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1. Zakres
1.1 Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszelkich zamówień dokonywanych przez SJ Automation z wszelkimi
przedsiębiorcami, o których mowa w art. 431 Kodeksu Cywilnego (“KC”) (“Dostawcy”). Wszelkie warunki Dostawcy
niezgodne z niniejszymi Warunkami lub z nimi rozbieżne będą uznawane jedynie za uprzednią, pisemną zgodą SJ
Automation. Niniejsze Warunki będą również miały zastosowanie nawet wtedy, gdy SJ Automation, będąc świadom
przeciwnych lub odmiennych warunków Dostawcy, zaakceptuje dostawę bez zastrzeżeń. Dostawca akceptuje niniejsze
Warunki wraz z pisemnym potwierdzeniem zamówienia SJ Automation, o którym mowa w punkcie 2 poniżej lub
wykonaniem zamówienia SJ Automation.
1.2 Wszelkie uzgodnienia dokonywane pomiędzy SJ Automation a Dostawcą dotyczące warunków zakupu towarów lub
usług są zawarte na piśmie w niniejszej umowie.
1.3 Niniejsze Warunki mają zastosowanie wyłącznie do Dostawców i do wszystkich przyszłych transakcji z Dostawcami,
nawet jeżeli nie zostało to wyraźnie uzgodnione między stronami.
1.4 Art. 661 §1 – 3 oraz 682 KC nie będą miały zastosowania do zawierania umów na podstawie niniejszych Warunków.
2. Zamówienia
2.1 Zamówienia SJ Automation będą wiążące jedynie jeżeli będą wystosowane na piśmie i opatrzone prawnie wiążącym
podpisem lub faxem (oraz w wersji elektronicznej). Każde zamówienie SJ Automation będzie potwierdzone na piśmie
przez Dostawcę w ciągu 7 dni. W przypadku nieotrzymania w tym terminie potwierdzenia lub dostawy od Dostawcy,
SJ Automation nie będzie dalej związany swoim zamówieniem. Dokonanie potwierdzenia przez Dostawcę czyni
zamówienie wiążącym (“Zamówienie”). SJ Automation jest uprawniona do odstąpienia od Zamówienia w ciągu 7 dni od
daty otrzymania od Dostawcy potwierdzenia lub dokonania dostawy.
2.2 Dostawca może dokonać podzlecenia za uprzednią, pisemną zgodą SJ Automation.
3. Dostawa
3.1 Terminy dostaw będą potwierdzone przez Dostawcę na piśmie. Potwierdzone terminy dostaw będą wiążące. Wszelkie
zmiany do terminów dostaw będą uzgodnione na piśmie przez SJ Automation i Dostawcę. Do każdej partii towaru musi być
dołączony dowód dostawy (lub list przewozowy lub inny dokument potwierdzający dostawę towarów).
3.2 Dostawca niezwłocznie zawiadomi SJ Automation o ewentualnych opóźnieniach w dostawach, które mogłyby zagrozić
terminowi lub jakości dostawy lub w jakikolwiek inny sposób spowodować nieprawidłowe wykonanie Zamówienia przez
Dostawcę. Niezależnie od powyższego, Dostawca zwróci wszelkie dodatkowe koszty poniesione w związku z zawinionym
przekroczeniem terminu wykonania Zamówienia. Wszelkie koszty spowodowane przez Dostawcę takie jak koszty transportu
ekspresowego, połączeń telefonicznych/faksu i inne, będą ponoszone przez Dostawcę. SJ Automation ponadto zachowuje
prawo do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych i/lub prawo do odstąpienia.
3.3 Zaakceptowanie opóźnionego Zamówienia nie oznacza zrzeczenia się prawa do odszkodowania lub do odstąpienia.
4. Odbiór
4.1 SJ Automation jest uprawniony do pobierania opłaty od Dostawcy z tytułu magazynowania i ubezpieczenia partii
towarów, które zostały dostarczone przed uzgodnionym terminem lub w większej ilości niż uzgodniona oraz do zwrotu takiej
partii towaru na koszt i ryzyko Dostawcy, jeżeli nie można rozsądnie wymagać, aby SJ Automation podjął się
magazynowania takiej partii towaru.
4.2 W przypadku transportu partii towarów na podstawie ustalonego harmonogramu, SJ Automation jest obowiązana do
odbioru jedynie takiej ilości towarów, do jakiej zobowiązał się umownie.
4.3 Zdarzenia siły wyższej (force majeure) takie jak strajki, wojny, bunty, rebelie, klęski żywiołowe, zakłócenia w
transporcie, lokaut, zakłócenia lub ograniczenia procesów operacyjnych oraz inne podobne zdarzenia, które mogą skutkować
spadkiem konsumpcji lub obrotu w odniesieniu do towarów i/lub usług Dostawcy, uprawniają SJ Automation do odstąpienia
od Zamówienia, przy czym SJ Automation nie jest zobowiązany wobec Dostawcy do naprawienia jakiejkolwiek szkody
powstałej w wyniku takiego odstąpienia.
4.4 Wartości ustalone przez SJ Automation w trakcie kontroli przyjmowanych towarów i ich jakości będą miały
zastosowanie do wymiarów, ilości i jakości oraz będą wiążące dla stron.
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5. Ceny i Warunki Płatności
5.1 Ceny Zamówień są podane netto i nie zawierają kwoty podatku VAT. VAT będzie zawsze płatny dodatkowo, chyba
że coś innego zostało ustalone w odrębnej umowie.
5.2 Faktury na każde Zamówienie będą wysyłane do SJ Automation wraz z każdą dostawą. Szczegóły Zamówienia zawarte
w formularzu zamówienia będą w całości wymienione na fakturze.
5.3 Warunki płatności za towary i/lub usługi będą wskazane na formularzach zamówienia SJ Automation, które uznaje się za
integralną część niniejszej umowy. Prawidłowe otrzymanie towarów i/lub usług jest warunkiem płatności.
5.4 W granicach prawa, SJ Automation jest uprawniony do dokonywania potrąceń i wstrzymywania płatności faktur
Dostawcy.
5.5 Jeżeli cenę za towary i/lub usługi ustalono jako równowartość oznaczonej kwoty w walucie obcej, a w trakcie
wykonywania umowy handlowej nastąpiła zmiana wartości tej waluty w stosunku do złotego polskiego, zapłata będzie
dokonana według średniego kursu wymiany tej waluty obcej na polski złoty po kursie ogłoszonym przez Prezesa NBP i
obowiązującym w dniu wystawienia faktury.
5.6 Wszelkie towary będą pakowane w taki sposób aby nie uległy zniszczeniu w trakcie: transportu drogą lądową, morską,
powietrzną, magazynowania, załadunku, wyładunku lub ustawiania. Jeżeli SJ Automation wymaga szczególnych opakowań,
Dostawca zapewni towar w takim szczególnym opakowaniu, jakiego zażąda SJ Automation w Zamówieniu lub w odrębnej
umowie handlowej. Ceny towarów obejmują opakowania standardowe i szczególne, jeżeli SJ Automation ich zażąda.
6. Zmiany
Dostawca powiadomi spółkę SJ Automation z wyprzedzeniem przynajmniej sześćdziesięciu (60) dni o wycofaniu dowolnego
towaru z oferty lub wprowadzeniu do niego zmiany. W przypadku takiego wycofania lub zmiany firma SJ Automation może
zrezygnować z danego zamówienia, nie ponosząc w związku z taką rezygnacją żadnej odpowiedzialności wobec Dostawcy.
Jeśli firma SJ Automation nie zostanie powiadomiona na piśmie o wycofaniu lub zmianie, firma SJ Automation może
pociągnąć Dostawcę do odpowiedzialności za koszty związane z takim wycofaniem lub zmianą.
7. Przejście Ryzyka
7.1 INCOTERMS obowiązujące w czasie sprzedaży i uzgodnione między SJ Automation a Dostawcą w umowie handlowej
będą wiążące w zakresie przejścia ryzyka i tytułu własności.
7.2 Niezależnie od powyższego, tytuł własności do towarów przechodzi z Dostawcy na SJ Automation wraz z przekazaniem
towarów SJ Automation w miejscu dostawy zgodnie z klauzulą 7.1 i jej akceptacją poprzez złożenie podpisu na dowodzie
dostawy lub innym dokumencie potwierdzającym dostawę towarów.
8. Roszczenia z Tytułu Wad
8.1 Dostawca jest odpowiedzialny względem SJ Automation z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz niezgodność
dostarczonych towarów. SJ Automation przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi w odniesieniu do wadliwych i
niezgodnych towarów niezależnie od gwarancji Dostawcy.
8.2 SJ Automation jest obowiązany do badania towarów w odpowiednim okresie czasu względem wad lub niezgodności.
SJ Automation zawiadomi o oczywistych wadach i/lub niezgodnościach w ciągu 7 dni od odbioru towaru; SJ Automation
zawiadomi o wadach i/lub niezgodnościach, które nie są od razu widoczne w ciągu 14 dni od ich wykrycia; SJ Automation
zawiadomi o wadach i/lub niezgodnościach towarów przemieszczanych zgodnie z procedurą dock to stock w ciągu 7 dni od
ich wykrycia.
8.3 SJ Automation jest uprawniony do żądania, wedle własnego uznania, aby Dostawca wymienił wadliwe i/lub niezgodne
towary lub usługi, obniżył cenę towarów lub usług lub niezwłocznie usunął wadę. Dostawca może odmówić wykonania
świadczenia dodatkowego wybranego przez SJ Automation jedynie z uwagi na niewspółmierność kosztów w przypadku
gdyby takie koszty przewyższały wartość towarów lub usług w prawidłowym stanie. Uprawnienia SJ Automation do
dokonywania dalszych roszczeń pozostają niezmienione.
8.4 Jeżeli świadczenie dodatkowe okaże się nieskuteczne, SJ Automation jest uprawniony do odstąpienia od Zamówienia. W
takim przypadku, SJ Automation może żądać, w szczególności, zwrotu kosztów odbioru, transportu, magazynowania i
ubezpieczenia towarów. Świadczenie dodatkowe zostanie uznane jako nieskuteczne po jednej nieudanej próbie, o ile rodzaj
produktu lub wada nie jest takiego rodzaju, że SJ Automation powinien zaakceptować ponowną próbę dokonania
świadczenia dodatkowego.
8.5 SJ Automation zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. Dostawca nie jest uprawniony
do zrzeczenia się praw wynikających z gwarancji.
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8.6 W przypadku nagłej lub szczególnej potrzeby i braku możliwości zawiadomienia Dostawcy w odpowiednim terminie, SJ
Automation jest uprawniony do samodzielnego usunięcia wad lub usunięcia ich na koszt Dostawcy, lub do dokonania
zakupów niezbędnych do uzupełnienia niedoborów.
8.7 Jeżeli Zamówienie dotyczy towarów będących rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku, w przypadku opóźnienia
Dostawcy, SJ Automation może nabyć na koszt Dostawcy taką samą ilość towaru tego samego rodzaju albo żądać zapłaty
ich wartości. W obu przypadkach SJ Automation zachowuje roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z opóźnienia
Dostawcy.
8.8 Roszczenia z tytułu wad fizycznych towarów wygasają po dwudziestu czterech (24) miesiącach od daty przejścia
tytułu własności zgodnie z klauzulą 7.2. W przypadku niemożności korzystania z towarów zgodnie z ich przeznaczeniem z
uwagi na ich wady, termin wskazany w zdaniu poprzedzającym zostanie przedłużony o okres, w którym towary nie mogły
być używane zgodnie z ich przeznaczeniem.
9. Zasady Bezpieczeństwa
9.1 Maszyny, urządzenia, przyrządy, narzędzia i instalacje zamawiane przez SJ Automation muszą spełniać najbardziej
aktualne regulacje przeciw wypadkowe i bezpieczeństwa.
9.2 Części elektryczne wyżej wymienionych sprzętów muszą spełniać wszystkie najnowsze standardy i być zgodne z
najnowszymi regulacjami.
9.3 Wszelkie towary i/lub usługi dostarczane SJ Automation przez Dostawcę muszą być zgodne z obowiązującymi polskimi,
europejskimi i innymi (jeżeli jest to konieczne) przepisami prawa w zakresie bezpieczeństwa produktów.
10. Prawa Osób Trzecich
Dostawca oświadcza, że jego Dostawy nie naruszają praw osób trzecich. Jeżeli osoba trzecia będzie dochodziła od SJ
Automation roszczenia, w przypadku winy Dostawcy, Dostawca zadośćuczyni, na pierwsze pisemne żądanie SJ Automation,
wszelkim roszczeniom zgłoszonym przeciwko SJ Automation. Obowiązek Dostawcy do zadośćuczynienia dotyczy, przede
wszystkim, wszelkich kosztów i wydatków poniesionych przez SJ Automation w związku z wszelkimi roszczeniami osób
trzecich. W przypadku naruszenia praw osób trzecich z powodu wady, zastosowanie będą miały uprawnienia SJ Automation
wymienione w klauzuli 8 powyżej.
11. Zgodność z przepisami prawnymi, aktami wykonawczymi i zarządzeniami
11.1 Dostawca gwarantuje, że towary i usługi dostarczane w ramach realizacji zamówienia zostaną wytworzone lub będą
świadczone zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi, aktami wykonawczymi, zasadami,
zarządzeniami, rozporządzeniami i konwencjami, w tym między innymi z tymi, które dotyczą równouprawnienia w
zatrudnianiu, płac, czasu i warunków pracy, dyskryminacji, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa w pojazdach
silnikowych, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania korupcji. Na naszą prośbę Dostawca dostarczy pisemne
oświadczenie o przestrzeganiu powyżej wymienionych przepisów prawnych. Dostawca przejmie odpowiedzialność i będzie
chronić firmę SJ Automation przed wszelkimi stratami, kosztami, szkodami, wydatkami, roszczeniami z tytułu
odpowiedzialności (w tym kosztami sądowymi i innymi kosztami obrony) wynikającymi lub związanymi z naruszeniem
niniejszej klauzuli przez Dostawcę.
11.2 Żadne towary dostarczane w ramach realizacji zamówienia nie będą zawierać jakichkolwiek surowców mineralnych,
zapewniających bezpośrednie lub pośrednie finansowanie dla jakiejkolwiek grupy zbrojnej zidentyfikowanej jako sprawca
naruszeń praw człowieka, w tym między innymi zdefiniowanych jako surowce mineralne pozyskiwane na obszarach
objętych konfliktami według zasad określonych w ustępie 13(p) amerykańskiej ustawy o obrocie papierami wartościowymi z
1934 roku (US Securities Exchange Act of 1934, Dodd-Frank Act).
12. Zgodność z przepisami o przeciwdziałaniu korupcji
Dostawca gwarantuje, że:
12.1 Dostawca nie zapłacił, nie oferował, nie obiecał zapłacić ani nie autoryzował zapłaty, ani też nie zapłaci, nie zaoferuje,
nie obieca zapłacić, ani nie autoryzuje zapłaty bezpośrednio lub pośrednio jakichkolwiek środków pieniężnych lub
przedmiotów wartościowych (usług, podarunków, napiwków, łapówek itp.) w celu osiągnięcia korzystnego traktowania go
jako dostawcę firmy SJ Automation lub wynagrodzenia za takie traktowanie.
12.2 Dostawca nie zapłacił, nie oferował, nie obiecał zapłacić ani nie autoryzował zapłaty, ani też nie zapłaci, nie zaoferuje,
nie obieca zapłacić, ani nie autoryzuje zapłaty bezpośrednio lub pośrednio jakichkolwiek środków pieniężnych lub
przedmiotów wartościowych (1) jakiejkolwiek osobie lub firmie – niezależnie czy prywatnej czy rządowej – zatrudnionej
przez dowolnego klienta lub działającej w jego imieniu; lub (2) jakiemukolwiek urzędnikowi państwowemu lub
pracownikowi administracji publicznej bądź jakiejkolwiek partii politycznej czy też kandydatowi na urząd polityczny lub
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przedstawicielowi partii politycznej w celu wpłynięcia na czyn lub decyzję bądź nakłonienia do czynu lub nagrodzenia za
czyn w celu zapewnienia sobie nieuczciwej przewagi w prowadzeniu działalności.
12.3 Dostawca nie dokonał ani nie dokona bezpośrednio lub pośrednio żadnych niedozwolonych płatności, w tym, między
innymi, drobnych gratyfikacji lub łapówek.
12.4 Dostawca wprowadził i będzie przestrzegać zasad skutecznego kodeksu etyki biznesowej i programu zgodności z
przepisami oraz procedur mających na celu przeciwdziałanie korupcji oraz zapewnienie zgodności ze wszystkimi
obowiązującymi prawami i przepisami dotyczącymi korupcji i przekupstwa.
12.5 Dostawca niezwłocznie ujawni firmie SJ Automation na piśmie wszystkie istotne fakty dotyczące jakiegokolwiek
naruszenia lub domniemanego naruszenia, z wyżej wymienionych oświadczeń.
12.6 Na naszą prośbę Dostawca dostarczy pisemne oświadczenie o przestrzeganiu powyżej wymienionych przepisów
prawnych. Dostawca przejmie odpowiedzialność i będzie chronić firmę SJ Automation przed wszelkimi stratami, kosztami,
szkodami, wydatkami, roszczeniami z tytułu odpowiedzialności (w tym kosztami sądowymi i innymi kosztami obrony)
wynikającymi lub związanymi z naruszeniem niniejszej klauzuli przez Dostawcę.
12.7 Dostawca włączy niniejszą klauzulę lub postanowienia mające równorzędny skutek do wszelkich umów o prace
podwykonawcze w ramach realizacji każdego zlecenia.
13. Ubezpieczenie
13.1 Dostawca oświadcza, że posiada i zachowa ochronę ubezpieczeniową w następujących rodzajach i kwotach oraz zgadza
się dostarczyć świadectwa zawarcia ubezpieczenia potwierdzające, że Dostawca posiada ochronę ubezpieczeniową na
następujące minimalne kwoty:
(a) Odszkodowania pracownicze lub równowartość – limity ustawowe dla kraju/krajów, gdzie wykonywana jest praca;
(b) Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia z włączeniem odpowiedzialności
cywilnej za produkt i usługę – nie mniej niż równowartość 7 000 000 euro w lokalnej walucie za zdarzenie – wymaganie
dotyczące wysokości sumy gwarancyjnej może zostać spełnione poprzez kombinację limitów polisy podstawowej oraz
nadwyżkowej;
(c) Wymagane wyłącznie, gdy pojazd Dostawcy wjedzie na teren naszej firmy lub jeśli umowa dotyczy świadczenia usług
transportowych: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu (OC komunikacyjne) – nie mniej niż
równowartość 1 000 000 euro w lokalnej walucie (za jeden wypadek);
(d) Wymagane wyłącznie w przypadku dostaw produktów lotniczych i kosmonautycznych: Ubezpieczenie właściciela statku
powietrznego od odpowiedzialności cywilnej – łącznie nie mniej niż równowartość 10 000 000 euro w lokalnej walucie.
13.2 Świadectwa zawarcia ubezpieczenia, o których mowa powyżej, będą zawierać kwotę, numer oraz datę ważności polisy.
Na naszą prośbę, Dostawca wskaże na swoich polisach firmę SJ Automation jako dodatkowego ubezpieczonego. Jeśli
Dostawca jest samo ubezpieczającym w zakresie odszkodowań pracowniczych, Dostawca dostarczy firmie SJ Automation
kopię świadectwa samo ubezpieczenia wystawionego przez kraj/kraje, gdzie wykonywana jest praca. Zapewnienie zgodności
przez Dostawcę z wymaganiami dotyczącymi ubezpieczenia określonymi w niniejszej klauzuli nie wpływa w żaden sposób
na obowiązek przejęcia odpowiedzialności za firmę SJ Automation przez Dostawcę.
14. Klauzula
14.1 Dostawca będzie traktował jako poufne wszelkie informacje, w których posiadanie wejdzie w konsekwencji jego relacji
biznesowej z SJ Automation lub które SJ Automation mu wprost ujawni. W ramach swojej działalności, Dostawca może
ujawnić takie informacje jedynie tym osobom, dla których jest to niezbędne w celu wykonywania obowiązków wobec SJ
Automation i którzy będą przestrzegać obowiązku poufności.
14.2 Klauzula 14.1 nie dotyczy informacji:
(a) jeżeli strona, która je otrzymała („odbiorca") może udokumentować, iż były one jej znane przed ich ujawnieniem, przy
czym odbiorca musi poinformować stronę, która dokonała ujawnienia („strona ujawniająca”) o otrzymaniu takich informacji
w ciągu miesiąca od ich otrzymania;
(b) które w chwili ujawnienia odbiorcy były publicznie dostępne lub stały się publicznie dostępne po ich ujawnieniu, bez
naruszenia niniejszych Warunków przez odbiorcę;
(c) które odbiorca ma otrzymać od osób trzecich, o ile informacje te nie stanowią części umowy o zachowaniu poufności
zawartej ze stroną ujawniającą;
(d) których ujawnienie osobom trzecim uprzednio zostało zatwierdzone na piśmie przez stronę ujawniającą; lub
(e) do ujawnienia których strona ujawniająca jest obowiązana zgodnie z przepisami prawa lub odpowiednim aktem.
14.3 Obowiązek przestrzegania zasad poufności będzie obowiązywał również po zakończeniu stosunków handlowych
pomiędzy stronami.

Ogólne Warunki Zakupu („Warunki”)
14.4 Wszelkie informacje uzyskane przez Dostawcę pozostaną własnością SJ Automation i zostaną zwrócone SJ Automation
na jego żądanie bez zbędnej zwłoki. Obowiązek ten dotyczy również wszelkich przedmiotów użyczonych czasowo
Dostawcy.
14.5 Jeżeli Dostawca zostanie zobowiązany przez przepisy prawa do ujawnienia osobie trzeciej jakichkolwiek informacji
dotyczących działalności SJ Automation, Dostawca niezwłocznie zawiadomi o tym SJ Automation i będzie współpracował z
SJ Automation w celu wyeliminowania lub zmniejszenia negatywnych efektów takiego ujawnienia.
15. Postanowienia końcowe
15.1 Miejscem dostaw Dostawcy będą pomieszczenia, w których SJ Automation prowadzi działalność wskazane w
Zamówieniu. Wyłączną jurysdykcję nad wszelkimi sporami między stronami wynikającymi z lub w związku z niniejszymi
Warunkami (i wszelkie inne roszczenia) mają sądy powszechne w Warszawie (Polska).
15.2 Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej
sprzedaży towarów nie ma zastosowania.
15.3 Dane, do których SJ Automation udzieli dostępu Dostawcy w celu wykonywania Zamówień, będą przechowywane
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego.
15.4 W przypadku, jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków lub jakiekolwiek postanowienie umowne stanie
się nieważne lub w przypadku zaistnienia jakiejkolwiek innej luki, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych
postanowień lub umów w całości. Luki będą wypełnione postanowieniami, które strony uzgodnią zgodnie z gospodarczymi
celami niniejszych Warunków.
15.5 SJ Automation zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych Warunków. W takiej sytuacji, zmienione Warunki będą miały
zastosowanie do wszystkich złożonych Zamówień i wszelkich umów zawartych po dacie danej zmiany, oraz do zamówień
uzupełniających lub związanych z wcześniejszymi sprzedażami lub wcześniej zawartymi umowami. W przypadku, jeżeli
Dostawca pozostaje w regularnych (stałych) stosunkach gospodarczych z SJ Automation, SJ Automation zawiadomi
Dostawcę na piśmie: listem poleconym, emailem lub faxem, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, o zamiarze dokonania
zmian w niniejszych Warunkach. W przypadku, jeżeli Dostawca nie pozostaje z SJ Automation w stałych stosunkach
gospodarczych, Dostawca taki może uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszych warunków na stronie internetowej
SJ Automation: www.sjautomation.com.pl

