STANDARDOWE WARUNKI OFERT I SPRZEDAŻY
Niniejsze standardowe warunki wyceny i sprzedaży oraz towarzysząca im oferta, faktura lub umowa (zwane łącznie niniejszą
„Umową”) stanowią całość umowy między stronami i zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne porozumienia,
umowy, negocjacje, oświadczenia i gwarancje oraz komunikaty, zarówno pisemne, jak i ustne. Niniejsza umowa ma
pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami zakupu dla nabywcy, niezależnie od tego, czy i kiedy nabywca złożył zamówienie
zakupu lub ustalono takie warunki. Wszelkie dodatkowe lub inne warunki zaproponowane przez nabywcę w dowolnym
zamówieniu lub innym dokumencie uznaje się za istotne zmiany i niniejszym powiadamia się o ich odrzuceniu. Wszelkie
zaproponowane warunki będą nieważne, a niniejsza umowa będzie stanowić pełne i wyłączne oświadczenie o warunkach
umowy między stronami. Ani potwierdzenie przez LECO zamówienia zakupu lub innego dokumentu, ani też niezgłoszenie
przez LECO sprzeciwu wobec sprzecznych, odmiennych lub dodatkowych warunków w zamówieniu zakupu lub innym
dokumencie nie jest uznawane za przyjęcie takich warunków lub zrzeczenie się postanowień niniejszej umowy.
Kliknij tutaj, aby pobrać plik PDF z tymi warunkami.
1. Ceny
Podane ceny są cenami obowiązującymi w dniu oferty i będą obowiązywać przez czterdzieści pięć (45) dni od daty oferty.
Ceny są cenami z zakładu LECO lub innego wyznaczonego punktu wysyłki. Ceny nie obejmują, a nabywca ponosi wszystkie
koszty i wydatki związane z wysyłką i przeładunkiem materiałów od punktu dostawy sprzętu przez LECO do przewoźnika w
obiekcie LECO lub w innym punkcie wysyłki, w tym między innymi koszt całego transportu, koszty wysyłki i przeładunku oraz
koszty ubezpieczenia.
2. Płatność
W przypadku gdy LECO udziela nabywcy kredytu, termin płatności wynosi trzydzieści (30) dni roboczych od daty wystawienia
faktury w walucie amerykańskiej. Kwota kredytu lub warunki płatności mogą zostać zmienione lub wycofane w dowolnym
momencie przez LECO. Jeżeli towary lub usługi są dostarczane w częściach lub etapami, nabywca płaci osobno każdą ratę. O
ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej na piśmie, płatność przez nabywcę nie będzie zależeć od instalacji sprzętu lub płatności
od strony trzeciej. Nabywca zapłaci również wszelkie podatki od sprzedaży, użytkowania, akcyzy lub podobne, cła lub opłaty
teraz lub później ustanowione lub nałożone przez organ rządowy na produkcję, sprzedaż, dostawę i/lub użytkowanie
sprzedawanych towarów lub usług świadczonych w momencie wydawania LECO zamówienia zakupu lub dostarczy ważny
certyfikat zwolnienia nabywcy z podatku. LECO zastrzega sobie prawo do odmowy dostarczenia kolejnych towarów i/lub
usług do momentu otrzymania płatności.
3. Tytuł i dostawa
O ile nie wskazano inaczej w ofercie LECO, wszystkie przesyłki towarów będą dostarczane na warunkach FOB, a tytuł i
odpowiedzialność za ich utratę lub uszkodzenie przejdą na nabywcę z chwilą dostarczenia towarów przewoźnikowi do wysyłki
do nabywcy. Wszelkie późniejsze straty lub szkody nie zwalniają nabywcy z jakichkolwiek zobowiązań wynikających z
niniejszej umowy. Nabywca ponosi odpowiedzialność za koszty ubezpieczenia i transportu, podatki i wszelkie inne poniesione
wydatki lub licencje wymagane w miejscu przeznaczenia. Daty wysyłki są przybliżone. LECO nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek straty lub koszty, wynikające z umowy lub czynu niedozwolonego (wynikowego lub innego), poniesione przez
nabywcę z powodu niedotrzymania określonego szacunkowego harmonogramu dostaw z powodu niemożliwych do
pominięcia wymagań produkcyjnych lub innych opóźnień. Jako zabezpieczenia płatności za zakup towarów, nabywca
niniejszym udziela LECO zastawu i zabezpieczenia na rzecz i na wszystkie prawa, tytuł i odsetki w odniesieniu do towarów,
niezależnie od tego, gdzie się znajdują oraz czy obecnie istnieją, powstają lub są nabywane od czasu do czasu. Zabezpieczenie
dotyczy także wszystkich przyjęć, wymian lub modyfikacji, a także wszystkich wpływów (w tym z ubezpieczenia) z
powyższych.
4. Nieprzewidziane okoliczności i siła wyższa
LECO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostawie lub niedostarczenie, w całości lub w części,
spowodowane wystąpieniem jakiegokolwiek zdarzenia nieprzewidzianego przez LECO lub dostawców LECO, w tym, między
innymi, wojny (oficjalnie wypowiedzianej lub nie), sabotażu, powstania, zamieszek lub innego aktu nieposłuszeństwa
obywatelskiego, działania wrogów publicznych, awarii lub opóźnienia w transporcie, działań jakiegokolwiek rządu lub
jakiejkolwiek agencji lub jej części, postępowania sądowego, sporu pracowniczego, wypadku, pożaru, eksplozji, powodzi,
burzy lub działania siły wyższej, niedoboru siły roboczej, paliwa, surowców lub maszyn lub awarii technicznej, w przypadku
gdy firma LECO dołożyła wszelkich starań, aby temu zapobiec. LECO może według własnego uznania przydzielić produkcję i
dostawy swoim klientom.
5. Ograniczona gwarancja
Gwarantuje się, że instrumenty i wyposażenie wyprodukowane przez LECO są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych
przez okres trzynastu (13) miesięcy od daty wysyłki lub dwanaście (12) miesięcy od instalacji, w zależności od tego, co nastąpi
wcześniej, chyba że na piśmie stwierdzono inaczej LECO. Jeżeli towary dostarczone przez LECO nie są zgodne z wyłączną
ograniczoną gwarancją LECO, własną i wyłączną odpowiedzialnością LECO według własnego uznania i w rozsądnym czasie
dokona naprawy, wymiany lub zwrotu pieniędzy za takie towary zwrócone przez nabywcę, które, zgodnie z decyzją LECO,
zostaną uznane za wadliwe. Wszystkie zwroty muszą zostać opłacone z góry i wysłane przez nabywcę do LECO na podany
adres. Obowiązek ten nie obejmuje kosztów robocizny lub podróży związanych z naprawą lub wymianą wadliwych części ani
nie obejmuje awarii spowodowanej wypadkiem, nadużyciem, zaniedbaniem, zmianą, nieautoryzowaną naprawą lub użyciem
niezgodnym z instrukcjami dostarczonymi przez LECO. W żadnym wypadku odszkodowania za towary wadliwe nie przekroczą
ceny zakupu towarów, a LECO nie ponosi odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe. Wszystkie części
zamienne będą objęte gwarancją przez okres trzydziestu (30) dni od daty zakupu. Materiały eksploatacyjne, takie jak tygle,
płomieniówki, chemikalia i przedmioty o podobnej naturze, nie są objęte niniejszą gwarancją.
REJESTRACJA GWARANCJI MUSI BYĆ ZAKOŃCZONA W CIĄGU 10 (10) DNI OD DATY INSTALACJI. NIEPRAWIDŁOWA
REJESTRACJA MOŻE UNIEWAŻNIĆ WSZYSTKIE WARUNKI GWARANCJI LUB ZMIENIĆ DATĘ JEJ ROZPOCZĘCIA NA DATĘ WYSYŁKI
TOWARÓW. WSZELKIE ROSZCZENIA DOTYCZĄCE ZAKUPIONYCH TOWARÓW LUB CZĘŚCI MUSZĄ BYĆ ZGŁOSZONE W CIĄGU
DZIESIĘCIU (10) DNI PO WYKRYCIU PODSTAW TAKIEGO ROSZCZENIA. PRZED ZWROTEM WSZELKICH TOWARÓW LUB CZĘŚCI
NALEŻY UZYSKAĆ UPOWAŻNIENIE OD FIRMY LECO. GWARANCJA ZOSTAJE UNIEWAŻNIONA W PRZYPADKU NIESPEŁNIENIA
KTÓREGOKOLWIEK Z TYCH WYMOGÓW. MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE, TAKIE JAK TYGLE, PŁOMIENIÓWKI, CHEMIKALIA I
PRZEDMIOTY O PODOBNEJ NATURZE, NIE SĄ OBJĘTE NINIEJSZĄ GWARANCJĄ.
Z WYJĄTKIEM GWARANCJI OKREŚLONEJ POWYŻEJ W PIERWSZYM AKAPICIE PUNKTU 5, LECO NIE UDZIELA ŻADNEJ
GWARANCJI W ODNIESIENIU DO INSTRUMENTÓW, SPRZĘTU LUB INNYCH TOWARÓW WYTWARZANYCH PRZEZ LECO, W TYM
GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB GWARANCJI NA
NARUSZENIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ STRONY TRZECIEJ, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ PRZEZ PRAWO,
SPOSOBU POSTĘPOWANIA, PRZEBIEGU DZIAŁANIA, WYKORZYSTANIA W HANDLU LUB W INNY SPOSÓB, PRZY CZYM
GWARANCJE TE SĄ WYRAŹNIE WYŁĄCZONE.
instrumenty, sprzęt lub inne towary, które nie są produkowane przez firmę LECO, ale przez nią dystrybuowane, będą objęte
gwarancją udzieloną przez oryginalnego producenta. Informacje o gwarancji są dostarczane wraz z produktami. Kopie
gwarancji mogą być wymagane na piśmie przed każdym zakupem lub wysyłką. Takie produkty nie są objęte gwarancją
określoną powyżej w pierwszym akapicie punktu 5. LECO NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH
GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TAKIEGO PRODUKTU, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, GWARANCJI
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB GWARANCJI NA NARUSZENIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB
TRZECICH, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH NA MOCY PRAWA, SPOSOBU POSTĘPOWANIA, PRZEBIEGU DZIAŁANIA,
WYKORZYSTANIA HANDLU LUB W INNY SPOSÓB, PRZY CZYM GWARANCJE TE SĄ WYRAŹNIE WYŁĄCZONE.
6. Zastępstwa, modyfikacje, wymiana i zwrot
Firma LECO może modyfikować specyfikacje towarów zaprojektowanych przez siebie i zastępować wytwarzane towary
zmodyfikowanymi, pod warunkiem że zasadniczo odpowiadają one umowie między stronami. Jeżeli towary dostarczone
przez firmę LECO nie są zgodne z wyłączną ograniczoną gwarancją, LECO ponosi wyłączną odpowiedzialność (według swojego
uznania) za naprawę, wymianę lub zwrot pieniędzy nabywcy za jakiekolwiek towary, które zostaną przez niego zwrócone w
odpowiednim okresie gwarancji określonym powyżej lub w terminie maksymalnie sześciu (6) miesięcy od daty sprzedaży
jakiejkolwiek części nieobjętej gwarancją, pod warunkiem że (i) firma LECO zostanie niezwłocznie powiadomiona, że towary
te nie są zgodne z umową, (ii) towary te zostaną zwrócone do zakładu LECO na warunkach FOB oraz (iii) zbadanie takich
towarów przez LECO ujawni w sposób zadowalający, że takie domniemane braki rzeczywiście istnieją i nie zostały
spowodowane wypadkiem, niewłaściwym użytkowaniem, zaniedbaniem, zmianą, niewłaściwą instalacją, nieautoryzowaną
naprawą lub niewłaściwymi testami. Jeżeli firma LECO zdecyduje się na naprawę lub wymianę takich towarów, będzie mieć
odpowiedni czas na dokonanie takich napraw lub wymianę towarów. Każdy zwrot dokonany przez nabywcę w celu
odzyskania pieniędzy jest rozpatrywany przez firmę LECO i zależy od jej wyłącznego uznania. Przed wysyłką należy uzyskać
numer LECO RMA (zezwolenie na zwrot materiału). Minimalna opłata za uzupełnienie zapasów wynosząca dwadzieścia
procent (20%) zostanie naliczona przy zwrocie produktów. Wszystkie zwroty muszą zostać opłacone z góry i wysłane przez
nabywcę do LECO na podany adres oraz muszą być opatrzone numerem RMA. NABYWCA PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I
ZGADZA SIĘ, ŻE POWYŻSZE JEST JEDYNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FIRMY LECO I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM PRAWNYM
PRZYSŁUGUJĄCYM NABYWCY W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKAJĄ ONE Z
CZYNU NIEDOZWOLONEGO CZY Z UMOWY I W ŻADNYM WYPADKU LECO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY
SPECJALNE, WTÓRNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE.

7. Ograniczenie odpowiedzialności
W ŻADNYM WYPADKU FIRMA LECO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC NABYWCY LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY
TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK SPECJALNE, PRZYKŁADOWE, KARNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, SPEKULACYJNE, ODLEGŁE LUB
WYNIKOWE SZKODY DOWOLNEGO RODZAJU, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, UTRACONE ZYSKI, UTRACONE OSZCZĘDNOŚCI,
UTRACONE PRZYCHODY LUB SPADEK WARTOŚCI, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY FIRMA LECO ZOSTAŁA POINFORMOWANA O
MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD ZWIĄZANYCH Z USŁUGAMI, SPRZĘTEM, MATERIAŁAMI LUB JAKIMIKOLWIEK
TOWARAMI LUB USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY, NIEZALEŻNIE OD PRZEPISÓW PRAWA LUB
RÓWNOWAŻNYCH IM TEORII (CZY MAJĄ CHARAKTER KONTRAKTOWY, DELIKTOWY LUB INNY), NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ
ROSZCZENIE. PONADTO W ŻADNYM WYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ LECO WYNIKAJĄCA Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z
NIĄ ZWIĄZANA, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA ONA Z NARUSZENIA UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM
ZANIEDBANIA) LUB W INNY SPOSÓB, NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ ŁĄCZNEJ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ NABYWCĘ NA RZECZ
LECO NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEJ UMOWY KUPNA LUB UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG POMIĘDZY STRONAMI.
Nabywca przejmie odpowiedzialność, zabezpieczy odszkodowanie oraz wniesie sprzeciw wobec jakiegokolwiek powództwa
przeciwko firmie LECO, jej pracownikom i przedstawicielom oraz przeciwko wszelkim zobowiązaniom, roszczeniom, szkodom,
stratom i wydatkom związanym z obrażeniami osób lub szkodami materialnymi, które bezpośrednio lub pośrednio wynikają z
naruszenia jakiegokolwiek porozumienia między stronami lub z niewłaściwego, niebezpiecznego, niedbałego lub
niewłaściwego użycia jakiegokolwiek produktu sprzedanego przez firmę LECO.
8. Informacje poufne
Informacje techniczne, tajemnice handlowe, zastrzeżone lub podobne, należące do firmy LECO, zawarte w planach,
rysunkach, specyfikacjach, zdjęciach lub innych dokumentach (zwanych łącznie „Informacjami poufnymi”) ujawnione lub
dostarczone przez LECO nabywcy lub jego urzędnikom, dyrektorom, pracownikom lub agentom (łącznie „Przedstawicielom”)
oraz wszystkie ich kopie, w tym bez ograniczeń materiały wszelkiego rodzaju zawierające informacje poufne, są wyłączną
własnością firmy LECO. Ujawnienie przez firmę LECO informacji poufnych nabywcy lub jego przedstawicielom nie będzie
interpretowane jako udzielenie nabywcy lub jego przedstawicielom w sposób wyraźny lub dorozumiany jakichkolwiek praw,
tytułów lub interesów jakiegokolwiek rodzaju do tych informacji poufnych. Na żądanie firmy LECO nabywca niezwłocznie
dostarczy wszystkie informacje poufne znajdujące się w posiadaniu lub będące pod kontrolą nabywcy lub jego
przedstawicieli, w formie pisemnej, elektronicznej lub innej, w tym, bez ograniczeń, wszystkie ich kopie lub wyciągi z nich lub
wyciągi utworzone na ich podstawie. Wszystkie informacje poufne będą traktowane jako poufne przez nabywcę i jego
przedstawicieli i nie będą ujawniane żadnej osobie ani podmiotowi bez uprzedniej pisemnej zgody firmy LECO. Nabywca i
jego przedstawiciele będą zabezpieczać i chronić firmę LECO i jej przedstawicieli, dyrektorów, pracowników i agentów przed
wszelkimi kosztami, wydatkami lub stratami poniesionymi lub doświadczonymi przez któregokolwiek z nich w wyniku
naruszenia niniejszego przepisu.
9. Własność intelektualna
Wszystkie specyfikacje, rysunki, schematy, testy, projekty, wynalazki, uwagi inżynieryjne, informacje finansowe, dane
techniczne, próbki, prototypy, modele i/lub wyposażenie („Informacje techniczne”) dostarczone przez firmę LECO,
bezpośrednio lub pośrednio, pozostaną własnością LECO i będą przechowywane jako poufne przez nabywcę. Nabywca nie
będzie powielać, wykorzystywać ani ujawniać informacji technicznych innym osobom bez uprzedniej pisemnej zgody firmy
LECO oraz zwróci firmie LECO wszystkie informacje techniczne na żądanie lub po wypełnieniu przez LECO zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy. Nabywca ujawni informacje techniczne tylko tym pracownikom, którzy „muszą je znać” i
którzy są związani umową o zachowaniu poufności równoważną z zapisami zawartymi w niniejszej umowie. Nabywca zgadza
się, że wszelkie informacje, które ujawnia firmie LECO, związane z projektem, produkcją, sprzedażą lub użytkowaniem
sprzedawanych towarów, są ujawniane w ramach niniejszej umowy. Firma LECO może wykorzystywać takie informacje w
jakikolwiek sposób i do dowolnego celu, a nabywca nie będzie dochodzić żadnych roszczeń wobec LECO z powodu takiego
użytkowania. Firma LECO będzie właścicielem wszelkich praw, tytułów i wszelkich pomysłów, wynalazków, koncepcji, odkryć,
prac autorskich, patentów, praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, wiedzy lub innej własności
intelektualnej opracowanej przez LECO lub nabywcę i powiązanych, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących sprzedawanych
towarów lub niniejszej umowy („własność intelektualna”), niezależnie od tego, czy firma LECO pobiera opłaty za własność
intelektualną. Nabywca pomoże firmie LECO w ulepszeniu jego praw, tytułów i udziałów w własności intelektualnej, a także
wykona i dostarczy wszystkie dokumenty, których firma LECO w uzasadniony sposób zażąda w celu ich udoskonalenia,
rejestracji lub wyegzekwowania. Sprzedaż przez LECO zamówionych towarów lub usług nie przyznaje, nie przenosi ani nie
przekazuje nabywcy lub klientom nabywcy, ani nikomu zgłaszającemu roszczenie na podstawie licencji, wyraźnej lub
dorozumianej, na mocy jakichkolwiek praw patentowych LECO obejmujących lub odnoszących się do jakiejkolwiek
kombinacji, instrumentu lub procesu, w którym przedmiotowa pozycja może być lub jest używana.
10. Anulowanie
O ile firma LECO nie uzgodni inaczej na piśmie, zamówienia na towary lub usługi nie mogą być anulowane przez nabywcę z
żadnego powodu. Jeżeli w ocenie firmy LECO sytuacja finansowa nabywcy nie uzasadnia określonych warunków płatności,
LECO może anulować dostawę zamówionych towarów lub usług, chyba że nabywca niezwłocznie zapłaci za dostarczone
towary lub usługi albo też zapłaci z góry za wszystkie towary lub usługi przed dostawą.
11. Kontrola/testowanie
Nabywca, według własnego uznania i na swój koszt, może sprawdzać i obserwować testy wykonywane przez LECO przed
wysyłką pod kątem zgodności ze standardowymi procedurami testowymi, które to kontrole i testy należy wykonać w obiekcie
LECO w rozsądnym terminie określonym przez LECO. Odrzucenie towaru musi nastąpić niezwłocznie przed wysyłką. Testy
uznaje się za pozytywne, a test za w pełni zaliczony, gdy towary spełniają kryteria LECO dotyczące takich procedur.
12. Zaniechanie zrzeczenia się prawa do niewykonania zobowiązania i pobierania należności
W przypadku niewykonania zobowiązania przez nabywcę firma LECO może powołać się na wszelkie środki prawne
przewidziane w przepisach lub warunkach określonych w niniejszym dokumencie i może odmówić dokonania dalszych
wysyłek. Jeżeli firma LECO zdecyduje o kontynuowaniu wysyłki, jej działania nie będą stanowić dobrowolnego odstąpienia od
wykonania praw przysługujących z tytułu niewykonania umowy lub w jakikolwiek sposób wpływać na środki prawne w
przypadku takiego uchybienia.
13. Obowiązujące prawo i forum
Wszelkie sprawy wynikające z niniejszej umowy lub odnoszące się do niej podlegają prawu wewnętrznemu stanu Michigan i
zgodnie z nim powinny być interpretowane, bez wpływu na jakiekolwiek postanowienia lub przepisy kolizyjne (stanu
Michigan lub innej jurysdykcji), co spowodowałoby zastosowanie przepisów dowolnej jurysdykcji innej niż stan Michigan.
Wszelkie sprawy sądowe, działania lub postępowania wynikające z niniejszej umowy lub odnoszące się do niej będą
wszczynane przed sądami federalnymi Stanów Zjednoczonych lub sądami stanu Michigan w każdej sprawie zlokalizowanej w
stanie Michigan, a każda strona nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji tych sądów w takich sprawach,
postępowaniach lub procesach. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach dotyczących międzynarodowej sprzedaży
towarów nie ma zastosowania do niniejszej umowy.
14. Cesja
Niniejsza umowa jest wiążąca i przynosi korzyści stronom oraz ich następcom i cesjonariuszom całej działalności i wartości
firmy nabywcy lub tej części działalności, która została wykorzystana do użycia zakupionych towarów lub usług, ale nie może
być w inny sposób przeniesiona bez uprzedniej zgody firmy LECO.
15. Zgodność z prawem
Nabywca przez cały czas będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa federalnego, stanowego i
lokalnego i/lub polityki rządowej. Ujawnienie informacji zastrzeżonych lub chronionych może skutkować grzywnami, karami,
zawieszeniem, wykluczeniem lub postępowaniem karnym. Obowiązkiem nabywcy jest ochrona lub ograniczenie dostępu do
informacji wymagających ochrony. Przykłady obejmują, ale nie ograniczają się do, danych umożliwiających zidentyfikowanie
osoby (PII), ustawy o przenoszeniu ubezpieczeń zdrowotnych i odpowiedzialności za nie (HIPPAA), informacji nieobjętych
klauzulą tajności, (CUI) i rozporządzeń administracyjnych dotyczących eksportu (EAR). Zamówienia na towary i usługi są
wysyłane do Stanów Zjednoczonych. Zamówienia na towary i usługi wysyłane poza terytorium Stanów Zjednoczonych
wymagają wcześniejszego zatwierdzenia. Eksport produktów może podlegać kontroli licencji eksportowej przez rząd Stanów
Zjednoczonych. Kupujący jest odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich licencji, które mogą być wymagane na mocy
obowiązujących przepisów prawa Stanów Zjednoczonych, w tym ustawą o kontroli eksportu oraz wydanymi na jej podstawie
przepisami wykonawczymi.
16. Rozdzielność warunków
Jeżeli jakakolwiek fraza, klauzula lub postanowienie zostaną uznane za nieważne, nie wpłynie to na ważność jakichkolwiek
pozostałych postanowień.
17. Udostępnianie informacji
Żadna ze stron niniejszej umowy nie będzie, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony (co nie nie może być
bezpodstawnie wstrzymywane), publicznie ogłosić lub w inny sposób ujawnić istnienie warunków niniejszej umowy lub
ujawnić jakiejkolwiek informacje dotyczącej niniejszej umowy. To postanowienie obowiązuje także po wygaśnięciu,
rozwiązaniu lub rozwiązaniu niniejszej umowy.
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