszty transportu, odbioru, badania, montażu itp.
Niezależnie od zobowiązań MDLZ, Dostawca jest odpowiedzialny za badanie, inspekcję, kontrolę
jakości i dostarczanie MDLZ certyfikatów analizy wydanych przez akredytowane laboratoria.
Zapłata za towary lub usługi nie oznacza ich przyjęcia.
5. Zmiany i anulowanie. Przed dostarczeniem towarów lub wykonaniem usług MDLZ może
zażądać wprowadzenia zmian. Jeżeli wykażemy, że zmiana spowoduje zmniejszenie kosztów
Dostawcy lub jeżeli Dostawca wykaże, że zmiana spowoduje zwiększenie kosztów Dostawcy lub
wpłynie na jego zdolność do terminowego wykonania PO, MDLZ wynegocjuje z Dostawcą
godziwą korektę ceny lub harmonogramu. MDLZ może także zrezygnować z wprowadzenia
zmiany. MDLZ może anulować niniejsze PO w odniesieniu do wszelkich towarów, które nie
zostały jeszcze dostarczone lub usług, które nie zostały jeszcze wykonane, powiadamiając o tym
Dostawcę. Po zawiadomieniu Dostawcy przez MDLZ, Dostawca podejmie wszelkie rozsądne
kroki w celu minimalizacji kosztów związanych z anulowaniem PO przez MDLZ. W ramach
wyłącznego środka prawnego przysługującego Dostawcy, MDLZ zapłaci Dostawcy za
nieuniknione koszty poniesione przed otrzymaniem zawiadomienia od MDLZ (pomniejszone o
wszelkie oszczędności zrealizowane w wyniku anulowania PO przez MDLZ), które Dostawca jest
w stanie udokumentować w sposób zadowalający dla MDLZ. W przypadku wprowadzenia przez
MDLZ zmian do specyfikacji, Dostawca dostosuje się do nich w ciągu 10 dni od otrzymania
zawiadomienia. Wykonywanie obowiązków przez Dostawcę zgodnie ze zmienionymi
specyfikacjami będzie interpretowane jako akceptacja zmiany.
6. Dostawa i ryzyko. O ile nie określono inaczej w niniejszym PO lub w pisemnej umowie
podpisanej przez obie strony, która reguluje niniejszy zakup, Dostawca dostarczy towary do
MDLZ zgodnie z regułą DDP Incoterms 2020 do wskazanego przez MDLZ miejsca „dostarczyć
do” podanego w niniejszym PO oraz poniesie ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów i zachowa
tytuł własności do momentu ich dostarczenia w zadowalający sposób do MDLZ, w którym to
momencie następuje przeniesienie ryzyka utraty i tytułu własności na rzecz MDLZ. Jeżeli towary
wysyłane są z innego kraju, Dostawca będzie działać jako importer i przejmie odpowiedzialność
za proces przywozu do momentu otrzymania przez MDLZ w zadowalający sposób odpowiednich
informacji i stosownych dokumentów celnych, chyba że MDLZ zdecyduje inaczej w formie
pisemnej lub z uzgodnionych reguł INCOTERMS wynika inaczej. Dostawca poniesie koszty, w
tym podatki i inne koszty dostawy, importowanych towarów, a MDLZ ma prawo przekazać
Dostawcy rozsądne instrukcje dotyczące wystawiania dokumentów. Jeżeli MDLZ postanowi zająć
się we własnym zakresie procesem przywozu, Dostawca przekaże MDLZ dokumenty niezbędne
do przeprowadzenia tego procesu. Czas ma zasadnicze znaczenie w przypadku ustalenia daty
lub godziny dostawy w ramach niniejszego PO, a jeżeli Dostawca dostarczy towary lub wykona
usługi z opóźnieniem, MDLZ może anulować PO i może nie zapłacić za towary, które nie zostały
dostarczone lub usługi, które nie zostały wykonane w obiecanym terminie. MDLZ może zakupić
zastępcze towary lub usługi na koszt Dostawcy, a Dostawca zrekompensuje MDLZ wszelkie inne
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straty poniesione przez MDLZ. Dostawca będzie realizował dostawy w dni robocze w normalnych
godzinach pracy MDLZ. Dostawca prawidłowo oznakuje wszystkie jednostki podając swoją
nazwę, opis towarów, numer PO, numer partii oraz w stosownych przypadkach termin
przydatności do spożycia oraz wszelkie inne informacje wymagane przez MDLZ. Dostawca
przekaże dokładne i kompletne informacje na temat wszystkich dokumentów wysyłkowych i
celnych, w tym opis towarów, kraj pochodzenia i produkcji, walutę, warunki dostawy i faktyczne
miejsce produkcji, jeżeli towary są składnikami lub materiałami opakowaniowymi przeznaczonymi
do kontaktu z żywnością.
7. Zwolnienie z odpowiedzialności i zabezpieczenie. Dostawca zabezpieczy, zapewni
ochronę i zwolni firmę MDLZ (oraz jej podmioty powiązane, pracowników i agentów) z
odpowiedzialności na wypadek wszelkich strat, szkód, grzywien, kar i wydatków (w tym
uzasadnionych honorariów prawnych), związanych z roszczeniami osób trzecich wynikającymi z
faktycznych lub domniemanych przypadków naruszenia niniejszego PO, zaniedbania lub
zaniechania lub czynów umyślnych ze strony Dostawcy lub jego pracowników, agentów lub
podwykonawców.
8. Ubezpieczenie. Dostawca powinien utrzymywać, na swój koszt, ubezpieczenie ogólne i
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za produkty, które obejmują zobowiązania
wynikające z niniejszego PO, z limitem ustanowionym przez prawo lub przez podmiot powiązany
MDLZ dokonujący zakupu (w zależności od tego, która wartość jest większa), lecz w żadnym
wypadku nie mniejszym niż 1.000.000 USD (lub równowartość w lokalnej walucie) na jedno
zdarzenie (chyba że Dostawca ma siedzibę w Meksyku, Ameryce Środkowej lub Południowej, w
którym to przypadku limit wynosi nie mniej niż 300.000 USD (lub równowartość w lokalnej walucie)
na jedno zdarzenie). Jeżeli pracownicy Dostawcy będą obecni w obiektach MDLZ lub będą
działać w naszym imieniu jako agent, Dostawca powinien również utrzymywać, na swój koszt,
ubezpieczenie na wypadek odszkodowań pracowniczych i/lub odpowiedzialności pracodawcy
oraz ubezpieczenie samochodu (w tym OC) w wysokości wymaganej przez obowiązujące
przepisy ustawowe lub wykonawcze. Dostawca wykupi powyższe ubezpieczenie w zakładach
ubezpieczeń, które posiadają rating AM Best na poziomie nie niższym niż A-VII i są uprawnione
do prowadzenia działalności gospodarczej w kraju, w którym znajduje się podmiot powiązany
MDLZ dokonujący zakupu.
9. Rozwiązywanie sporów i prawo właściwe. Jeżeli strony nie będą w stanie rozwiązać sporu
dotyczącego niniejszego PO w drodze negocjacji prowadzonych w dobrej wierze, zostanie on
rozstrzygnięty wyłącznie decyzją sądów gospodarczych kraju i państwa (lub w odpowiednich
przypadkach innego terytorium), określonych w PO jako miejsce rozstrzygania sporów lub w
przypadku ich nieokreślenia, w którym jest zarejestrowana firma MDLZ (lub jej kupujący lub
przyjmujący podmiot powiązany lub oddział) (lub w innej lokalizacji, jeżeli wymaga tego prawo),
przy czym obowiązywać będzie prawo tego kraju i państwa (lub w odpowiednich przypadkach
innego terytorium). Dostawca zrzeka się możliwości sprzeciwu wobec takiej jurysdykcji i prawa
do wniesienia pozwu w innym miejscu. Nie stosuje się Konwencji Narodów Zjednoczonych o
międzynarodowej sprzedaży towarów.
10. Zdarzenia niekontrolowane. Jeżeli którakolwiek ze stron nie jest w stanie zachować
zgodności z niniejszym PO z powodu zdarzeń pozostających poza jej rozsądną kontrolą, strona
ta niezwłocznie powiadomi drugą stronę w formie pisemnej i podejmie rozsądne wysiłki w celu
przywrócenia jej zdolności do działania w ciągu 10 dni. Jeżeli niezdolność do działania trwa dłużej
niż 10 dni, druga strona może niezwłocznie anulować niniejsze PO, bez kosztów lub kary,
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wręczając pisemne powiadomienie stronie niezdolnej do działania. Nieoczekiwany wzrost
kosztów spowodowany zdarzeniami lub zmieniającymi się warunkami rynkowymi, a także strajki
pracowników, spowolnienie prac lub inne działania pracownicze w zakładzie Dostawcy nie są
zdarzeniami niekontrolowanymi.
11. Audyty. MDLZ może przeprowadzić audyt dowolnego zakładu Dostawcy i dokumentacji
związanej z niniejszym PO, aby ocenić procedury dotyczące jakości i ochrony żywności oraz
zgodność ze specyfikacjami („Audyty Jakości”), zgodność z polityką MDLZ dotyczącą społecznej
odpowiedzialności biznesu („CSR”) („Audyty CSR”) oraz aby sprawdzić, czy ceny, koszty
przejściowe, koszty podlegające zwrotowi lub inne nakłady finansowe są zgodne z niniejszym PO
(„Audyty Finansowe”). MDLZ może przeprowadzać Audyty Jakości i Audyty Finansowe
samodzielnie lub za pośrednictwem zewnętrznych przedstawicieli wybranych przez MDLZ lub
wybranych przez Dostawcę ze wstępnie zatwierdzonej listy MDLZ, przy czym Dostawca nie
będzie wymagać od żadnego audytora podpisania dodatkowej umowy w celu przeprowadzenia
audytu. MDLZ może również wymagać wypełnienia przez Dostawcę kwestionariusza zamiast
audytu lub przed audytem albo rejestracji i przekazania informacji osobie trzeciej wybranej przez
MDLZ do zarządzania informacjami zebranymi podczas audytu. W przypadku Audytów Jakości
MDLZ może poprosić o przeprowadzenie u Dostawcy audytu przez osobę trzecią zgodnie z
akredytowanymi systemami certyfikacji Global Food Safety Initiative (GFSI) (obowiązkowo, jeżeli
Dostawca dostarcza surowce lub opakowania). W przypadku Audytów CSR MDLZ może poprosić
Dostawcę o uczestnictwo w Programie odpowiedzialnego pozyskiwania sponsorowanym przez
AIM w Europie i GMA w USA („AIM-PROGRESS”). W takim przypadku Dostawca niezwłocznie
zarejestruje się w Supplier Ethical Data Exchange („SEDEX”) i wypełni kwestionariusz
samooceny („SAQ”) dla każdej lokalizacji zaangażowanej w wykonywanie niniejszego PO przez
Dostawcę. Dostawca powinien aktualizować informacje w kwestionariuszu samooceny SAQ co
najmniej raz w roku i zapewnić, że MDLZ ma do nich dostęp. MDLZ może wymagać dodatkowych
informacji lub podjęcia przez Dostawcę działań naprawczych w wyniku kwestionariusza
samooceny SAQ. MDLZ może również wymagać przeprowadzenia u Dostawcy audytu zgodnie
z wytycznymi AIM-PROGRESS przez audytora zatwierdzonego przez MDLZ. Dostawca może
poprosić MDLZ o zaakceptowanie audytu przeprowadzonego przez Dostawcę dla innego klienta,
a MDLZ zdecyduje, czy zaakceptować go w całości, czy w części. MDLZ może wymagać
przeprowadzania ponownych okresowych audytów zgodnie z oceną ryzyka MDLZ. W przypadku
naruszenia przez Dostawcę niniejszego PO powinien on niezwłocznie podjąć działania
naprawcze wymagane przez MDLZ, a MDLZ lub jego przedstawiciel może przeprowadzać audyt
obiektu lub dokumentacji Dostawcy z częstotliwością niezbędną do weryfikacji działań
naprawczych. W przypadku Audytów Jakości i Audytów CSR (w tym AIM-PROGRESS) MDLZ
pokrywa własne koszty wewnętrzne, a Dostawca pokrywa wszystkie pozostałe koszty audytu (w
tym koszty audytorów zewnętrznych). W przypadku Audytów Finansowych MDLZ pokrywa
własne koszty wewnętrzne i koszt audytorów, chyba że MDLZ stwierdzi naruszenie przez
Dostawcę niniejszego PO, w którym to przypadku Dostawca zwróci koszty poniesione przez
MDLZ. Jeżeli Dostawca odmówi przeprowadzenia audytu, MDLZ może wstrzymać zapłatę i/lub
anulować PO.

12. Informacje Poufne
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(a) Ogólne zabezpieczenia. Wszelkie informacje niepubliczne, które Dostawca uzyska na temat
MDLZ w związku z niniejszym PO, w tym między innymi wszelkie informacje osobowe, dane
osobowe itp., określone zgodnie z obowiązującym prawem („Informacje Osobowe”) przekazane
przez MDLZ lub w imieniu MDLZ, a także samo PO stanowią informacje poufne MDLZ
(„Informacje Poufne”) i nie wolno ich ujawniać osobom trzecim. Dostawca (oraz w odpowiednich
przypadkach jego podmioty powiązane) może wykorzystywać Informacje Poufne MDLZ
wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszego PO i może je udostępniać wyłącznie
w ramach wiedzy niezbędnej swoim pracownikom (oraz innym osobom, które uprzednio
zatwierdziliśmy, które podpisały umowy o zachowaniu poufności możliwe do zaakceptowania
przez MDLZ), którzy pomagają mu w wykonywaniu obowiązków w ramach niniejszego PO.
Dostawca zapewni, że wszyscy podwykonawcy będą podlegać warunkom niniejszego PO, a
Dostawca pozostanie odpowiedzialny wobec MDLZ za działanie lub zaniechanie swoich
podwykonawców. MDLZ jest właścicielem wszystkich Informacji Poufnych i po wykonaniu (lub
rozwiązaniu) PO, lub na żądanie MDLZ, Dostawca musi bezpiecznie zwrócić Informacje Poufne
i wszystkie kopie do MDLZ lub zgodnie z dyspozycją MDLZ usunąć je w sposób zatwierdzony
przez MDLZ. Bez uprzedniej pisemnej zgody MDLZ Dostawca nie może ogłosić ani opublikować
faktu zawarcia z MDLZ umowy na dostawy towarów lub usług. Dostawca utrzyma (oraz zapewni,
że wszelkie podmioty powiązane lub inne współpracujące z nim podmioty utrzymają)
uzasadnione handlowo zabezpieczenia administracyjne, fizyczne i techniczne dla ochrony
Informacji Poufnych, które są zgodne ze wszystkimi przepisami o ochronie prywatności i
zapewniają nie mniejszy zakres ochrony niż środki kontroli bezpieczeństwa, które Dostawca
stosuje w stosunku do swoich własnych informacji poufnych. Dostawca niezwłocznie powiadomi
MDLZ, gdy dowie się lub będzie podejrzewać, że doszło do naruszenia bezpieczeństwa
prowadzącego do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmiany,
nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do Informacji Poufnych lub innego zdarzenia, które
zagraża w istotny sposób poufności, integralności lub bezpieczeństwu Informacji Poufnych lub
systemów wykorzystywanych do przechowywania lub przetwarzania Informacji Poufnych.
(b) Przetwarzanie Informacji Osobowych. Dostawca rozumie i zgadza się, że, w stosownym
zakresie i o ile Dostawca nie uzgodni inaczej z MDLZ, jest on Usługodawcą lub Podmiotem
Przetwarzającym zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności. Dostawca
będzie przetwarzał lub wykorzystywał w inny sposób Informacje Osobowe MDLZ, które zostały
dostarczone przez MDLZ lub w imieniu MDLZ lub do których ma dostęp, (i) zgodnie z instrukcjami
MDLZ, (ii) w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszego PO, oraz (iii) zgodnie z wymogami
obowiązującego prawa. Bez ograniczania powyższego, Dostawca nie będzie sprzedawać
żadnych Informacji Osobowych MDLZ ani nie zachowa, nie wykorzysta, nie zatrzyma, nie ujawni
ani też nie będzie przetwarzać Informacji Osobowych MDLZ w żadnym innym celu niż określony
cel jakim jest wykonanie PO, a w szczególności nie uczyni tego do własnych celów interesów
handlowych. Dostawca oświadcza, gwarantuje i zaświadcza, że rozumie i będzie przestrzegać
ograniczeń określonych w niniejszym ustępie i PO.
(c) Indywidualne wnioski dotyczące Informacji Osobowych. Dostawca będzie współpracował
z MDLZ, jeżeli osoba fizyczna złoży zgodny z prawem wniosek o: (i) dostęp do swoich Informacji
Osobowych; (ii) informacje o kategoriach źródeł, z których gromadzone są Informacje Osobowe;
lub (iii) informacje o kategoriach lub określonych częściach Informacji Osobowych dotyczących
osoby fizycznej, w tym poprzez dostarczenie wymaganych informacji w przenośnym oraz w miarę
możliwości technicznych łatwo dostępnym formacie, który umożliwia osobie fizycznej
przekazanie informacji innemu podmiotowi lub (iv) wszelkie inne prawa przysługujące tej osobie
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w odniesieniu do jej Informacji Osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie
prywatności. Dostawca powiadomi niezwłocznie MDLZ w formie pisemnej o wszelkich wnioskach
dotyczących Informacji Osobowych.

13. Prawa własności intelektualnej.
(a) Istniejąca Własność Intelektualna. MDLZ i Dostawca posiadają i będą nadal posiadać
wszystkie prawa własności intelektualnej, prawa własności przemysłowej i inne prawa własności
dowolnego rodzaju na całym świecie, zarówno zarejestrowane, jak i niezarejestrowane („Prawa
Własności Intelektualnej”), które każdy z nich posiadał przed złożeniem niniejszego PO.
(b) Dzieła na Zamówienie. Jeżeli Dostawca lub zatwierdzeni przez niego podwykonawcy tworzą,
projektują, dokonują wynalazków, nabywają lub opracowują dzieła dla MDLZ lub w imieniu MDLZ,
które są (lub mogłyby być) przedmiotem Praw Własności Intelektualnej lub które zawierają treści,
które są (lub mogłyby być) przedmiotem Praw Własności Intelektualnej („Dzieła na Zamówienie”),
Dostawca niniejszym potwierdza, że w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo: (i)
wszystkie takie Dzieła na Zamówienie są „dziełem wykonanym na zlecenie” zgodnie z definicją
zawartą w amerykańskim prawie autorskim i podobnym lub analogicznym prawie lub ustawie
innej jurysdykcji; (ii) ze skutkiem od daty utworzenia MDLZ będzie uważany za wyłącznego
„autora” i wyłącznego właściciela wszystkich praw, tytułów i udziałów na całym świecie w
odniesieniu do wszelkich takich Dzieł na Zamówienie i wszystkich ich elementów oraz wszelkich
Praw Własności Intelektualnej i praw pochodnych, które z nich wynikają; oraz (iii) wszelkie prawa
do ich rejestracji będą należeć do MDLZ i zostaną automatycznie przekazane MDLZ. Jeżeli z
jakichkolwiek przyczyn Powyższe Prawa własności intelektualnej nie zostaną przekazane MDLZ
zgodnie z powyższym, Dostawca niniejszym dokonuje nieodwołalnej i wyłącznej cesji i przenosi
na MDLZ wszystkie Prawa Własności Intelektualnej do takich Dzieł na Zamówienie, lub jeżeli nie
jest to możliwe, udziela niniejszym MDLZ licencji na korzystanie z Dzieł na Zamówienie, która
obowiązuje na całym świecie, jest wyłączna, wieczysta, nieodwołalna, nieodpłatna, zbywalna i
umożliwia udzielanie podlicencji.
(c) Pełne prawa. Dostawca oświadcza, że posiada pełne prawo do cesji i przyznania MDLZ
wszelkich praw, tytułów i udziałów dotyczących wszystkich Praw Własności Intelektualnej do
Dzieł na Zamówienie. Ponadto Dostawca oświadcza i gwarantuje, że (i) Dzieła na Zamówienie
zostały opracowane wyłącznie jako autorskie dzieła Dostawcy i nie naruszają w żaden sposób
praw jakiejkolwiek osoby trzeciej oraz że (ii) Dostawca nie zawarł żadnej innej umowy ani nie
podjął żadnego zobowiązania, które mogłyby kolidować z przeniesieniem wszystkich Praw
Własności Intelektualnej do Dzieł na Zamówienie na rzecz MDLZ. W przypadku wynalazków
dokonanych przez jednego z pracowników Dostawcy lub pracowników któregokolwiek z
zatwierdzonych przez Dostawcę podwykonawców, zgodnie z obowiązującym prawem w
odpowiednich jurysdykcjach, Dostawca zapewni, że wszystkie prawa, w tym wynalazki stworzone
lub opracowane przez takich pracowników są należycie i bez ograniczeń dochodzone przez
Dostawcę lub zostały scedowane na Dostawcę, aby umożliwić mu przeniesienie takich praw do
wynalazków na rzecz MDLZ zgodnie z niniejszym PO.
(d) Zgoda i zrzeczenie się egzekwowania praw. Dostawca wyraża zgodę na wykorzystanie
przez firmę MDLZ lub wyznaczone przez nią osoby Dzieł na Zamówienie, wszelkich środków
wyrazu z nimi związanych, wszelkich opracowań lub zawartej w nich własności intelektualnej oraz
zobowiązuje się do niepodejmowania żadnych działań (oraz zapewnia, że pracownicy i
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kontrahenci Dostawcy nie podejmą żadnych działań), które zakłócają takie wykorzystanie.
Dostawca zapewni, że jego pracownicy i zatwierdzeni przez niego podwykonawcy, w
najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, zrzekną się wszelkich autorskich praw
osobistych do Dzieł na Zamówienie, które mogą im przysługiwać obecnie lub w dowolnym czasie
w przyszłości na podstawie jakichkolwiek przepisów prawa, a także wszelkich roszczeń i podstaw
powództwa związanych z Dziełami na Zamówienie i/lub powyższymi prawami. Dostawca zrzeka
się w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo wszelkich praw do cofnięcia cesji, licencji i
zgód, o których mowa w niniejszym dokumencie.
(e) Odpowiednie wynagrodzenie. Strony uzgadniają, że wynagrodzenie za którąkolwiek z
powyższych czynności, o których mowa w tej klauzuli jest uwzględnione w wynagrodzeniu z tytułu
niniejszego PO.
(f) Dokumentacja. Dostawca sporządzi (lub zleci sporządzenie), na żądanie i koszt MDLZ, takich
dokumentów, jak cesje potwierdzające, rejestracje, notarialne uwierzytelnienie i zgłoszenia w celu
sądowego dochodzenia, rejestracji i egzekwowania wszelkich Praw Własności Intelektualnej do
Dzieł na Zamówienie.
14. Podatki. O ile obie strony nie uzgodnią inaczej w formie pisemnej, każda ze stron będzie
odpowiedzialna za własne podatki zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa. Jeżeli Dostawca
jest zobowiązany do naliczenia podatku (np. państwowego podatku od sprzedaży lub podatku od
towarów i usług) lub firma MDLZ jest zobowiązana do potrącenia podatku, wówczas strona
zobowiązana zapewni drugiej stronie możliwość wykazania (i udokumentowania), w jaki sposób
takie naliczenie lub potrącenie podatku może zostać złagodzone (np. poprzez przedstawienie
zaświadczenia o zwolnieniu z podatku od sprzedaży). Jeżeli Dostawca stwierdzi, że podlega
obowiązkowi ujawnienia określonych informacji, m.in. ustaleń transgranicznych objętych
współpracą Dostawcy z MDLZ, jakiemukolwiek organowi podatkowemu lub rządowemu,
Dostawca powinien powiadomić MDLZ co najmniej 14 dni przed dokonaniem takiego ujawnienia
i przekazać MDLZ kopię przesłanego ujawnienia na żądanie MDLZ.
15. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Podczas wykonywania czynności w ramach
niniejszego PO Dostawca powinien postępować zgodnie z następującymi zasadami:
(a) Praca przymusowa. Dostawca nie będzie korzystać z pracy przymusowej, która oznacza
jakąkolwiek pracę lub usługę wykonaną niedobrowolnie pod groźbą kary fizycznej lub innej.
Dostawca będzie szanować swobodę przemieszczania się swoich pracowników i nie będzie
ograniczać ich przepływu poprzez kontrolowanie dokumentów tożsamości, przechowywanie
depozytów pieniężnych lub podejmowanie jakichkolwiek innych działań, aby uniemożliwić
pracownikom zakończenie ich zatrudnienia. Jeżeli pracownicy zawierają z Dostawcą umowy o
pracę, powinni to zrobić dobrowolnie.
(b) Praca dzieci. Dostawca nie będzie bezpośrednio (ani pośrednio przez wykorzystanie swoich
podwykonawców) zatrudniać dzieci w wieku poniżej 18 lat, chyba że jest to zgodne z prawem,
konieczne i spełnione są następujące warunki:
(i) Dostawca przestrzega minimalnego wieku zatrudnienia określonego w prawie krajowym lub
w Konwencji 138 Międzynarodowej Organizacji Pracy („MOP”), w zależności od tego, która z
tych wartości jest wyższa. Minimalny wiek zatrudnienia określony w Konwencji 138 MOP jest
to lokalny wiek obowiązkowej nauki w szkole, lecz nie mniej niż 15 lat (14 w niektórych krajach
rozwijających się), z zastrzeżeniem wyjątków dopuszczonych przez MOP i prawo krajowe.
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(ii) Dostawca zapewni, że pracownicy pracujący w zakładach wytwarzających lub pakujących
wyroby gotowe MDLZ, pełniący rolę pracowników tymczasowych w stosunku do MDLZ lub
obecni w zakładach MDLZ, mają co najmniej 15 lat (i nie będą miały zastosowania żadne
wyjątki dozwolone przez MOP lub prawo krajowe).
(iii) Dostawca musi wykazać, że zatrudnienie tych osób nie naraża ich na nadmierne
obciążenie fizyczne, które może zaszkodzić rozwojowi fizycznemu, psychicznemu lub
emocjonalnemu.
(c) Różnorodność i włączenie społeczne. Dostawca będzie zatrudniać, wynagradzać,
awansować, dyscyplinować i zapewni inne warunki zatrudnienia oparte wyłącznie na wynikach
pracy danej osoby i jej zdolności do wykonywania pracy (z wyjątkiem przypadków wymaganych
na podstawie układów zbiorowych pracy). Dostawca nie będzie dyskryminować nikogo ze
względu na rasę, płeć, wiek, narodowość, stan cywilny, pochodzenie etniczne lub prawnie
chroniony status.
(d) Nękanie i znęcanie się. Dostawca zapewni miejsce pracy wolne od nękania, które może
przybierać różne formy, w tym zachowania seksualne, werbalne, fizyczne lub wizualne tworzące
obraźliwe, wrogie lub zastraszające środowisko.
(e) Bezpieczeństwo i higiena pracy. Dostawca (i) dołoży starań w celu zapewnienia
bezpiecznych warunków pracy, (ii) zapewni swoim pracownikom odpowiednią ochronę przed
narażeniem na oddziaływanie materiałów niebezpiecznych oraz (iii) zapewni swoim pracownikom
dostęp do wody pitnej i czystych urządzeń sanitarnych.
(f) Reprezentowanie osób trzecich. Dostawca będzie szanować decyzje swoich pracowników
o przystąpieniu do związku zawodowego i jego wsparciu, a także ich decyzje o powstrzymaniu
się od tego, gdy jest to prawnie dozwolone.
(g) Godziny pracy i wynagrodzenie. W granicach normalnych sezonowych i innych wahań
wymagań biznesowych, Dostawca będzie (i) utrzymywać ogólny schemat wymaganych godzin
pracy i dni wolnych dla swoich pracowników w taki sposób, aby łączna liczba godzin pracy
tygodniowo nie przekraczała norm branżowych; (ii) wypłacać godziwe i terminowe
wynagrodzenie, w tym wszelkie wymagane premie za pracę w godzinach nadliczbowych; oraz
(iii) informować nowych pracowników w momencie zatrudnienia, czy obowiązkowe nadgodziny
są warunkiem zatrudnienia.
(h) Praktyki dyscyplinarne. Dostawca nie będzie stosować kar cielesnych ani innych form
przymusu psychicznego lub fizycznego do egzekwowania dyscypliny.
(i) Uczciwość w biznesie. Dostawca będzie promować uczciwość i rzetelność w prowadzonej
działalności gospodarczej poprzez podnoszenie świadomości etycznej wśród swoich
pracowników oraz zapewnianie im wskazówek i edukacji w zakresie kwestii etycznych. Ponadto
Dostawca nie będzie: wręczać lub przyjmować łapówek, oferować lub przyjmować niezgodnych
z prawem prowizji ani uczestniczyć w nielegalnych zachętach w ramach współpracy z partnerami
biznesowymi lub rządowymi.
(j) Środowisko i zrównoważony rozwój. Dostawca będzie dążyć do nieustannej poprawy
swoich wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez ustalanie oraz dążenie do osiągnięcia
wymiernych celów, które zmniejszą wpływ jego działań na środowisko.
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16. Przestrzeganie przepisów antykorupcyjnych. Dostawca nie będzie oferować ani wręczać,
bezpośrednio lub pośrednio, środków pieniężnych ani innych wartości na rzecz lub w imieniu
firmy MDLZ (w tym jej podmiotów powiązanych) Urzędnikowi Państwowemu w celu uzyskania
lub utrzymania zamówień przez MDLZ lub uzyskania korzyści przez MDLZ lub w celu udzielenia
pomocy MDLZ w kierowaniu zamówień do dowolnej osoby. „Urzędnik Państwowy” obejmuje
urzędników lub pracowników instytucji rządowych, przedsiębiorstw państwowych, organizacji
międzynarodowych lub partii politycznych, kandydatów politycznych lub inne osoby działające
oficjalnie na rzecz lub w imieniu jednostki rządowej lub organizacji międzynarodowej. Dostawca
nie będzie oferować ani wręczać, bezpośrednio lub pośrednio, środków pieniężnych ani innych
wartości na rzecz lub w imieniu firmy MDLZ (w tym jej podmiotów powiązanych) innej osobie lub
podmiotowi prawnemu w jakimkolwiek nielegalnym celu. Jeżeli MDLZ ma powody, by uważać,
że nastąpiło lub nastąpi naruszenie któregokolwiek z oświadczeń zawartych w niniejszej klauzuli,
MDLZ może wstrzymać dalsze płatności na podstawie niniejszego PO dopóki MDLZ nie otrzyma
potwierdzenia, że nie nastąpiło ani nie nastąpi żadne naruszenie. Firma MDLZ może natychmiast
anulować niniejsze PO, jeżeli stwierdzi, według jej wyłącznej opinii, że Dostawca naruszył
którekolwiek oświadczenie zawarte w niniejszej klauzuli lub istnieje duże prawdopodobieństwo
wystąpienia naruszenia.
17. Podwykonawcy i cesja. O ile nie jest to wyraźnie dopuszczone przez obowiązujące prawo,
Dostawca nie zatrudni podwykonawców ani nie sceduje żadnych swoich praw lub obowiązków
wynikających z niniejszego PO bez uprzedniej pisemnej zgody MDLZ, której MDLZ nie może
odmówić bez uzasadnionych podstaw. MDLZ może swobodnie scedować całość lub dowolną
część niniejszego PO bez zgody Dostawcy i nie będzie ponosić odpowiedzialności za
jakiekolwiek zobowiązania wynikające z niniejszego PO, które powstały po dokonaniu cesji.
18. Sprzeczności i całość umowy. Warunki prawne załączone do niniejszego PO lub
powiązane z nim będą regulować transakcję zakupu, chyba że istnieje umowa ramowa lub
umowa główna regulująca transakcje zakupu między stronami (nawet jeżeli została zawarta z
podmiotami powiązanymi) lub jest wymieniona w niniejszym PO, w którym to przypadku
obowiązywać będą warunki umowy ramowej lub umowy głównej. W przeciwnym razie niniejsze
PO (wraz z wszelkimi istniejącymi umowami, które zostały wymienione powyżej) stanowi całość
umowy między Dostawcą a MDLZ w odniesieniu do towarów i usług, a żadne wcześniejsze
rozmowy, porozumienia, zachowanie ani praktyki branżowe nie będą mieć na nie wpływu.
Późniejsze zmiany wprowadzane do PO muszą być sporządzone w formie pisemnego
dokumentu podpisanego przez obie strony. MDLZ może zmienić niniejsze warunki poprzez
odnotowanie tego w PO.
19. Niezależny Wykonawca. Niniejsze PO nie ustanawia spółki osobowej ani spółki joint venture
między stronami, ani też nie przyznaje żadnej osobie, która nie jest stroną niniejszego PO,
żadnego prawa do egzekwowania któregokolwiek z warunków niniejszego PO. Każda ze stron
jest niezależnym wykonawcą, nie jest uprawniona do podejmowania wiążących zobowiązań w
imieniu drugiej strony i ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoich pracowników i
podwykonawców.
20. Rozdzielność postanowień. Jeżeli jakakolwiek część niniejszego PO nie może być
egzekwowana zgodnie z prawem, strony uzgadniają, że postanowienie takie zostanie uznane za
zmodyfikowane w zakresie niezbędnym, aby stało się wykonalne, przy czym pozostaje ono w
możliwie jak najszerszym zakresie zgodne z zamiarem stron wyrażonym w PO.
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21. Brak wyłączności. Niniejsze PO nie jest wyłączne, a każda ze stron może zawrzeć podobne
umowy z inną osobą, chyba że niniejsze PO stanowi inaczej.
22. Obowiązywanie praw i obowiązków. Wykonanie lub anulowanie niniejszego PO nie będzie
mieć żadnego wpływu na prawa i obowiązki, które ze względu na ich charakter powinny nadal
pozostawać w mocy.
23. Brak zrzeczenia się. Zrzeczenie się egzekwowania praw w przypadku naruszenia lub
niewykonania któregokolwiek z postanowień niniejszego PO nie będzie interpretowane jako
zrzeczenie się egzekwowania praw w przypadku innego naruszenia tego samego lub innego
postanowienia, a opóźnienie w wykonywaniu lub zaniechanie jakiegokolwiek prawa lub przywileju
nie będzie oznaczało zrzeczenia się tego lub jakiekolwiek innego prawa lub przywileju.
24. Zgłaszanie. Dostawca powinien zgłaszać wszelkie podejrzenia dotyczące popełnienia
wykroczenia przez pracowników MDLZ w związku z niniejszym PO grupie ds. Integralności
Biznesowej MDLZ, wysyłając wiadomość e-mail na adres compliance@mdlz.com lub
odwiedzając Integrity HelpLine lub WebLine pod adresem www.mdlzethics.com.

Zmieniono w styczniu 2020 r.
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