Microbial Solutions Zasady i Warunki
Produkty i usługi firmy Microbial Solutions obejmują między innymi:
Produkty: LAL, PTS™, PTS-Micro™, MCS™, Nexus™, nexgen-PTS™, nexgen-MCS™, Axcess®,
Celsis Advance®, Celsis Innovate®, Celsis RapiScreen™, Celsis AMPiScreen®, Celsis Accel®, Celsis
Velocity™, ENDOSCAN-V™, Charles River Cortex™ oraz produkty powiązane
Usługi: Testy na mikroorganizmy, bakterie i endotoksyny (Microbial Bacterial and Endotoxin),
AccuGENX-ID®, AccuPRO-ID®, AccuBLAST®, AccuGENX-ST®, RiboPrinter®, Axcess® System oraz
usługi powiązane
A. INNE ZASADY I WARUNKI.
Jeżeli klient zawarł z Firmą umowę zawierającą zasady i warunki właściwe dla danej sprzedaży, lub
jeżeli dostępny jest stosowny Podręcznik użytkownika, wówczas moc wiążącą mają te zasady i warunki
(„Szczególne Zasady i Warunki”). W przypadku wystąpienia sprzeczności, moc nadrzędną mają
Szczególne Zasady i Warunki. Jeżeli nie ma Szczególnych Zasad i Warunków, wówczas zastosowanie mają
niniejsze zasady i warunki („Zasady i warunki”), które będą stanowić umowę pomiędzy Firmą i klientem,
bez względu na to, czy klient zaakceptuje te Zasady i warunki na piśmie, w sposób dorozumiany lub poprzez
akceptację Produktów i/lub Usług. Zasady i Warunki będą stanowiły element każdego zamówienia złożonego
przez klienta („Zamówienie”). Jakakolwiek zasada lub warunek określony w Zamówieniu lub innym
dokumencie przedłożonym przez klienta nie ma żadnej wiążącej mocy prawnej. W szczególności, przyjęcie
przez Firmę Zamówienia od klienta nie oznacza akceptacji jakichkolwiek sprzecznych lub dodatkowych
zasad i warunków, również w sytuacji, gdy Firma ma świadomość istnienia tych sprzecznych lub
dodatkowych zasad i warunków. Firma, w szczególności, nie akceptuje jakichkolwiek innych lub dodatkowych
zasad i warunków zaproponowanych przez klienta, chyba że obie strony wyraziły na nie pisemną zgodę.
B. CENA I PŁATNOŚĆ.
Obowiązują ceny podane na liście cenowej Firmy w dniu dostawy, chyba że obie strony ustaliły inaczej na
piśmie. Ceny Produktów nie zawierają stosownych podatków, kosztów i opłat za opakowania, ubezpieczenie
i transport Produktów, za uiszczenie których odpowiedzialny jest klient. Wszystkie aktualne lub naliczone w
przyszłości podatki z tytułu sprzedaży, użytkowania, podatki akcyzowe, obrotowe, VAT oraz inne podatki,
opłaty celne, opłaty lub koszty związane ze sprzedażą, posiadaniem, importem, eksportem lub użytkowaniem
Produktów i/lub Usług stanowią wyłączną odpowiedzialność i będą w całości uiszczone przez klienta.
Standardowy czas płatności wynosi trzydzieści (30) dni od daty faktury. Klient nie wstrzyma płatności, nie
przyzna sobie prawa do zatrzymania, ani nie wystąpi z roszczeniem wzajemnym przeciwko roszczeniom
Firmy dotyczącym płatności, chyba że roszczenie wzajemne klienta zostało prawomocnie orzeczone przez
kompetentny sąd lub zostało pisemnie zatwierdzone przez Firmę.
C. ZAMÓWIENIE I DOSTAWA.
Zamówienia mają dla Firmy moc wiążącą wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu przez Firmę lub konsygnacji
Produktów i/lub Usług. Firma ma prawo do podjęcia według własnego uznania decyzji o częściowym lub
całkowitym odrzuceniu zamówienia. Wszystkie dostawy dostarczane są „ex works” (Incoterms 2010) z terenu
Firmy, chyba że zawarta została z klientem inna umowa na piśmie. Miejscem realizacji i dostawy zamówienia
jest teren Firmy. Firma powiadomi klienta przed spodziewaną datą wysyłki Produktów. Jeżeli dotyczy, przed
datą doręczenia Firma poda numer seryjny każdego Produktu.
Każda podana data dostawy jest tylko datą przybliżoną. Firma nie ponosi odpowiedzialności za
niedostarczenie Produktu z powodu zaistnienia okoliczności będących poza kontrolą Firmy lub wskutek
nieprzekazania przez klienta Firmie odpowiednich instrukcji dotyczących dostawy lub jakichkolwiek innych
instrukcji związanych z dostarczeniem Produktu.
D. RYZYKO UTRATY.
W chwili opuszczenia terenu Firmy przez Produkty, ryzyko zaginięcia lub uszkodzenia Produktów przechodzi
z Firmy na klienta, co powoduje zwolnienie Firmy z jakichkolwiek zobowiązań z tytułu zaginięcia lub
uszkodzenia Produktów.
E. LICENCJA.
Oprogramowanie firmy Microtrend ENDOSCAN-V™, innovate.im™, Advance.im™, AccelCore.im, Accel.
im™ do tworzenia trendów bazy danych i obsługi podpisu elektronicznego („Oprogramowanie”), stanowi
własność Firmy i jest chronione prawem autorskim. Firma pozostaje właścicielem Oprogramowania,
jednak Klientowi przysługują pewne prawa do korzystania z niego. Klient może korzystać z jednej
kopii Oprogramowania na jednym komputerze, wykonać jedną kopię Oprogramowania na potrzeby
archiwizacji lub skopiować Oprogramowanie na dysk twardy jednego komputera i zachować oryginał na
potrzeby archiwizacji oraz, jeśli dotyczy, korzystać z Oprogramowania w sieci, pod warunkiem posiadania
licencjonowanej kopii Oprogramowania dla każdego komputera mającego dostęp do Oprogramowania
poprzez sieć. Klient nie może kopiować dokumentacji towarzyszącej Oprogramowaniu, udzielać na nie
podlicencji, wynajmować ani wydzierżawiać jakiejkolwiek jego części, poddawać Oprogramowanie inżynierii
wstecznej, dekompilacji, deasemblacji, podejmować prób odtworzenia kodu źródłowego Oprogramowania
ani tworzyć na jego podstawie dzieł pochodnych, czy też korzystać z poprzedniej wersji lub kopii
Oprogramowania ani z jego drugiej kopii po otrzymaniu zastępczego zestawu dysków lub uaktualnionej
wersji na zastąpienie wersji poprzedniej. Po uaktualnieniu Oprogramowania wszystkie kopie poprzedniej
wersji zostaną zniszczone.
Dodatkowe warunki licencji dotyczące Charles River Cortex™
1. Niniejsze dodatkowe warunki dotyczą wyłącznie licencjonowania oprogramowania Charles River Cortex
(„Oprogramowanie Cortex”) Firma przyznaje Klientowi niewyłączne, nieprzenoszalne, niepodlegające
sublicencjonowaniu prawo oraz licencję (i) na potrzeby instalacji i użytkowania Oprogramowania Cortex
na Autoryzowanych Systemach w celu podłączenia się do konkretnej liczby Autoryzowanych Urządzeń
wyszczególnionych w stosownym Zamówieniu; (ii) na zezwolenie pracownikom Klienta na dostęp do cech i
funkcji Oprogramowania Cortex za pośrednictwem takich Autoryzowanych Systemów; oraz (iii) na dokonanie
stosownej liczby kopii Oprogramowania Cortex wyłącznie do celów nieprodukcyjnych i archiwizacyjnych.
Wyrażenie „Autoryzowane Systemy” oznacza liczbę serwerów, które Klient posiada i/lub kontroluje, i
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które Klient wykorzystuje na potrzeby działań wewnętrznych, jak określono w Zamówieniu. Wyrażenie
„Autoryzowane Urządzenia” oznacza liczbę urządzeń określoną w Zamówieniu, która znajduje się w tej
samej fizycznej lokalizacji co Autoryzowany System, który może się połączyć z Oprogramowaniem Cortex.
Każda fizyczna lokalizacja Klienta korzystająca z Oprogramowania Cortex musi mieć własny serwer oraz
instalację Oprogramowania Cortex.
2. Klient potwierdza, że Firma oraz jej licencjodawcy posiadają wszystkie prawa, tytuły i udziały, w tym
wszystkie patenty, prawa autorskie, tajemnice handlowe, znaki towarowe, osobiste prawa autorskie, prawa
z rejestracji topografii układów scalonych oraz inne prawa własności w odniesieniu do Oprogramowania
Cortex (w tym do wszystkich jego komponentów), a Firma wyraźnie zastrzega sobie wszystkie prawa, które
nie zostały wyraźnie nadane Klientowi na mocy niniejszej Umowy. Klient nie podejmie żadnych działań
i nie dopuści się zaniedbań, które mogłyby zaszkodzić prawom własności intelektualnej Firmy i/lub jej
licencjodawców w odniesieniu do Oprogramowania Cortex oraz innych materiałów, informacji, procesów
lub przedmiotów należących do Firmy. Oprogramowanie Cortex może zawierać pewne oprogramowanie
otwartoźródłowe; informacje dotyczące licencji znajdują się w sekcji Pomoc Oprogramowania Cortex.
3. Klient nie wykorzysta Oprogramowania Cortex oraz dokumentacji na cele inne niż zakres licencji
przyznanych na mocy niniejszej Umowy. Nie ograniczając ogólnego charakteru poprzedniego zapisu,
Klient nie będzie (i) modyfikować Oprogramowania Cortex (ani żadnego jego komponentu) oraz
dokumentacji ani tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych; ani nie będzie (ii) poddawać Oprogramowania
inżynierii wstecznej, dekompilacji, deasemblacji, ani nie będzie podejmowaćprób zdobycia czy odkrycia
kodu źródłowego, na podstawie którego dowolny komponent Oprogramowania Cortex jest tworzony
lub interpretowany, a Klient niniejszym uznaje, że żaden z zapisów niniejszej Umowy nie może być
interpretowany jako przyznanie mu prawa do otrzymania lub wykorzystania takiego kodu źródłowego.
4. Firma zapewni Klientowi „Usługi z zakresu utrzymania i wsparcia” zamówione na mocy Zamówienia
Oprogramowania Cortex lub zapewni inne profesjonalne usługi, takie jak instalacja, konfiguracja czy
szkolenie. Poziom wsparcia i konkretne zobowiązania z zakresu utrzymania i wsparcia będą zgodne z
poziomem wsparcia zastrzeżonym w zamówieniu i zgodne z politykami oraz procedurami wsparcia Firmy
dotyczącymi stosownego poziomu Usług z zakresu utrzymywania i wsparcia, jak opisano pod adresem
Endo-comments@crl.com.
F. OGRANICZENIA ZAKRESU UŻYWANIA.
Klient będzie korzystać z Produktów wyłącznie na swój własny wewnętrzny użytek. W razie przekazania
Produktu innej stronie z jakiegokolwiek powodu niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Firmę.
G. PRAWO WŁASNOŚCI.
Wszelkie wynalazki, techniki i/lub know-how dotyczące Usług związanych z prowadzeniem przez Firmę
działalności biznesowej, w tym, między innymi, aktualna i przyszła dokumentacja, dane naukowe i techniczne
i procedury testowania, są i pozostają wyłączną własnością Firmy. Firma i jej oddziały mogą wykorzystać
próbki dostarczone przez klienta w swojej bazie wiedzy dotyczącej produktów.
H. GWARANCJA.
Firma gwarantuje, a klient akceptuje to, że Produkty wytwarzane przez Firmę są zgodne wyłącznie z (a)
bieżącymi specyfikacjami Firmy; (b) jeśli dotyczy, bieżącymi specyfikacjami Firmy zatwierdzonymi przez
Agencję Żywności i Leków (FDA); oraz (c) jeśli dotyczy, bieżącymi dobrymi praktykami produkcyjnymi, przez
okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty dostarczenia; z zastrzeżeniem, że okres gwarancji dla PTS™,
PTS-Micro™, MCS™, nexgen-PTS™, Celsis Advance®, Celsis Advance II™, Celsis Innovate®, Celsis
RapiScreen™, Celsis AMPiScreen®, Celsis Accel®, Celsis Accel® Core i Celsis Velocity™ wynosi dwanaście
(12) miesięcy od daty dostarczenia, chyba że prawo przewiduje inaczej („Okres gwarancji”).
W przypadku Produktów wytwarzanych przez osobę trzecią i rozprowadzanych przez Firmę, gwarancja jest
ograniczona do gwarancji określonej przez tę osobę trzecią, przy czym Firma ze swojej strony nie udziela na
nie żadnej gwarancji.
Po stwierdzeniu zasadności roszczenia gwarancyjnego w Okresie gwarancji klient pisemnie poinformuje o
nim Firmę w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych. Po otrzymaniu roszczenia gwarancyjnego Firma ma prawo
do niezwłocznej inspekcji wadliwego Produktu lub zlecenia przeprowadzenia inspekcji niezależnej osobie
trzeciej. Firma będzie zobowiązana jedynie, według własnego uznania, do naprawy lub wymiany dowolnego
komponentu lub Produktu, co do którego zostanie stwierdzone w okresie gwarancyjnym, że jest wadliwy, lub
do zwrotu kwoty równoważnej cenie zakupu. Firma dokona naprawy lub wymiany Produktu tylko w kraju,
w którym Produkt ten został pierwotnie zakupiony. Wadliwy sprzęt lub części usunięte i wymienione przez
Firmę stanowią własność Firmy. W przypadku naprawy lub wymiany Produktów albo komponentów klient
zobowiązany jest do opłacenia kosztów związanych z transportem do i z Firmy.
Firma gwarantuje, a klient przyjmuje do wiadomości fakt, że Usługi będą spełniać wymogi bieżących
specyfikacji Firmy. Wszelkie roszczenia dotyczące naruszenia niniejszej gwarancji muszą być określone
na piśmie i przedłożone Firmie w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od wykonania Usług; po upływie tego
okresu Usługi uznaje się za ostatecznie przyjęte. Po powiadomieniu zobowiązanie Firmy jest ograniczone
jedynie do skorygowania wyświadczonych Usług.
I. SIŁA WYŻSZA.
Określone niniejszą Umową zobowiązania Firmy w stosunku do klienta nie obejmują uszkodzeń ani
wad spowodowanych wandalizmem, rozlaniem cieczy, działaniem siły wyższej, działaniami wojennymi,
terroryzmem lub innymi aktami przemocy, nadużyciem lub niewłaściwym użytkowaniem Produktów,
wykonywaniem napraw lub modyfikacji Produktów przez osoby inne niż personel Firmy lub jej wykonawcy i/
lub używaniem Produktów poza określonym dla nich środowiskiem i parametrami roboczymi, albo innymi
okolicznościami, na które Firma nie ma wpływu.
J. ZASTRZEŻENIA.
Gwarancja określona w punkcie I zastępuje, a Firma wyłącza (w najszerszym zakresie dozwolonym przez
prawo) wszystkie inne gwarancje i warunki wyrażone wprost lub dorozumiane w odniesieniu do Produktów

i/lub Usług, w tym między innymi gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu,
nienaruszenia praw własności intelektualnej i tytułu prawnego osób trzecich oraz gwarancje wynikające z
praw ustawowych czy przepisów prawa zwyczajowego lub handlowego. Gwarancja określona w punkcie
I oraz jakakolwiek rękojmia nie obejmuje Produktów lub komponentów, z których usunięte zostały numery
seryjne lub numery kontrolne rejestracji Produktu.
K. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.
1. Gwarancja określona w punkcie I jest nieprzenoszalna i nie podlega cesji; roszczenia gwarancyjne mogą
być zgłaszane wyłącznie przez pierwotnego nabywcę.
2. Gwarancja nie obowiązuje, gdy Produkt opuści teren jurysdykcji, w której został zakupiony.
3. W przypadku niewywiązania się ze swoich zobowiązań w całości lub części albo niewłaściwego
wywiązania się z zobowiązań z dowolnego powodu, w tym rażącego zaniedbania, odpowiedzialność
Firmy będzie ograniczona tylko do stwierdzonych szkód będących bezpośrednim wynikiem tego
zaniedbania, bez względu na przyczynę, a odszkodowanie wypłacone przez Firmę nie może
przekroczyć kwoty, jaką klient zapłacił Firmie za Produkty.
4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za szczególne, przypadkowe, niepieniężne (moralne), pośrednie lub
wtórne szkody, utratę zysków, klientów, przychodów, wartości firmy, poniesionych kosztów związanych z
personelem lub spodziewanych oszczędności (kosztów).
L. NIEDOTRZYMANIE ZOBOWIĄZAŃ.
Niedotrzymanie przez klienta zobowiązań nastąpi w przypadku:
1. nieuiszczenia opłaty w ciągu pięciu (5) dni kalendarzowych od upłynięcia terminu zapłaty;
2. niewykonania jakiegokolwiek zobowiązania w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od daty
otrzymania pisemnego zawiadomienia; lub
3. rozwiązania przedsiębiorstwa, ogłoszenia niewypłacalności lub mianowania syndyka lub kontrolera albo
rozpoczęcia jakiegokolwiek postępowania z tytułu upadłości lub niewypłacalności, wszczętego przez lub
przeciwko klientowi.
W przypadku niedotrzymania zobowiązania, o którym mowa w podpunkcie 1 powyżej, Firma może,
według własnego uznania oraz bez uprzedniego przedłożenia żądania lub zawiadomienia, zadeklarować
wszystkie niezapłacone kwoty jako natychmiast należne i wymagalne oraz naliczać odsetki od niezapłaconej
kwoty podstawowej wraz z odsetkami w wysokości 1,5% miesięcznie, czyli 18% rocznie lub, jeśli są one
niższe, naliczyć najwyższe odsetki dozwolone na mocy stosownych przepisów do czasu uiszczenia pełnej
należności, oraz obciążyć kosztami sądowymi lub innymi kosztami związanymi z procesem windykacji.
Nieskorzystanie przez Firmę, jej następców prawnych lub cesjonariuszy, z przysługujących jej praw z tytułu
dowolnego naruszenia jakichkolwiek postanowień, w tym między innymi przyjęcie płatności po upływie
terminu jej uiszczenia, nie oznacza rezygnacji z takich praw w przypadku naruszenia tych lub jakichkolwiek
innych postanowień w przyszłości.
M. ODSZKODOWANIE OD KLIENTA.
Firma nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie przez klienta Produktów lub Usług. Klient zobowiązuje
się na żądanie wyrównać szkodę, zabezpieczyć i chronić przed odpowiedzialnością Firmę, jej jednostki
nadrzędne, zależne i stowarzyszone, oraz ich dyrektorów, pracowników, podwykonawców i dostawców,
względem jakichkolwiek roszczeń, postępowań, pozwów, szkód, odpowiedzialności prawnej, strat, kar,
procesów sądowych i kosztów, w tym między innymi kosztów postępowania sądowego i obsługi prawnej,
będących wynikiem (1) jakichkolwiek roszczeń będących skutkiem korzystania przez klienta z Usług,
Produktów i/lub usług lub produktów pochodnych, oraz (2) jakiegokolwiek naruszenia przez klienta
określonych tu zobowiązań.
N. PRZEPISY.
Podczas użytkowania i korzystania z Produktów klient będzie przestrzegać wszystkich mających
zastosowanie praw i regulacji prawnych.
O. POUFNOŚĆ.
Żadna ze stron nie będzie wykorzystywać zastrzeżonych i/lub poufnych informacji drugiej strony do celów
innych niż określono to w niniejszych Zasadach i Warunkach. Strony, na piśmie, określą te informacje
jako poufne i/lub zastrzeżone. Każda ze stron użyje uzasadnionych względami handlowymi metod w celu
ochrony poufnego charakteru takich informacji oraz zastosuje uzasadnione i stosowne procedury mające
na celu zabezpieczenie ich przed nieupoważnionym opublikowaniem lub ujawnieniem, chyba że ujawnienie
tych informacji będzie wymagane względami prawnymi. Określone w tej części zobowiązanie do poufności
pozostaje w mocy przez pięć (5) lat od daty rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszych Zasad i Warunków.
Zawarte w tym punkcie postanowienia dotyczące poufności nie dotyczą żadnych informacji, które (i) są znane
stronie otrzymującej w chwili uzyskania ich od strony ujawniającej; (ii) zostaną uzyskane przez otrzymującą
je stronę od osoby trzeciej, przy czym taka osoba trzecia nie uzyskała tych informacji bezpośrednio lub
pośrednio od strony ujawniającej pod warunkiem zobowiązania do ich nieujawniania; (iii) są lub zostały
opublikowane lub w inny sposób podane do wiadomości publicznej bez naruszenia niniejszej Umowy
przez stronę otrzymującą; (iv) zostały w sposób niezależny opracowane przez stronę otrzymującą bez
związku z informacjami dostarczonymi przez stronę ujawniającą; lub (v) muszą zostać ujawnione przez
stronę otrzymującą ze względu na obowiązujące przepisy lub rozporządzenia; pod warunkiem, że strona
otrzymująca bezzwłocznie dostarczy stronie ujawniającej pisemne powiadomienie o ujawnieniu i podejmie
we współpracy ze stroną ujawniającą uzasadnione i zgodne z prawem działania mające na celu uniknięcie i/
lub zminimalizowanie zakresu ujawnienia.
P. CAŁOŚĆ UMOWY.
Niniejsze Zasady i Warunki zastępują wszelkie i wszystkie wcześniejsze, obecne lub późniejsze
porozumienia, oferty, pisemne lub ustne oświadczenia pomiędzy stronami (w tym wszelkie późniejsze bądź
sprzeczne zasady i warunki klienta).
Q. ZASADA ROZDZIELNOŚCI.
Jeżeli jakiekolwiek postanowienie zawarte w niniejszych Zasadach i Warunkach zostanie uznane za
nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, to ta nieważność, niezgodność z
prawem lub niewykonalność pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień zawartych w tych
Zasadach i Warunkach, które zachowują pełną moc.
R. PRAWO WŁAŚCIWE.
Niniejsze Zasady i Warunki oraz wszelkie spory wynikłe lub powiązane ze sprzedażą Produktów i/lub Usług
podlegają oraz będą interpretowane zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w jurysdykcji, z terenu
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której Produkty lub Usługi zostały dostarczone, z wyłączeniem konwencji ONZ o umowach międzynarodowej
sprzedaży towarów oraz z wyłączeniem jakichkolwiek zasad prawnych, które nakazywałyby zastosowanie
przepisów prawnych innej jurysdykcji.
S. ROZSTRZYGANIE SPORÓW.
Strony podejmą starania, aby wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia rozwiązać drogą negocjacji.
Jeżeli wynik negocjacji będzie niepomyślny, kontrowersja, roszczenie lub spór będą podlegać mediacji
przez stronę trzecią na warunkach przyjętych przez obie strony. Jeżeli roszczenie, kontrowersja lub spór nie
zostaną rozwiązane na drodze mediacji, wówczas na pisemny wniosek dowolnej ze stron takie roszczenie,
kontrowersja lub spór zostaną skierowane do postępowania arbitrażowego. Postępowanie arbitrażowe
odbędzie się w jurysdykcji, z której Produkty lub Usługi zostały dostarczone, i będzie prowadzone zgodnie
z przepisami prawnymi obowiązującymi na terenie tej jurysdykcji oraz zasadami arbitrażu określonymi w
konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W dokumentacji zostanie zachowany
rejestr i odpis z protokołu z tego postępowania. Orzeczenie zostanie ogłoszone na piśmie, z właściwą
szczegółowością, z przedstawieniem uzasadniających faktów i wniosków prawnych wspierających
orzeczenie. Decyzja podjęta większością głosów zespołu arbitrażowego będzie stanowić orzeczenie arbitrów,
i będzie ona miała charakter wiążący również w sytuacji, jeżeli którakolwiek ze stron odmówi lub nie weźmie
udziału w postępowaniu arbitrażowym. Wszystkie koszty postępowania arbitrażowego, z wyjątkiem kosztów
związanych z udziałem biegłych i obsługą prawną, zostaną podzielne równo pomiędzy strony. Postępowanie
będzie prowadzone w języku angielskim. Żadne postanowienia zawarte w tej części nie ograniczają prawa
Firmy do natychmiastowej i bezpośredniej egzekucji roszczeń dotyczących płatności ani dążenia do
zabezpieczenia roszczeń w stosunku do klienta we właściwym sądzie na terenie jurysdykcji klienta.
T. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA.
CHARLES RIVER™, CHARLES RIVER LABORATORIES®, ENDOSAFE®, ENDOSCAN-V™,
ENDOCHROME-K™, PTS™, MCS™, nexgen-PTS™, nexgen-MCS™, Nexus™, Charles River Cortex™
i Lab of Tomorrow® są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Charles River
Laboratories, Inc. FlowGo™, Proteus NoEndo™, NoEndo™ i SelfSeal™ są znakami towarowymi firmy
Generon Ltd. Axcess®, Accugenix®, AccuGENX-ID®, AccuBLAST®, AccuPRO-ID® i AccuGENX-ST® są
zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Accugenix, Inc. The RiboPrinter® System jest zarejestrowanym
znakiem towarowym firmy E.I. du Pont de Nemours and Company. EPPENDORF® jest zarejestrowanym
znakiem towarowym firmy Brinkman. System microflex™ MALDI-TOF jest zarejestrowanym znakiem
towarowym firmy Bruker Corporation. SEIKO® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Seiko
Kabushiki Kaisha TA Seiko Corporation. Bio-Tek® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bio-Tek
Instruments, Inc. Epson® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Seiko Epson Corporation. STAR®,
STARlet® i NIMBUS™ są znakami towarowymi firmy Hamilton Company. Zebra® QLn™ jest znakiem
towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy ZIH Corp.Jadak® flexpoint™ jest znakiem
towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy JADAK LLC w odniesieniu do produktów
Endosafe®, patent USA nr 6,270,982, patent USA nr 6,391,570, patent USA nr 7,329,538, patent USA
nr 7,939,291, patent USA nr 7,479,375, patent USA nr 7,901,899, patent USA nr 7,968,280, patent USA
nr 8,440,394, patent USA nr 8,993,259, patent USA nr 8,993,260, patent USA na wzór przemysłowy nr
D472,324, U.S. patent USA na wzór przemysłowy nr D667,022, patent USA na wzór przemysłowy nr
D667,417, patent USA na wzór przemysłowy nr D667,418, patent USA na wzór przemysłowy nr D698,939,
patent USA na wzór przemysłowy nr D704,854, patent USA na wzór przemysłowy nr D705,438, patent USA
na wzór przemysłowy nr D705,439, patent USA na wzór przemysłowy nr D717,352, patent USA na wzór
przemysłowy nr D717,460, patent USA na wzór przemysłowy nr D717,462, patent USA na wzór przemysłowy
nr D717,463, patent USA na wzór przemysłowy nr D717,464, patent USA na wzór przemysłowy nr D719,666,
patent USA na wzór przemysłowy nr D719,667, patent USA na wzór przemysłowy nr D724,755, patent USA
na wzór przemysłowy nr D726,929, patent USA na wzór przemysłowy nr D728,816, patent USA na wzór
przemysłowy nr D759,837, patent USA na wzór przemysłowy nr D759,836, ich europejskie odpowiedniki i
inne patenty w toku.
Celsis® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Celsis International Limited. Celsis Accel®, Celsis
Advance®, Celsis AMPiscreen®, Celsis Innovate®, Celsis Luminase®, Celsis Luminate® i Celsis Luminex® są
zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Celsis International Limited. Celsis Rapiscreen™ jest znakiem
towarowym firmy Celsis International Limited. Smart Science for Smart Business® jest zarejestrowanym
znakiem towarowym firmy Celsis International Limited. Celsis® Advance IITM jest znakiem towarowym firmy
Celsis International Limited.
Dodatkowe Zasady i warunki dotyczące wynajmu systemu Celsis Innovate®
1. Niniejsze dodatkowe zasady i warunki regulują jedynie wynajem Celsis Innovate® i nie dotyczą one
konserwacji Celsis Innovate®.
2. Klient musi zapewnić, że system Celsis Innovate® (a) pod każdym względem odpowiada wymaganiom,
(b) został odebrany we właściwym stanie roboczym, (c) jest utrzymywany we właściwym stanie
roboczym i technicznym, (d) jest używany zgodnie z instrukcją Firmy oraz (e) pozostanie pod
wymienionym tu adresem, a jego przeniesienie może odbyć się tylko po uprzednim uzyskaniu pisemnej
zgody ze strony Firmy.
3. Klient ubezpieczy Celsis Innovate® od wszelkiego zagrożenia, straty lub szkody na pełen okres
wynajmu. System Celsis Innovate® będzie ubezpieczony na kwotę równą co najmniej kosztowi wymiany.
Klient zapewni zabezpieczenie praw Firmy w odniesieniu do Celsis Innovate® przez ubezpieczyciela,
wskazując ją jako stronę uprawnioną do odbioru płatności z tytułu odszkodowania i na żądanie
przedstawi Firmie dowód. Klient zapewni ogólne ubezpieczenie na wypadek odpowiedzialności cywilnej
za szkody na kwotę 1 000 000 USD na zdarzenie, wskazując Firmę jako dodatkowego ubezpieczonego
od odpowiedzialności związanej z użytkowaniem przez klienta systemu Celsis Innovate®. Jeżeli wskutek
roszczenia ubezpieczeniowego nastąpi wymiana systemu Celsis Innovate®, będzie on stanowił własność
Firmy.
4. Poza przypadkami naruszenia umowy określonymi w Punkcie M wyżej, za naruszenie zasad i warunków
wynajmu uznaje się również podjęcie prób sprzedaży przez klienta systemu Celsis Innovate® lub
oferowania go jako zabezpieczenia pożyczki lub zezwolenia na wzięcie go pod zastaw.
5. Jeżeli w przypadku naruszenia warunków Firma rozwiąże umowę o wynajem Celsis Innovate®,
klient niezwłocznie uiści Firmie opłatę z tytułu rozwiązania umowy, równą sumie wszystkich kwot
należnych Firmie w danej chwili plus wszystkich innych kwot, które byłyby należne w okresie wynajmu,
pomniejszonych o zniżkę w wysokości trzech procent (3%).
6. Po rozwiązaniu umowy klient zwróci Firmie system Celsis Innovate® w dobrym stanie (z wyłączeniem
zmian będących wynikiem normalnego zużycia) do miejsca wskazanego przez Firmę. Jeśli klient nie
zastosuje się do powyższego, Firma, lub wskazany przez nią agent, ma prawo do usunięcia systemu
Celsis Innovate® z zakładu klienta, przy czym klient będzie odpowiedzialny za uregulowanie opłat
związanych z tą procedurą oraz przywróceniem systemu Celsis Innovate® do właściwego stanu.

