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VENDOR TERMS AND CONDITIONS (POLAND)  WARUNKI NABYWANIA TiU (POLSKA) 

These Terms and Conditions set forth the only 
terms and conditions that shall apply to all 
purchases of goods and services (“Goods” and 
“Services”, respectively, or, collectively, “G&S”) 
by WeWork Poland sp. z o.o. or one of its 
affiliates identified in the Order (as defined 
below) (collectively, “WeWork”) from the 
vendor identified in the relevant Order 
(“Vendor”) by means of a service order, 
statement of work, authorization letter, or other 
written communication or electronic 
transmission (each, an “Order”) issued by 
WeWork and delivered to Vendor for the 
purchase of Goods or Services as described in 
such Order.  

 Niniejsze Warunki obejmują wyłączne warunki, 
które obowiązują przy wszystkich transakcjach 
zakupu towarów i usług (odpowiednio „Towary” 
i „Usługi” lub łącznie „TiU”) zawieranych przez 
WeWork Poland sp. z o.o. lub podmiot 
powiązany z WeWork Poland sp. z o.o. wskazany 
w Zamówieniu (zgodnie z definicją poniżej) 
(łącznie „WeWork”) z dostawcą wskazanym 
w odpowiednim Zamówieniu („Sprzedawca”), 
w drodze zamówienia na usługi, wykazu zakresu 
prac, upoważnienia lub innej formy komunikacji 
w formie pisemnej lub drogą elektroniczną 
(każde z powyższych „Zamówienie”), 
sporządzonych przez WeWork i dostarczonych 
Sprzedawcy a dotyczących zakupu Towarów lub 
Usług opisanych w takim Zamówieniu.  

1. Orders; Acceptance.  1. Zamówienia; Przyjęcie Zamówienia. 

Vendor’s (a) execution of an Order, (b) 
commencement of work on the Goods and/or 
Services to be purchased under an Order, (c) 
shipment of the Goods covered in an Order or 
(d) failure to raise any issues with an Order 
within 48 hours of receipt, whichever occurs 
first, shall be deemed to constitute Vendor’s 
acceptance of such Order and the terms and 
conditions hereof and thereof (“Acceptance”). 
Each Order must include an Order number 
(assigned by WeWork) and all applicable prices, 
quantities (if applicable), delivery dates and 
delivery locations for the Goods and/or Services 
to be provided pursuant to the Order. Vendor 
shall deliver Goods in the quantities and on the 
date(s) specified in the applicable Order or as 
otherwise agreed in writing by the parties. If no 
delivery date is specified, Vendor shall deliver 
Goods within 10 days of Vendor’s receipt of an 
Order. Time is of the essence in executing any 
Order, and prompt and timely performance of 
all obligations hereunder and thereunder with 
respect to the timely delivery of the G&S 
(including all performance dates, timetables, 
project milestones and other requirements in 
this Agreement or the applicable Order), is 
strictly required. If the estimated schedule for 
completion set forth in an Order will likely 
require Vendor to work after regular working 
hours and/or increase the size of Vendor’s work 
force, Vendor shall take any such steps without 

 Z chwilą kiedy Sprzedawca (a) zrealizuje 
Zamówienie, (b) rozpocznie prace nad Towarami 
i/lub Usługami, które stanowią przedmiot 
Zamówienia, (c) wyśle Towary objęte 
Zamówieniem lub (d) nie zgłosi żadnych 
zastrzeżeń co do Zamówienia w ciągu 48 godzin 
od jego otrzymania, w zależności od tego, które 
z powyższych nastąpi wcześniej, będzie to 
równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę 
takiego Zamówienia, jego warunków jak również 
niniejszych Warunków („Przyjęcie 
Zamówienia”). Każde Zamówienie musi określać 
numer Zamówienia (nadany przez WeWork) i 
wszelkie właściwe ceny, ilości (jeżeli dotyczy), 
dni i miejsca dostawy/świadczenia Towarów 
i/lub Usług, które mają zostać dostarczone 
zgodnie z Zamówieniem. Sprzedawca dostarczy 
Towary w ilościach i w dniu/dniach wskazanych 
we właściwym zamówieniu lub zgodnie z innymi 
ustaleniami poczynionymi przez strony w formie 
pisemnej. W przypadku niewskazania dnia 
dostawy, Sprzedawca dostarczy Towary w 
terminie 10 dni od otrzymania przez niego 
Zamówienia. Przy realizacji Zamówień czas ma 
zasadnicze znaczenie, a niezwłoczne i 
terminowe wykonanie wszystkich zobowiązań 
wynikających z niniejszych Warunków i 
Zamówienia odnośnie do terminowej dostawy 
TiU (w tym dotrzymanie wszystkich terminów 
realizacji, harmonogramów, kluczowych etapów 
projektu i innych wymogów wskazanych w 
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additional cost to WeWork. WeWork shall have 
no liability for any damage resulting from any 
cancellation. Upon full completion of the 
Services, including clean-up work, Vendor shall 
notify WeWork in writing and render a final 
invoice containing a certificate of completion. 
Vendor shall receive no royalty or other 
remuneration on the production or distribution 
of any products developed by WeWork or 
Vendor in connection with or based on Goods or 
Services. If applicable, Vendor shall pay, before 
delinquent, all costs for work done in 
connection with WeWork’s property. 

niniejszej Umowie lub właściwym Zamówieniu), 
jest bezwzględnie wymagane. Jeżeli szacowany 
harmonogram ukończenia wskazany w 
Zamówieniu będzie wymagał od Sprzedawcy 
pracy po standardowych godzinach pracy i/lub 
zwiększenia liczby osób pracujących na rzecz 
Sprzedawcy, Sprzedawca podejmie stosowne 
kroki, nie obciążając WeWork dodatkowymi 
kosztami. WeWork nie będzie odpowiadać za 
jakiekolwiek szkody wynikające z odstąpienia od 
Zamówienia. Po zakończeniu w całości realizacji 
Usług, w tym prac porządkowych, Sprzedawca 
powiadomi o tym WeWork na piśmie i wystawi 
ostateczną fakturę wraz z zaświadczeniem 
ukończenia prac. Sprzedawca nie otrzyma 
honorarium ani innego wynagrodzenia z tytułu 
produkcji lub dystrybucji produktów 
opracowanych przez WeWork lub Sprzedawcę w 
związku z Towarami lub Usługami lub na ich 
podstawie. W uzasadnionych przypadkach 
Sprzedawca pokryje, w odpowiednim terminie, 
wszelkie koszty prac wykonanych w związku z 
mieniem WeWork. 

Vendor’s Acceptance of an Order shall be 
deemed to constitute an acceptance of 
WeWork’s Data Protection Rider, which may be 
found at https://www.wework.com/en-
GB/vendortcs/dpr , and the terms of the Data 
Protection Rider shall be deemed to be 
incorporated into these Terms and Conditions. 
The Data Protection Rider may be updated from 
time to time at WeWork’s sole discretion. 
Vendor should periodically review the Data 
Protection Rider to ensure Vendor’s compliance 
with any changes made thereto.  

 Przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę będzie 
uznawane za akceptację Polityki Ochrony 
Danych WeWork, który jest dostępny 
https://www.wework.com/en-
GB/vendortcs/dpr , a warunki Polityki Ochrony 
Danych zostaną uznane za włączone do 
niniejszych Warunków. Załącznik o Ochronie 
Danych Osobowych może być aktualizowany od 
czasu do czasu według wyłącznego uznania 
WeWork. Sprzedawca powinien okresowo 
dokonywać przeglądu Załącznika o Ochronie 
Danych, aby upewnić się, że postępowanie 
Sprzedawcy jest zgodne z wprowadzanymi do 
niego zmianami.  

2. Affiliates.  2. Podmioty powiązane. 

Vendor agrees to look solely to the WeWork 
entity specified in the applicable Order for any 
payment obligations, and for any and all 
breaches of this Agreement by such WeWork 
entity, its acts or omissions in connection with 
this Agreement, and any loss, damage, liability 
or expense incurred by Vendor as a result of 
such WeWork entity’s participation in this 
Agreement, in each case with respect to the 
Goods and/or Services described in such Order. 
Vendor hereby disclaims all rights against and 

 Sprzedawca zobowiązuje się, iż będzie zwracać 
się wyłącznie do podmiotu WeWork 
wskazanego w danym Zamówieniu w sprawie 
zobowiązań płatniczych oraz wszelkich naruszeń 
niniejszej Umowy przez taki podmiot WeWork, 
jego działań lub zaniechań w związku z niniejszą 
Umową, jak również wszelkich strat, szkód, 
zobowiązań lub wydatków poniesionych przez 
Sprzedawcę na skutek udziału takiego podmiotu 
WeWork w niniejszej Umowie, w każdym 
przypadku w odniesieniu do Towarów i/lub 
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otherwise releases all other WeWork affiliates 
and entities from and against any and all liability 
arising as a result of any WeWork entity’s 
issuance of an Order. 

Usług opisanych we właściwym Zamówieniu. 
Sprzedawca niniejszym zrzeka się wszelkich 
praw do występowania przeciwko wszelkim 
pozostałym podmiotom powiązanym i innym 
podmiotom WeWork oraz zwalnia je z wszelkiej 
odpowiedzialności z tytułu złożenia Zamówienia 
przez dowolny podmiot WeWork. 

3. Shipment; Risk of Loss.  3. Wysyłka; Ryzyko utraty. 

Vendor shall prepare and pack for shipment all 
Goods in accordance with good commercial 
practices, and in any event in a manner 
sufficient to ensure that such Goods are 
delivered to WeWork in undamaged condition. 
WeWork will not pay charges for packing, 
crating, shipping or delivery, unless otherwise 
stated in an Order. If Vendor must ship in a more 
expensive manner than specified herein or in 
the applicable Order to comply with WeWork’s 
required delivery date, Vendor shall pay all 
increased costs, unless WeWork solely causes 
the necessity for and agrees in writing to pay the 
increased costs. Title and risk of loss with 
respect to any Goods pass to WeWork upon 
delivery of such Goods, at the address specified 
in the applicable Order, during WeWork’s 
normal business hours or as otherwise 
instructed by WeWork, and acceptance of such 
Goods by WeWork; Vendor shall be responsible 
for and bear the risk of loss of or damage to the 
Goods covered by an Order until they are so 
delivered and accepted by WeWork, regardless 
of the point of inspection or transfer of title. 
WeWork may return or store, at Vendor’s 
expense, any Goods delivered more than 5 days 
in advance of the delivery date specified for such 
Goods, and Vendor will redeliver such Goods on 
the correct date at Vendor’s expense. 

 Sprzedawca przygotuje i spakuje do wysyłki 
wszystkie Towary zgodnie z dobrymi praktykami 
handlowymi, oraz w każdym wypadku w sposób 
wystarczający do zapewnienia, by takie Towary 
zostały dostarczone do WeWork w 
nienaruszonym stanie. WeWork nie będzie 
płacić za pakowanie, umieszczenie w skrzyniach, 
wysyłkę lub dostawę, o ile w Zamówieniu nie 
wskazano inaczej. Jeżeli Sprzedawca będzie 
musiał dokonać wysyłki w cenie wyższej niż 
wskazano w niniejszych Warunkach lub 
właściwym Zamówieniu w celu dotrzymania 
wymaganego przez WeWork terminu dostawy, 
Sprzedawca w całości pokryje wyższe koszty, 
chyba że to wyłącznie WeWork spowodowała 
konieczność zapłaty wyższych kosztów i zgadza 
się na piśmie na ich poniesienie. Tytuł prawny i 
ryzyko utraty w odniesieniu do Towarów 
przechodzi na WeWork po dostawie takich 
Towarów pod adres wskazany we właściwym 
Zamówieniu, w czasie standardowych godzin 
pracy WeWork lub na innych warunkach 
określonych przez WeWork, oraz odbiorze 
Towarów przez WeWork; Sprzedawca ponosi 
odpowiedzialność i ryzyko z tytułu utraty lub 
uszkodzenia Towarów objętych Zamówieniem 
do czasu ich dostarczenia i odbioru przez 
WeWork, niezależnie od miejsca sprawdzenia 
Towarów lub przejścia tytułu prawnego. 
WeWork może zwrócić lub przechować, na koszt 
Sprzedawcy, Towary dostarczone ponad 5 dni 
przed dniem dostawy wyznaczonym dla takich 
Towarów, a Sprzedawca ponownie dostarczy 
takie Towary na własny koszt we właściwym 
terminie. 

4. Late Delivery.  4. Opóźnienie w dostawie. 

Unless otherwise agreed by the parties, if a 
shipment or part of a shipment of Goods is late, 
Vendor shall (a) immediately propose a new 
delivery date; (b) use best efforts to expedite 

 O ile strony nie uzgodnią inaczej, jeżeli wysyłka 
całości lub części Towarów opóźnia się, 
Sprzedawca (a) niezwłocznie zaproponuje nową 
datę dostawy; (b) dołoży wszelkich starań w celu 
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delayed Goods at Vendor’s expense; and (c) 
issue WeWork a refund (determined on a pro 
rata basis) of, or a discount (equal to the cost 
incurred by WeWork as a result of such late 
delivery) on, the purchase price for Goods 
delivered late. WeWork may also, at its option, 
(i) cancel, without liability, an Order or portions 
of an Order for late Goods not yet delivered, or 
(ii) cover for late Goods by sourcing products 
from another supplier, in each case at Vendor’s 
expense. 

nadania opóźnionych Towarów na koszt 
Sprzedawcy; i (c) dokona na rzecz WeWork 
zwrotu (na zasadzie proporcjonalności) lub 
obniżki (równowartość kosztów poniesionych 
przez WeWork na skutek takiego opóźnienia w 
dostawie) ceny nabycia Towarów dostarczonych 
z opóźnieniem. WeWork może także, według 
własnego uznania, (i) odstąpić, bez ponoszenia 
odpowiedzialności, od Zamówienia lub części 
Zamówienia obejmującej jeszcze 
niedostarczone opóźnione Towary lub (ii) w 
zamian za opóźnione Towary nabyć produkty 
zastępcze od innego dostawcy, w każdym z 
powyższych przypadków - na koszt Sprzedawcy. 

5. Warranties; Compliance with Laws.  5. Zapewnienia; Zgodność z przepisami 
prawa. 

Vendor expressly warrants, represents and 
covenants to WeWork and its affiliates, 
successors, assigns, customers and users of 
WeWork’s services, that all G&S (including any 
Work Product, as defined below) shall: (a) 
conform to the terms of the applicable Order 
and/or all applicable samples, drawings, 
standards, specifications, performance criteria 
and any other description requested, furnished 
or provided to or adopted by WeWork; (b) be 
free from any legal or physical defects, defects 
in design, material and workmanship; (c) be 
merchantable, safe and appropriate for the 
purpose for which G&S of such kind are normally 
used; (d) together with their packaging, labeling 
and accompanying materials be properly 
contained, packaged, marked and labeled; (e) 
be fit for the particular purpose for which 
WeWork intends to use the G&S, operate as 
intended, and be merchantable; (f) be conveyed 
to WeWork with clear and marketable title, free 
and clear of all liens, security interests or other 
encumbrances; (g) not infringe or otherwise 
misappropriate the rights of any third parties; 
and (h) with respect to Services, be performed 
diligently in a good, professional and 
workmanlike manner consistent with 
contemporaneous best industry practices and 
relevant standards of care, using personnel of 
required skill, experience and qualifications, and 
devoting adequate resources to meet Vendor’s 
obligations under this Agreement. For a period 
of 12 months after final acceptance of the 

 Sprzedawca wyraźnie zapewnia, oświadcza i 
zobowiązuje się wobec WeWork i jej podmiotów 
powiązanych, następców prawnych, 
cesjonariuszy, klientów i użytkowników usług 
WeWork, że wszystkie TiU (w tym Produkty 
Pracy, zgodnie z definicją poniżej): (a) są zgodne 
z warunkami stosownego Zamówienia i/lub 
wszelkimi odnośnymi próbkami, rysunkami, 
standardami, specyfikacjami, kryteriami 
wydajności lub inną charakterystyką żądaną, 
dostarczoną, zapewnioną lub przyjętą przez 
WeWork; (b) są wolne od wszelkich wad 
fizycznych i prawnych, wad w zakresie projektu, 
materiału i wykonawstwa; (c) mają odpowiednią 
jakość handlową, są bezpieczne i odpowiednie 
dla celów, do których tego typu TiU są 
standardowo wykorzystywane; (d) wraz z 
opakowaniem, etykietowaniem i materiałami 
towarzyszącymi są odpowiednio umieszczone, 
opakowane, oznakowane i oznaczone 
etykietami; (e) są odpowiednie do danego celu, 
dla którego WeWork zamierza wykorzystywać 
TiU, działają zgodnie z przeznaczeniem i mają 
odpowiednią jakość handlową; (f) zostaną 
przekazane WeWork wraz z ważnym i 
zbywalnym tytułem prawnym, wolne od 
zastawów, zabezpieczeń lub innych obciążeń; (g) 
nie naruszają ani w inny sposób nie wykorzystują 
niewłaściwie praw osób trzecich; oraz (h) w 
odniesieniu do Usług - będą świadczone 
rzetelnie w sposób właściwy, profesjonalny i 
solidny zgodnie z najlepszymi praktykami 
obowiązującymi w branży i stosownymi 
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Services or Goods by WeWork (the “Warranty 
Period”), Vendor will, at its own risk and 
expense, correct any and all defects made 
known to it by WeWork, and Vendor warrants 
that all Goods delivered hereunder shall comply 
with the foregoing sentences for the longer of 
(a) the Warranty Period or (b) the period 
provided in Vendor's standard warranty 
covering the Goods or (c) the warranty period 
under applicable law. These warranties survive 
any delivery, inspection, acceptance or payment 
of or for the G&S. In addition, Vendor warrants, 
represents and covenants that (i) it shall comply 
with, and the G&S shall comply and/or be 
performed in compliance with, (x) all applicable 
domestic, foreign and 
international/multinational laws, ordinances, 
orders, rules, actions, regulations and industry 
standards, (y) all rules, regulations and policies 
of WeWork, including security procedures 
concerning systems and data and remote access 
thereto, building security procedures (including 
restriction of access to certain areas of 
WeWork’s premises or systems for security 
reasons or otherwise in WeWork’s sole 
discretion), and general health and safety 
practices and procedures, and (z) all other 
agreements or statutory restrictions by which 
Vendor is bound, (ii) Vendor has obtained, and 
shall at all times during the term of this 
Agreement maintain, all necessary licenses and 
consents applicable to or necessary for the 
delivery of the G&S, (iii) Vendor shall ensure that 
all persons, whether employees, agents or any 
other person acting for or on behalf of Vendor, 
are properly licensed, certified or accredited as 
required by applicable law and are suitably 
skilled, experienced and qualified to deliver the 
G&S (and, upon instruction of WeWork, shall 
not utilize such personnel as WeWork may 
deem unsuitable or incompetent to deliver any 
such G&S), and (iv) Vendor shall maintain 
complete and accurate written or electronic 
records relating to the delivery of the G&S under 
this Agreement, including records of the time 
spent and materials used by Vendor in 
connection therewith and any other basis for 
any charges billed in connection with any Order, 
and documenting Vendor’s compliance with the 
requirements of clauses (i) through (iii) hereof, 

standardami należytej staranności, z 
wykorzystaniem personelu posiadającego 
wymagane umiejętności, doświadczenie i 
kwalifikacje, oraz przy zapewnieniu 
odpowiednich zasobów w celu wykonania przez 
Sprzedawcę obowiązków wynikających z 
niniejszej Umowy. Przez okres 12 miesięcy od 
odbioru końcowego Usług lub Towarów przez 
WeWork („Okres Gwarancji”), Sprzedawca na 
własne ryzyko i koszt usunie wszelkie wady 
zgłoszone mu przez WeWork, jak również 
Sprzedawca zapewnia, że wszystkie Towary 
dostarczone na mocy niniejszej Umowy są 
zgodne z postanowieniami zawartymi w 
powyższych zdaniach przez dłuższy z poniższych 
okresów: (a) Okres Gwarancji, (b) okres 
wskazany w standardowej gwarancji 
Sprzedawcy obejmującej Towary lub (c) okres 
gwarancji zgodnie z właściwymi przepisami 
prawa. Powyższe zapewnienia będą 
obowiązywać po dostarczeniu, sprawdzeniu, 
odbiorze lub płatności z tytułu TiU. Ponadto, 
Sprzedawca zapewnia, oświadcza i zobowiązuje 
się, że (i) będzie przestrzegał, a TiU będą zgodne 
i/lub świadczone zgodnie z (x) wszelkimi 
obowiązującymi krajowymi, zagranicznymi i 
międzynarodowymi przepisami prawa, 
rozporządzeniami, regulacjami, działaniami i 
normami branżowymi, (y) wszelkimi 
regulacjami, regulaminami i politykami 
WeWork, w tym procedurami bezpieczeństwa 
dotyczącymi systemów i danych oraz zdalnego 
dostępu do nich, procedur bezpieczeństwa 
budynków (w tym ograniczeń dostępu do 
określonej infrastruktury lub systemów 
WeWork ze względów bezpieczeństwa lub z 
innych powodów wedle wyłącznego uznania 
WeWork) oraz ogólnymi praktykami i 
procedurami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
oraz (z) wszelkimi innymi umowami lub 
ograniczeniami ustawowymi, które wiążą 
Sprzedawcę, (ii) Sprzedawca uzyskał oraz przez 
cały okres obowiązywania Umowy utrzyma 
wszelkie konieczne licencje i pozwolenia 
obowiązujące lub konieczne dla dostawy TiU, (iii) 
Sprzedawca zapewni, by wszystkie osoby, 
pracownicy, pośrednicy lub inne osoby 
działające w imieniu lub na rzecz Sprzedawcy, 
posiadały właściwe licencje, uprawnienia lub 
akredytacje wymagane przepisami 
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in such form as WeWork shall approve, which 
records Vendor shall retain and, during the term 
of this Agreement and for a period of 6 years 
thereafter, make available to WeWork, at 
WeWork’s request, for inspection and copying. 
If any inspection, examination or audit of such 
records discloses any overcharges by Vendor, 
Vendor shall pay WeWork the amount of such 
overcharges, together with interest on such 
overcharges at the rate of 10% per annum, or 
the maximum amount allowed by law, 
whichever is less, from the date of each such 
overcharge, until reimbursed to WeWork, and 
Vendor shall reimburse WeWork for all costs 
and expenses incurred by WeWork in 
connection with such audit. Any such 
inspection, examination or audit shall not 
relieve Vendor of any obligation, responsibility 
or liability hereunder or otherwise constitute 
WeWork’s approval of or consent to any actions 
undertaken by Vendor. Vendor further 
warrants, represents and covenants that no 
liens, encumbrances, security interests, or other 
third party claims shall attach to any property 
owned or leased by WeWork in relation to 
Vendor’s performance hereunder and that 
Vendor has all right, title and interest in the 
Goods to grant to WeWork the rights and 
licenses contained herein. WeWork’s warranty 
rights hereunder are cumulative and in addition 
to, but shall not be limited by, any standard 
warranties offered by Vendor and any other 
warranties, express or implied, available to 
WeWork under applicable law. Vendor shall and 
hereby does assign all warranties that it receives 
from suppliers or manufacturers of materials 
and equipment provided in connection with the 
G&S.  

obowiązującego prawa oraz odpowiednie 
umiejętności, doświadczenie i kwalifikacje w 
celu dostarczenia TiU (oraz, na polecenie 
WeWork, nie będzie korzystać z personelu, który 
WeWork uzna za niewłaściwy lub 
niekompetentny w zakresie dostarczania takich 
TiU), jak również (iv) Sprzedawca będzie 
prowadził kompletną i dokładną ewidencję, w 
formie pisemnej lub elektronicznej, czasu 
spędzonego i materiałów wykorzystanych przez 
Sprzedawcęw związku z dostawą oraz wszelkie 
inne podstawy naliczania opłat z tytułu 
Zamówienia, jak również dokumentującą 
przestrzeganie przez Sprzedawcę wymogów 
postanowień (i)-(iii) niniejszych Warunków, w 
formie zatwierdzonej przez WeWork, którą to 
ewidencję Sprzedawca utrzyma i udostępni 
WeWork na jej żądanie w okresie 
obowiązywania niniejszej Umowy oraz przez 6 
lat po jej zakończeniu w celu sprawdzenia lub 
sporządzenia kopii. Jeżeli sprawdzenie, badanie 
lub audyt takiej ewidencji ujawni nadmierne 
obciążenia nakładane przez Sprzedawcę, 
Sprzedawca zapłaci WeWork równowartość 
takiego nadmiernego obciążenia wraz z 
odsetkami w wymiarze 10% rocznie albo 
maksymalną kwotę dozwoloną przepisami 
prawa, w zależności od tego która z powyższych 
kwot będzie mniejsza, od dnia naliczenia 
każdego nadmiernego obciążenia do chwili jego 
zwrotu na rzecz WeWork, i Sprzedawca zwróci 
WeWork równowartość wszystkich kosztów i 
wydatków poniesionych przez WeWork w 
związku z takim audytem lub sprawdzeniem. 
Żadne takie sprawdzenie, badanie lub audyt nie 
zwalnia Sprzedawcy z jakiegokolwiek obowiązku 
ani odpowiedzialności wynikających z niniejszej 
Umowy ani też nie będzie stanowiło zezwolenia 
lub zgody WeWork na działania podjęte przez 
Sprzedawcę. Sprzedawca ponadto zapewnia, 
oświadcza i zobowiązuje się, że żaden majątek 
stanowiący własność lub dzierżawiony 
(wynajmowany) przez WeWork w związku z 
wykonaniem przez Sprzedawcę niniejszej 
Umowy nie jest przedmiotem zastawów, 
obciążeń, zabezpieczeń ani innych roszczeń osób 
trzecich oraz że Sprzedawca posiada wszelkie 
prawa, tytuły prawne i udziały odnośnie do 
Towarów, tak aby przyznać WeWork prawa i 
licencje objęte niniejszymi Warunkami. Prawa z 
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tytułu gwarancji przysługujące WeWork zgodnie 
z niniejszą Umową mają charakter łączny oraz 
uzupełniający względem, lecz nie ograniczony 
do, standardowych gwarancji oferowanych 
przez Sprzedawcę i wszelkich innych gwarancji, 
wyraźnych lub dorozumianych, przysługujących 
WeWork zgodnie z obowiązującym prawem. 
Sprzedawca niniejszym przenosi wszystkie 
gwarancje, które otrzymuje od dostawców lub 
producentów materiałów i urządzeń 
zapewnionych w związku z TiU. 

6. WeWork’s Rights.  6. Prawa WeWork. 

WeWork shall have a reasonable time after 
WeWork receives the Goods or Vendor 
completes the Services to inspect Goods 
(including Service deliverables) for conformity 
to the applicable Order and any other applicable 
specifications. G&S shall not be deemed 
accepted until WeWork has run adequate tests 
to determine whether such G&S conform to 
WeWork’s specifications. WeWork’s payment to 
Vendor for Goods or Services shall not be 
treated as acceptance. WeWork’s inspection, 
testing or use of, or payment for, the G&S shall 
not constitute acceptance thereof and shall not 
affect Vendor’s obligations and warranties set 
forth herein, which shall survive WeWork’s 
inspection, testing, acceptance and/or use. 
Nothing contained herein shall relieve Vendor in 
any way from its obligations to test, inspect and 
control the quality of the G&S. WeWork may 
reject or revoke acceptance of any G&S that are, 
in WeWork’s judgment, defective and/or do not 
conform to the terms of this Agreement (“non-
conforming G&S”). In addition to any other 
rights available to WeWork, upon WeWork’s 
rejection or revocation of acceptance of G&S or 
Vendor’s failure to meet the terms of this 
Agreement in whole or in part, WeWork shall, in 
its sole discretion, direct Vendor to, at Vendor’s 
sole cost and expense, (a) refund to WeWork 
the price of non-conforming G&S as well as any 
costs incurred by WeWork in relation thereto; or 
(b) upon a written replacement Order from 
WeWork, replace, re-perform or correct any 
such G&S at no additional cost to WeWork and 
pay for all related expenses (including any 
transportation charges) within 7 days of 
WeWork’s demand; or (c) credit WeWork’s 

 WeWork dokona, w rozsądnym terminie po 
otrzymaniu przez nią Towarów lub ukończeniu 
świadczenia Usług przez Sprzedawcę, 
sprawdzenia Towarów (w tym rezultatów 
świadczonych Usług) pod względem zgodności z 
właściwym Zamówieniem i wszelkimi innymi 
obowiązującymi specyfikacjami. TiU nie zostaną 
uznane za przyjęte do czasu przeprowadzenia 
przez WeWork odpowiednich testów w celu 
ustalenia, czy dane TiU odpowiadają 
specyfikacjom WeWork. Płatność WeWork na 
rzecz Sprzedawcy za Towary lub Usługi nie 
będzie uznana za ich przyjęcie. Sprawdzenie, 
testy lub użytkowanie bądź płatność za TiU nie 
będą równoznaczne z ich przyjęciem przez 
WeWork i nie będą wpływać na zobowiązania i 
zapewnienia Sprzedawcy zawarte w niniejszych 
Warunkach, które pozostaną w mocy po 
sprawdzeniu, testach, przyjęciu i/lub 
korzystaniu z TiU przez WeWork. Żadne 
postanowienie niniejszych Warunków nie zwolni 
Sprzedawcy w jakikolwiek sposób ze zobowiązań 
do testowania, weryfikacji i kontroli jakości TiU. 
WeWork może odmówić przyjęcia lub cofnąć 
przyjęcie TiU, które są zdaniem WeWork 
wadliwe i/lub niezgodne z warunkami niniejszej 
Umowy („TiU Niezgodne z Umową”). Poza 
innymi uprawnieniami przysługującymi 
WeWork, po odmowie lub cofnięciu przyjęcia 
TiU lub niedotrzymaniu przez Sprzedawcę 
warunków niniejszej Umowy w całości lub w 
części, WeWork, według własnego uznania, 
poleci Sprzedawcy, wyłącznie na koszt 
Sprzedawcy (a) zwrócić WeWork równowartość 
ceny TiU Niezgodnych z Umową, jak również 
wszelkie koszty poniesione przez WeWork w 
związku z powyższym; lub (b) na podstawie 
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account with an amount equal to the amount 
paid for such G&S, as well as any costs incurred 
by WeWork in relation thereto. WeWork may 
also choose to replace any non-conforming G&S 
from any other source, and Vendor will 
reimburse WeWork for any incremental costs 
incurred by WeWork in connection therewith. In 
addition, WeWork may, at Vendor’s risk, return 
to Vendor non-conforming Goods and/or Goods 
supplied in excess of quantities ordered and 
may charge Vendor for all expenses related 
thereto. If Vendor fails to take any of the 
corrective action described herein, WeWork, 
upon notice to Vendor, may take such action 
and charge Vendor for all costs incurred by 
WeWork in relation thereto. WeWork’s count as 
to the quantity of Goods delivered shall be 
accepted as final and conclusive on all 
shipments that are not accompanied by a 
packing slip indicating the quantity delivered. 
Unless specified otherwise, all G&S delivered 
hereunder shall not be in excess of the quantity 
ordered. 

nowego Zamówienia od WeWork, wymienić, 
ponownie zrealizować lub skorygować takie TiU 
bez dodatkowych kosztów dla WeWork oraz 
pokryć wszelkie koszty powiązane (w tym koszty 
transportu) w terminie 7 dni od złożenia żądania 
przez WeWork; lub (c) uznać rachunek WeWork 
równowartością kwoty zapłaconej za takie TiU, 
jak również kosztów poniesionych przez 
WeWork w związku z powyższym. WeWork 
może także wybrać opcję wymiany TiU 
Niezgodnych z Umową na te z innego źródła, a 
Sprzedawca zwróci WeWork wszelkie 
dodatkowe koszty poniesionych przez WeWork 
z tego tytułu. Ponadto, WeWork może, na ryzyko 
Sprzedawcy, zwrócić Sprzedawcy Towary 
Niezgodne z Umową i/lub Towary dostarczone 
powyżej zamówionej ilości i obciążyć 
Sprzedawcę wszystkimi wydatkami z tym 
związanymi. Jeżeli Sprzedawca nie podejmie 
działań naprawczych opisanych powyżej, 
WeWork, po uprzednim zawiadomieniu 
Sprzedawcy, może podjąć takie działania i 
obciążyć Sprzedawcę wszystkimi kosztami 
poniesionymi przez WeWork w związku z 
powyższym. Wyliczenie ilości dostarczonych 
Towarów podane przez WeWork zostanie 
przyjęte jako ostateczne i wiążące w przypadku 
wszystkich dostaw, którym nie towarzyszy list 
przewozowy, podający dostarczoną ilość 
produktów. O ile nie wskazano inaczej, wszelkie 
TiU dostarczone zgodnie z niniejszą Umową nie 
będą przekraczać zamówionych ilości. 

7. Price; Invoices; Setoff.  7. Cena; Faktury; Potrącenia. 

As full consideration for the performance of the 
Services, delivery of the Goods (if applicable) 
and the assignment of rights to WeWork, as 
provided in this Agreement, WeWork shall pay 
Vendor the amount specified in the applicable 
Order upon receipt of proper invoices for work 
completed in accordance with this Agreement 
and the applicable Order. 

 Jako całkowite wynagrodzenie za świadczenie 
Usług, dostarczenie Towarów (w stosownych 
przypadkach) i przeniesienie praw na WeWork, 
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, 
WeWork zapłaci Sprzedawcy kwotę wskazaną w 
odpowiednim Zamówieniu po otrzymaniu 
właściwych faktur za prace zrealizowane 
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i 
właściwego Zamówienia. 

Unless otherwise agreed to by WeWork, Vendor 
shall only invoice WeWork for Goods actually 
delivered and Services actually performed by 
Vendor, in each case that are accepted by 
WeWork. Vendor warrants that the prices for 
the G&S as provided to WeWork are complete 
and no additional charges of any type shall be 

 O ile WeWork nie poczyni innych ustaleń, 
Sprzedawca wystawi WeWork fakturę wyłącznie 
za Towary faktycznie dostarczone i Usługi 
faktycznie zrealizowane przez Sprzedawcę, 
które zostały przyjęte przez WeWork. 
Sprzedawca zapewnia, że ceny za TiU 
dostarczane WeWork są ostateczne i 
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added without WeWork’s express written 
consent. The prices set forth in an Order are firm 
and the total amount due from WeWork for the 
G&S, including, without limitation, duties, taxes 
or any other charges agreed upon by WeWork, 
subject to adjustment for any rebates or credits 
described herein or therein. Unless otherwise 
agreed in an Order, the prices for any Goods or 
Services shall not exceed the pricing for similar 
goods or services offered by Vendor to its other 
clients, and, if at any time during the term of this 
Agreement Vendor offers more favorable prices 
or any more favorable terms or conditions to 
any third party client, WeWork shall be entitled 
to such prices or terms and conditions for all 
Goods and Services provided from and after the 
date of such offer to any such third party client. 
Unless otherwise agreed in an Order, invoices 
shall be submitted to WeWork within 90 days 
following WeWork’s receipt of the Goods or full 
performance of the Services and must reference 
the applicable Order number. Payment terms 
for all undisputed amounts shall be net 30 days 
from (a) the date of WeWork’s receipt of the 
applicable, accurate invoice or (b) if later, 
WeWork’s acceptance of the G&S. If WeWork 
has a claim against Vendor resulting from an 
Order or any other transaction, WeWork may 
deduct or set off disputed amounts from 
Vendor’s claims for amounts due, without 
prejudice to any other remedies WeWork may 
have under this Agreement or otherwise. 
Payment is made when WeWork’s check is 
mailed or electronic payment initiated. The 
parties shall seek to resolve any disputes 
expeditiously and in good faith. Vendor shall 
continue performing its obligations under this 
Agreement notwithstanding any such dispute. 

jakiekolwiek inne opłaty nie będą pobierane bez 
wyraźnej pisemnej zgody WeWork. Ceny 
podane w Zamówieniu są ostateczne i stanowią 
całkowitą kwotę należną od WeWork z tytułu 
TiU, uwzględniającą między innymi cła, podatki 
lub inne opłaty zaakceptowane przez WeWork, z 
zastrzeżeniem korekt wprowadzonych na 
potrzeby rabatów lub kredytów 
wyszczególnionych w niniejszych Warunkach lub 
Zamówieniu. O ile w Zamówieniu nie wskazano 
inaczej, ceny za Towary lub Usługi nie będą 
przekraczać cen podobnych towarów lub usług 
oferowanych przez Sprzedawcęjego pozostałym 
klientom oraz, jeżeli w dowolnym momencie w 
okresie obowiązywania niniejszej Umowy 
Sprzedawca zaoferuje korzystniejsze ceny lub 
korzystniejsze warunki dowolnemu klientowi 
będącemu osobą trzecią, WeWork będzie miała 
prawo uzyskać takie ceny lub warunki dla 
wszystkich Towarów i Usług dostarczanych od 
dnia i po dniu takiej oferty przedstawionej 
dowolnemu klientowi będącemu osobą trzecią. 
O ile w Zamówieniu nie wskazano inaczej, 
faktury będą dostarczane WeWork w terminie 
90 dni od otrzymania przez WeWork Towarów 
lub zrealizowania w całości Usług oraz muszą 
zawierać odpowiedni numer Zamówienia. 
Termin płatności wszystkich bezspornych kwot 
wyniesie 30 dni od (a) dnia otrzymania przez 
WeWork właściwej, prawidłowej faktury albo (b) 
dnia przyjęcia przez WeWork TiU, jeżeli ta 
przypadła później. Jeżeli WeWork wystąpi 
przeciwko Sprzedawcy z roszczeniem z tytułu 
Zamówienia lub innej transakcji, WeWork może 
odliczyć lub potrącić sporne kwoty z roszczeń 
Sprzedawcy o należności, bez uszczerbku dla 
innych środków prawnych przysługujących 
WeWork zgodnie z niniejszą Umową lub na innej 
podstawie. Płatność uznaje się za dokonaną z 
chwilą wysłania czeku lub rozpoczęcia płatności 
elektronicznej przez WeWork. Strony dołożą 
starań, by wszelkie spory były rozstrzygane 
niezwłocznie i w dobrej wierze. Sprzedawca 
będzie nadal wykonywał swoje zobowiązania 
zgodnie z niniejszą Umową, niezależnie od 
takich sporów. 

8. Taxes.  8. Podatki. 

Vendor shall be liable for any applicable income 
taxes, levies, duties, costs, charges, 

 Sprzedawca będzie odpowiedzialny za 
uiszczanie wszelkich obowiązujących podatków 
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withholdings, deductions or any charges of 
equivalent effect imposed on, or in respect of 
the G&S provided by Vendor to WeWork under 
this Agreement. Except as expressly set forth in 
this Agreement or required by any applicable 
law, WeWork shall have no responsibility to pay 
or withhold from any payment to Vendor under 
this Agreement, any domestic, foreign or 
international/multinational taxes or fees. Upon 
request, Vendor shall provide WeWork with a 
validly executed U.S. Internal Revenue Service 
form to establish its U.S. or non-U.S. status or 
any other necessary tax documentation. Where 
applicable, a non-U.S. Vendor shall note, on 
each invoice issued to WeWork under this 
Agreement, the amount of Services performed 
by Vendor within the United States, if any. 
Where required by applicable law, Vendor will 
charge WeWork sales tax, excise tax, use tax, 
value added tax, goods and services tax, 
consumption tax, or equivalent type charges 
(collectively, “Transaction Taxes”) that are 
owed by WeWork solely as a result of the G&S 
provided by Vendor to WeWork under this 
Agreement and which are required or permitted 
to be collected from WeWork by Vendor under 
applicable law. Such Transaction Taxes must be 
separately indicated on the invoice for the 
applicable G&S. All charges will be supported by 
valid tax invoices provided by Vendor to 
WeWork. Where any relevant taxation authority 
imposes any income tax on the payment for 
Services by WeWork to Vendor and requires 
WeWork to withhold such tax (“Withholding 
Tax”), WeWork may deduct such Withholding 
Tax from the payment to Vendor and remit such 
Withholding Tax to the relevant taxing authority 
on behalf of Vendor. In the event a reduced 
Withholding Tax rate may apply on payments to 
Vendor, Vendor shall furnish to WeWork as soon 
as practicable all documentation necessary to 
evidence the qualifications for the reduced rate 
of Withholding Tax. If the necessary 
documentation is not provided in a timely 
fashion before payment, the reduced 
Withholding Tax rate will not apply and any 
payments to Vendor shall be subject to the full 
rate. Where required by applicable law, 
WeWork shall deduct Withholding Tax from the 
payment to Vendor at the full rate. Upon 

dochodowych, opłat, ceł, kosztów, pobrania, 
potrącenia, odliczeń lub opłat o równoważnym 
skutku nałożonych na lub odnośnie do TiU 
dostarczanych przez Sprzedawcę na rzecz 
WeWork zgodnie z niniejszą Umową. O ile 
wyraźnie nie wskazano inaczej w niniejszej 
Umowie lub nie jest to wymagane przepisami 
obowiązującego prawa, WeWork nie będzie 
odpowiadać za zapłatę lub potrącenie z 
płatności na rzecz Sprzedawcy zgodnie z 
niniejszą Umową, krajowych, zagranicznych lub 
międzynarodowych podatków lub opłat. Na 
żądanie Sprzedawca przekaże WeWork 
właściwie podpisany formularz amerykańskiego 
urzędu podatkowego w celu określenia jego 
statusu jako osoby podlegającej lub 
niepodlegającej obowiązkowi podatkowemu w 
Stanach Zjednoczonych lub inną konieczną 
dokumentację podatkową. W stosownych 
przypadkach Sprzedawca niepodlegający 
obowiązkowi podatkowemu w Stanach 
Zjednoczonych zaznaczy na każdej fakturze 
wystawionej dla WeWork na mocy niniejszej 
Umowy, wartość ewentualnych Usług 
zrealizowanych przez Sprzedawcęna terenie 
Stanów Zjednoczonych, jeżeli takowe były 
realizowane. Jeżeli jest to wymagane przepisami 
obowiązującego prawa, Sprzedawca obciąży 
WeWork podatkiem obrotowym, akcyzą, 
podatkiem z tytułu używania, podatkiem od 
wartości dodanej, podatkiem od towarów i 
usług, podatkiem od konsumpcji lub 
równoważną formą opłat (łącznie „Podatki od 
Transakcji”), które są należne od WeWork 
wyłącznie ze względu na TiU dostarczone przez 
Sprzedawcę na rzecz WeWork na mocy 
niniejszej Umowy oraz których pobranie przez 
Sprzedawcę od WeWork jest wymagane lub 
dozwolone zgodnie z przepisami 
obowiązującego prawa. Takie Podatki od 
Transakcji muszą być odrębnie wskazane na 
fakturze za dotyczące TiU. Wszelkie opłaty będą 
poparte ważnymi fakturami podatkowymi 
dostarczonymi WeWork przez Sprzedawcę. 
Jeżeli właściwy organ podatkowy nałoży 
podatek dochodowy na płatność za Usługi 
uiszczaną przez WeWork na rzecz Sprzedawcy i 
będzie wymagał od WeWork pobrania takiego 
podatku u źródła („Podatek u Źródła”), WeWork 
może odliczyć taki Podatek u Źródła od płatności 
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reasonable request by Vendor, WeWork shall 
furnish Vendor with tax receipts or other 
documentation evidencing the payment of such 
Withholding Tax when available. 

na rzecz Sprzedawcy i odprowadzić go do 
właściwego organu podatkowego w imieniu 
Sprzedawcy. Jeżeli do płatności na rzecz 
Sprzedawcy można zastosować obniżoną stawkę 
Podatku u Źródła, Sprzedawca możliwie 
najszybciej dostarczy WeWork wszelkie 
dokumenty konieczne do udokumentowania 
podstaw do zastosowania takiej niższej stawki 
Podatku u Źródła. Jeżeli konieczne dokumenty 
nie zostaną dostarczone w terminie przed 
dokonaniem płatności, niższa stawka Podatku u 
Źródła nie będzie miała zastosowania, a w 
przypadku wszelkich płatności na rzecz 
Sprzedawcy obowiązywać będzie pełna stawka. 
Jeżeli jest to wymagane przepisami prawa, 
WeWork odliczy Podatek u Źródła w pełnej 
wysokości od kwoty płatności na rzecz 
Sprzedawcy. Na zasadne żądanie Sprzedawcy 
WeWork przekaże Sprzedawcy pokwitowania 
podatkowe lub inne dokumenty potwierdzające 
płatność takiego Podatku u Źródła, w miarę ich 
dostępności. 

9. Changes.  9. Zmiany. 

WeWork may, at any time prior to delivery of 
any Goods or completion of any Services, 
reschedule the Services, change the delivery 
destination for Goods in any Order, change the 
Services provided under any Order, or cancel 
any Order, or otherwise change the 
specifications such G&S, in any such case upon 
written notice to Vendor (each, a “Change 
Order”), in each case, at no cost to WeWork, 
except that if WeWork requests changes that 
will materially increase or decrease the cost of 
providing Goods or Services to WeWork, such as 
by requiring additional Services or additional 
materials, the parties will negotiate an 
appropriate adjustment to their obligations 
under the Order in accordance with this 
provision before Vendor commences 
performance related to such Change Order. 
Vendor will accept any changes, and shall, if a 
change increases or decreases the cost or time 
required for performance, within 2 business 
days of receiving a Change Order, submit to 
WeWork a firm cost proposal reflecting any such 
increases or decreases resulting from such 
Change Order. If WeWork accepts such cost 
proposal, Vendor shall proceed with the 

 WeWork może, w dowolnym momencie przed 
dostarczeniem Towarów lub ukończeniem 
realizacji Usług, zmienić harmonogram 
świadczenia Usług, docelowe miejsce dostawy 
Towarów w ramach danego Zamówienia, 
zmienić Usługi świadczone na podstawie 
Zamówienia lub odstąpić Zamówienie lub w inny 
sposób zmienić specyfikacje takich TiU, w 
każdym z powyższych przypadków za pisemnym 
zawiadomieniem przesłanym Sprzedawcy 
(każde z powyższych - „Polecenie Zmiany”), bez 
obciążania WeWork kosztami, z wyłączeniem 
sytuacji gdy WeWork zażąda zmian, które 
znacznie zwiększą lub zmniejszą koszty 
dostarczania Towarów lub Usług na rzecz 
WeWork, na przykład ze względu na wymagane 
w tych okolicznościach dodatkowe Usługi lub 
dodatkowe materiały, w których to przypadkach 
strony będą negocjować odpowiednią korektę 
swoich zobowiązań wynikających z Zamówienia 
zgodnie z niniejszym postanowieniem zanim 
Sprzedawca rozpocznie działania związane z 
takim Poleceniem Zmiany. Sprzedawca 
zaakceptuje zmiany i, jeżeli zmiana zwiększy lub 
zmniejszy koszt bądź skróci lub wydłuży termin 
konieczny do realizacji, przedłoży WeWork, w 
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changed services subject to the cost proposal 
and the terms and conditions of this Agreement. 
If WeWork does not accept such cost proposal, 
WeWork may cancel the related Order. Vendor 
acknowledges that a Change Order may or may 
not entitle Vendor to an adjustment in the 
Vendor’s compensation or the performance 
deadlines under this Agreement. Vendor shall 
inform WeWork at least 2 business days in 
advance of effecting or permitting any material 
change, intentional or otherwise, to the G&S, 
including, without limitation, changes in 
composition, quality specifications, 
manufacturing processes, labeling, 
functionality, safety, manufacturing locations, 
and use of any suppliers or contractors. Upon 
notice of a Vendor-initiated change, WeWork 
may cancel the related Order. Any Vendor-
initiated revisions to an Order, with respect to 
price or otherwise, must be in writing and 
approved by WeWork. In no event shall Vendor 
unreasonably withhold or delay agreement to 
any Change Order that WeWork may request 
hereunder. WeWork may cancel any Order 
within 14 days from the acceptance of the 
Order. 

ciągu 2 dni roboczych od otrzymania Polecenia 
Zmiany, wiążącą ofertę cenową 
odzwierciedlającą taki wzrost lub obniżenie 
kosztów wynikające z odnośnego Polecenia 
Zmiany. Jeżeli WeWork zaakceptuje taką ofertę 
cenową, Sprzedawca przystąpi do realizacji 
zmienionych usług, z zastrzeżeniem takiej oferty 
cenowej i warunków niniejszej Umowy. Jeżeli 
WeWork nie zaakceptuje takiej oferty cenowej, 
WeWork może odstąpić od danego Zamówienia. 
Sprzedawca potwierdza, że Polecenie Zmiany 
może uprawniać Sprzedawcę lub nie uprawniać 
Sprzedawcy do wprowadzenia korekt w 
wynagrodzeniu Sprzedawcy lub terminów 
realizacji zgodnie z niniejszą Umową. 
Sprzedawca powiadomi WeWork z 
wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych o 
przeprowadzeniu lub zezwoleniu na istotną 
zmianę, zamierzoną lub nie, w TiU, w tym 
między innymi zmian w składzie, specyfikacji 
jakości, procesach produkcyjnych, 
etykietowaniu, funkcjonalności, 
bezpieczeństwie, lokalizacji produkcji i 
wykorzystaniu dostawców lub wykonawców. Po 
dostarczeniu zawiadomienia o zainicjowanej 
przez Sprzedawcę zmianie WeWork może 
anulować dane Zamówienie. Wszelkie korekty 
Zamówienia wprowadzone z inicjatywy 
Sprzedawcy, w odniesieniu do ceny lub w innym 
zakresie, wymagają formy pisemnej i 
zatwierdzenia przez WeWork. W żadnym 
wypadku Sprzedawca nie będzie bezzasadnie 
wstrzymywać lub opóźniać wydania zgody na 
wprowadzenie Polecenia Zmiany, której 
WeWork może zażądać na podstawie niniejszej 
Umowy. WeWork może odstąpić od każdego 
Zamówienia w terminie 14 dni od przyjęcia 
takiego Zamówienia. 

10. Indemnification.  10. Zwolnienie z odpowiedzialności. 

Vendor and its affiliates (collectively, “Vendor 
Affiliates”) shall defend, indemnify and hold 
WeWork and its affiliates, directors, officers, 
managers, members, employees, contractors , 
agents, representatives and other vendors 
harmless from and against any and all claims, 
demands, actions, causes of action, 
proceedings, judgments and other liabilities, 
obligations, penalties, losses, damages, costs 
and expenses (including reasonable attorneys’ 

 Sprzedawca i jego podmioty powiązane (łącznie 
„Podmioty Powiązane Sprzedawcy”) zwolnią z 
odpowiedzialności spółkę WeWork i jej 
podmioty powiązane, członków zarządu, kadrę 
kierowniczą, menedżerów, akcjonariuszy 
(udziałowców), pracowników, 
współpracowników, pośredników, 
przedstawicieli i innych dostawców z tytułu 
wszelkich roszczeń, żądań, powództw, zdarzeń 
stanowiących podstawę powództwa, 
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fees and costs) of any nature (collectively, the 
“Claim”) to the extent arising out of or in any 
way connected with the G&S provided pursuant 
to an Order, including, without limitation, (a) 
any claim based on the death or bodily injury to 
any person, destruction or damage to property, 
or contamination of the environment and any 
associated clean-up costs; (b) Vendor failing to 
satisfy any applicable taxing authority’s 
guidelines for an independent contractor; (c) 
any claim based on the negligence, omissions, or 
willful misconduct of Vendor or any Vendor 
Affiliates; (d) Vendor failing to satisfy its 
obligations with respect to the protection of 
Confidential Information (as defined below); (e) 
Vendor failing to comply with any requirement 
of applicable law (including any failure to 
identify or any misidentification of the country 
of origin of any Goods provided hereunder); (f) 
any claim by a third party against WeWork 
alleging that the G&S, the results of any 
Services, or any other products or processes 
provided pursuant to an Order, infringe a 
patent, copyright, trademark, trade secret, or 
other proprietary right of a third party, whether 
such are provided alone or in combination with 
other products, software, or processes; (g) the 
failure of Vendor to deliver the G&S in 
accordance with this Agreement or any Order 
hereunder; (h) interference with, interruption 
or change to any utility or facility caused by 
Vendor or any subcontractor; or (i) any breach 
by Vendor or any Vendor Affiliate of any 
covenant, representation or warranty herein. 
The foregoing obligations shall not apply to the 
extent the Claim is due to or arises from the 
gross negligence or willful misconduct of 
WeWork. Vendor shall not settle any such suit 
or claim without WeWork’s prior written 
approval. Vendor agrees to pay or reimburse all 
costs that may be incurred by WeWork in 
enforcing this indemnity or in pursuing any 
insurance providers, including attorneys’ fees. 
WeWork may be represented by and participate 
through its own counsel with respect to any 
Claim. At WeWork’s option, Vendor shall take 
control of the defense of any such Claim. Should 
the use of any G&S by WeWork, its distributors, 
subcontractors, or customers be enjoined, 
threatened by injunction, or the subject of any 

postępowań, orzeczeń i innych zobowiązań, kar, 
strat, odszkodowań, kosztów i wydatków (w tym 
zasadnych kosztów obsługi prawnej i 
powiązanych kosztów) dowolnego rodzaju 
(łącznie „Roszczenia”) w zakresie wynikającym z 
lub w dowolny sposób związanym z TiU 
dostarczonymi zgodnie z Zamówieniem, w tym, 
bez ograniczeń, z tytułu: (a) wszelkich roszczeń z 
tytułu śmierci lub uszkodzeń ciała osób, 
zniszczenia lub uszkodzenia mienia, lub 
zanieczyszczenia środowiska i wszystkich 
związanych z tym kosztów usuwania 
zanieczyszczeń; (b) niezastosowania się przez 
Sprzedawcę do wytycznych właściwych organów 
podatkowych dla samodzielnych 
współpracowników; (c) wszelkich roszczeń 
opartych na niedbalstwie, zaniechaniu lub winie 
umyślnej Sprzedawcy lub Podmiotów 
Powiązanych Sprzedawcy; (d) niewykonania 
przez Sprzedawcę obowiązków z zakresu 
ochrony Informacji Poufnych (zgodnie z definicją 
poniżej); (e) niewywiązania się przez 
Sprzedawcę z wymogów wynikających z 
przepisów obowiązującego prawa (w tym 
nieoznaczenie lub nieprawidłowe oznaczenie 
kraju pochodzenia Towarów dostarczanych na 
podstawie niniejszej Umowy); (f) roszczeń osób 
trzecich przeciwko WeWork, twierdzących, że 
TiU, rezultaty Usług lub inne produkty lub 
procesy dostarczane na podstawie Zamówienia 
naruszają patent, prawa autorskie, znak 
towarowy, tajemnicę handlową lub inne prawa 
osoby trzeciej, niezależnie od tego, czy są 
dostarczone indywidualnie czy też w połączeniu 
z innymi produktami, oprogramowaniem, 
procesami; (g) niedostarczenia przez 
Sprzedawcę TiU zgodnie z niniejszą Umową lub 
Zamówieniem złożonym na podstawie niniejszej 
Umowy; (h) zakłócenia, przerywania lub zmiany 
w zakresie usług komunalnych lub infrastruktury 
spowodowanych przez Sprzedawcę lub jego 
wykonawcę; lub (i) naruszenia przez Sprzedawcę 
lub Podmiot Powiązany Sprzedawcy 
jakiegokolwiek zobowiązania, oświadczenia lub 
zapewnienia zawartego w niniejszej Umowie. 
Powyższe zobowiązania nie będą miały 
zastosowania w zakresie, w jakim Roszczenie 
dotyczy lub wynika z rażącego niedbalstwa lub 
winy umyślnej WeWork. Sprzedawca nie 
zakończy postępowania ugodą ani nie zaspokoi 
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legal proceeding, Vendor shall, at Vendor’s sole 
cost and expense, and WeWork’s option, either 
(i) substitute fully equivalent non-infringing 
G&S; (ii) modify the G&S so that they no longer 
infringe but remain fully equivalent in 
functionality; (iii) obtain for WeWork, its 
distributors, subcontractors, or customers the 
right to continue using the G&S; or (iv) if none of 
the foregoing is possible, refund all amounts 
paid for the infringing G&S. Vendor’s liability to 
WeWork for any of the matters contained in this 
Agreement, including, without limitation, the 
indemnification obligations set forth herein, 
shall not be limited by the insurance policies 
required hereunder or the recovery of any 
amount thereunder. The indemnification 
obligations herein shall survive the expiration or 
termination of this Agreement. 

roszczenia bez uprzedniej pisemnej zgody 
WeWork. Sprzedawca zobowiązuje się zapłacić 
lub zwrócić wszystkie koszty, które mogą zostać 
poniesione przez WeWork w ramach 
egzekwowania zwolnienia z odpowiedzialności, 
o którym mowa powyżej, lub dochodzenia 
roszczeń od ubezpieczycieli, w tym koszty 
obsługi prawnej. WeWork może być 
reprezentowana przez własnego pełnomocnika 
prawnego i za jego pośrednictwem uczestniczyć 
w postępowaniu dotyczącym Roszczenia. Jeżeli 
WeWork podejmie taką decyzję, Sprzedawca 
przejmie obowiązki związane z obroną przed 
takim Roszczeniem. Jeżeli korzystanie z TiU 
przez WeWork, jej dystrybutorów, wykonawców 
lub klientów zostanie zakazane, powstanie 
zagrożenie wydania w ich sprawie 
nakazu/zakazu sądowego lub stanie się ono 
przedmiotem postępowania sądowego, 
Sprzedawca, na własny koszt i zgodnie z 
wyborem WeWork, (i) zastąpi TiU 
ekwiwalentnymi TiU, które nie stanowią 
naruszenia; (ii) zmodyfikuje TiU tak, by nie 
stanowiły już naruszenia, przy zachowaniu 
równorzędnych funkcjonalności; (iii) uzyska dla 
WeWork, jej dystrybutorów, wykonawców lub 
klientów prawo do dalszego wykorzystywania 
TiU; lub (iv) jeżeli żadne z powyższych rozwiązań 
nie jest możliwe, zwróci wszelkie kwoty 
poniesione na TiU, które stanowią naruszenia 
prawa. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec 
WeWork z tytułu niniejszej Umowy, w tym 
między innymi za zobowiązania z tytułu 
zwolnienia z odpowiedzialności wskazane 
powyżej, nie będzie ograniczona przez polisy 
ubezpieczeniowe wymagane na mocy 
niniejszych Warunków lub uzyskanie 
jakichkolwiek kwot z tytułu tych polis. 
Zobowiązania z tytułu zwolnienia z 
odpowiedzialności pozostaną w mocy po 
wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy. 

11. Insurance.  11. Ubezpieczenie. 

During the term of this Agreement and for a 
period of 6 years thereafter, Vendor shall, at its 
sole cost and expense, and shall cause Vendor 
Affiliates to, have in effect and keep in force 
insurance coverage which is primary and non-
contributory as to any insurance maintained by 
WeWork, with reputable insurance companies 

 W okresie obowiązywania niniejszej Umowy 
oraz przez okres kolejnych 6 lat po jej 
wygaśnięciu, Sprzedawca, na własny koszt, 
będzie posiadał i utrzyma oraz doprowadzi do 
posiadania i utrzymywania przez Podmioty 
Powiązane Sprzedawcy ważnej polisy 
ubezpieczeniowej - pierwotnej (z której 
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maintaining an A.M. Best rating of A- or better. 
WeWork shall be named as an additional 
insured on all such policies, except the worker’s 
compensation and employer’s liability policies. 
All insurance shall also include waiver of 
subrogation provisions in favor of WeWork. The 
minimum insurance coverage to be maintained 
by Vendor shall be in amounts reasonably 
related to the scope and the nature of the G&S 
to be performed under this Agreement, as 
determined by WeWork in its reasonable 
discretion, subject to any greater coverage 
requirements mandated by applicable law or 
the common best practice and standards of care 
in Vendor’s industry. Vendor agrees that 
WeWork may, from time to time, reasonably 
require that Vendor obtain and maintain 
additional insurance in connection with Services 
to be performed under this Agreement. All such 
certificates and policies shall include a provision 
whereby WeWork will be given 30 days advance 
written notice of the insurer’s intention to 
cancel or materially alter such policies. Upon 
request, Vendor shall provide WeWork with 
certificates of insurance or evidence of coverage 
before commencing performance under this 
Agreement and shall file renewal certificates 
with WeWork as necessary to ensure that a 
current certificate is on file with WeWork at all 
times during the Term. Except where prohibited 
by law, Vendor shall require its insurer to waive 
all rights of subrogation against Vendor’s 
insurers and Vendor. Vendor shall not 
commence, and shall not allow any of Vendor 
Affiliates to commence, any portion of the 
Services until it has obtained all insurance 
required hereunder. The liability of Vendor shall 
not be limited by said insurance policies or the 
recovery of any amounts from any insurance 
policies. 

przysługuje pierwszeństwo zaspokojenia 
roszczeń) i bez prawa do odszkodowania z tytułu 
ubezpieczenia posiadanego przez WeWork, u 
renomowanych firm ubezpieczeniowych z 
ratingiem A.M Best na poziomie A- lub wyższym. 
WeWork będzie wskazana jako dodatkowy 
ubezpieczony na wszystkich takich polisach, z 
wyłączeniem ubezpieczeń od wynagrodzenia 
pracowników i odpowiedzialności pracodawcy. 
Wszelkie ubezpieczenia będą także obejmować 
zwolnienie z prawa subrogacji na rzecz WeWork. 
Minimalna ochrona ubezpieczeniowa, którą 
musi utrzymać Sprzedawca będzie równa 
kwotom zasadnie związanym z zakresem i 
charakterem TiU, które mają być świadczone na 
mocy niniejszej Umowy, zgodnie z ustaleniami 
poczynionymi przez WeWork wedle jej uznania, 
z zastrzeżeniem wymogów posiadania większej 
ochrony przewidzianych zgodnie z przepisami 
obowiązującego prawa lub najlepszymi 
praktykami i standardami należytej staranności 
w branży Sprzedawcy. Sprzedawca zgadza się, by 
WeWork każdorazowo zasadnie wymagała od 
Sprzedawcy nabycia i utrzymania dodatkowego 
ubezpieczenia w związku z Usługami, które mają 
zostać zrealizowane na podstawie niniejszej 
Umowy. Wszystkie właściwe certyfikaty i polisy 
będą zawierały postanowienie, na mocy którego 
WeWork uzyska prawo do 30-dniowego 
pisemnego zawiadomienia o planowanym przez 
ubezpieczyciela wypowiedzeniu lub istotnej 
zmianie takich polis. Przed przystąpieniem do 
realizacji postanowień niniejszej Umowy 
Sprzedawca dostarczy na żądanie WeWork 
certyfikaty ubezpieczenia lub dowód objęcia 
ochroną ubezpieczeniową i będzie przekazywać 
zaświadczenia potwierdzające odnowienie 
ubezpieczenia konieczne by upewnić się, że 
aktualny certyfikat znajduje się w dokumentacji 
WeWork w każdym momencie podczas Okresu 
Obowiązywania Umowy. Z wyjątkiem 
przypadków, w których jest to zabronione przez 
prawo, Sprzedawca będzie wymagał od swojego 
ubezpieczyciela zrzeczenia się wszelkich praw 
subrogacji w stosunku do ubezpieczycieli 
Sprzedawcy i samego Sprzedawcy. Sprzedawca 
nie rozpocznie i nie pozwoli podmiotom 
Powiązanym Sprzedawcy rozpocząć realizacji 
dowolnej części Usług do czasu uzyskania całości 
wymaganych niniejszą Umową ubezpieczeń. 
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Odpowiedzialność Sprzedawcy nie będzie 
ograniczona do wartości rzeczonych polis 
ubezpieczeniowych lub uzyskania kwot z tytułu 
polis. 

12. Ownership.  12. Prawa własności. 

WeWork shall own all right, title and interest 
(including patent rights, copyright rights, trade 
secret rights, mask work rights, trademark rights 
and all other intellectual rights throughout the 
world) relating to any and all inventions 
(whether or not patentable), works of 
authorship, designations, designs, know-how, 
ideas and information made or conceived or 
reduced to practice, in whole or in part, by 
Vendor during the term of this Agreement that 
arise out of the Services or any Confidential 
Information (as defined below) (collectively, 
“Work Product”) . To the extent that ownership 
of any Work Product does not automatically vest 
in WeWork , Vendor hereby assigns and agrees 
to assign to WeWork all Work Product, in 
particular in the fields of use as specified: 1) with 
respect to fixing and reproducing a work - using 
a specific technique to make copies of the work, 
including printing, reprographic, magnetic 
recording and digital technique; 2) with respect 
to trading in an original or copies of the object 
on which a work is fixed - marketing, lending or 
rental of the original or copies; 3) with respect 
to other forms of distribution of a work than 
that referred to in 2) - public performance, 
display, screening, replaying and broadcasting 
and rebroadcasting as well as communicating a 
work to the public in such a way that each 
person may access the work from a place and at 
a time individually chosen by him. The rights to 
the Work Product referred to herein are 
transferred at the moment of acceptance by 
WeWork and no additional remuneration shall 
be payable to Vendor in respect of such transfer, 
other than specified in this Agreement. If 
Vendor incorporates into any Work Product any 
intellectual property belonging either to Vendor 
or to a third party (“Pre-existing Property”): 4) 
Vendor will identify such Pre-existing Property 
before incorporating it into any Work Product; 
and 5) Vendor grants WeWork a nonexclusive, 
royalty-free, perpetual, irrevocable, worldwide 
license to the extent necessary for WeWork to 

 WeWork przysługuje prawo własności w 
odniesieniu do całości praw, tytułów prawnych i 
udziałów (w tym praw patentowych, praw 
autorskich, praw do tajemnicy handlowej, praw 
z rejestracji topografii układów scalonych, praw 
do znaku towarowego i wszelkich innych praw 
własności intelektualnej obowiązujących 
globalnie) do wszelkich wynalazków 
(posiadających zdolność patentową), utworów 
autorskich, oznaczeń, projektów, know-how, 
pomysłów i informacji opracowanych lub 
wymyślonych lub przygotowanych do 
wdrożenia, w całości lub w części, przez 
Sprzedawcę w okresie obowiązywania niniejszej 
Umowy, które wynikają z Usług lub Informacji 
Poufnych (zgodnie z definicją poniżej) (łącznie 
„Produkt Pracy”). W zakresie, w jakim prawo 
własności do Produktu Pracy nie przypada 
automatycznie WeWork, Sprzedawca niniejszym 
przenosi i zgadza się na przeniesienie w całości 
Produktu Pracy na WeWork, zwłaszcza co do 
następujących pól eksploatacji: 1) w zakresie 
utrwalania oraz reprodukcji utworu - 
wykorzystanie szczególnej technologii celem 
sporządzania kopii utworu, w tym drukowania, 
reprografii, zapisu magnetycznego oraz 
technologii cyfrowej; 2) w zakresie handlu 
oryginałem lub kopiami nośnika, na którym 
utwór jest utrwalony - promowanie, użyczanie 
lub wynajem oryginału lub kopii; 3) w zakresie 
form dystrybucji utworu innych niż te 
wymienione w punkcie 2) - publiczne 
wykonywanie, eksponowanie, wyświetlanie, 
odtwarzanie oraz nadawanie i ponowne 
nadawanie jak również przekazywanie utworu 
publiczności w taki sposób, że każda osoba może 
uzyskać dostęp do utworu z miejsca oraz w 
czasie samodzielnie przez taką osobę 
wybranych. Prawa do Produktu Pracy, o których 
mowa w niniejszym punkcie, zostają 
przeniesione z chwilą akceptacji przez WeWork i 
z tytułu takiego przeniesienia Sprzedawcy nie 
przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie, z 
wyjątkiem tego, które zostało określone w 
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have full use and enjoyment of the Work 
Product in the fields of use specified in 1), 2) and 
3) and no additional remuneration shall be 
payable to Vendor in respect of such license, 6) 
to the extent that any transfer or license of any 
Work Product in accordance with this clause 12 
is not constituted as valid at law, Vendor shall 
take all necessary steps to ensure that such 
intellectual property rights shall vest in WeWork 
(or be licensed to WeWork under the same 
conditions as prescribed under clause 5)) by 
executing any further agreements necessary to 
do so. Vendor will promptly disclose and provide 
all Work Product to WeWork. Vendor shall 
further assist WeWork, at WeWork’s expense, 
to further evidence, record and perfect such 
assignments, and to perfect, obtain, enforce, 
and defend any rights assigned. All materials, 
supplies, or equipment furnished or paid for by 
WeWork in connection with an Order shall 
remain WeWork’s property (title shall not 
transfer to Vendor), shall be maintained by 
Vendor in good condition, shall be used by 
Vendor only for WeWork, and shall be returned 
to WeWork or otherwise disposed of as directed 
by WeWork upon completion of such Order. 

niniejszej Umowie. Jeżeli Sprzedawca włączy do 
Produktu Pracy jakąkolwiek własność 
intelektualną należącą do Sprzedawcy lub osoby 
trzeciej ("Istniejąca Własność"): 4) Sprzedawca 
zidentyfikuje taką Istniejącą Własność przed 
włączeniem jej do Produktu Pracy; oraz 5) 
Sprzedawca udziela WeWork niewyłącznej, 
bezpłatnej, bezterminowej, nieodwołalnej i 
globalnej licencji w zakresie niezbędnym do 
zapewnienia WeWork możliwości korzystania i 
czerpania pożytków z Produktu Pracy na polach 
eksploatacji wskazanych w punktach 1), 2) oraz 
3) i Sprzedawcy nie przysługuje żadne 
dodatkowe wynagrodzenie z tytułu udzielenia 
takiej licencji; 6) jeżeli przeniesienie Produktu 
Pracy lub udzielenie co do niego licencji zgodnie 
z postanowieniami niniejszego ustępu 12 okaże 
się nieważne w świetle przepisów prawa, 
Sprzedawca podejmie wszelkie niezbędne kroki 
w celu zapewnienia, że takie prawa własności 
intelektualnej będą przysługiwać WeWork (lub 
WeWork będzie przysługiwać na nie licencja na 
warunkach wskazanych w punkcie 5)), poprzez 
sporządzenie wszelkich dalszych umów 
niezbędnych w tym celu. Sprzedawca 
niezwłocznie ujawni i przekaże Produkt Pracy w 
całości WeWork. Następnie Sprzedawca pomoże 
WeWork, na koszt WeWork, w zapewnieniu 
dalszych dowodów, ewidencjonowaniu i 
doprowadzeniu do realizacji takich przeniesień 
oraz w realizacji, uzyskaniu, wykonaniu i obronie 
przeniesionych praw. Wszelkie materiały, 
dostawy lub sprzęt dostarczone lub opłacone 
przez WeWork w związku z Zamówieniem 
pozostaną własnością WeWork (tytuł prawny 
nie zostanie przeniesiony na Sprzedawcę), będą 
utrzymywane przez Sprzedawcę w dobrym 
stanie, wykorzystywane przez Sprzedawcę 
wyłącznie dla potrzeb WeWork i zostaną 
zwrócone WeWork lub w inny sposób 
rozdysponowane, zgodnie z poleceniem 
WeWork, po realizacji Zamówienia. 

13. Confidentiality and Publicity.  13. Poufność i Rozpowszechnianie 
informacji. 

Vendor, its employees, contractors, agents and 
representatives, shall consider as WeWork’s 
“Confidential Information” all non- public or 
proprietary information provided by WeWork or 
its affiliates or members, all specifications or 

 Sprzedawca, jego pracownicy, 
współpracownicy, pośrednicy i przedstawiciele 
uznają za „Informacje Poufne” wszelkie 
informacje niepubliczne lub stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa przekazane przez 
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other documents prepared by Vendor in 
connection herewith, the fact that WeWork has 
contracted to purchase G&S from Vendor, the 
terms of this Agreement and all other non-
public information relating to an Order. In 
addition, Confidential Information means any 
third party's proprietary or confidential 
information disclosed to Vendor in the course of 
providing G&S to WeWork. Confidential 
Information does not include any information 
which is now or becomes generally publicly 
known through no wrongful act or failure to act 
of Vendor. Without WeWork’s prior written 
consent, Vendor shall not (a) disclose or use 
Confidential Information for any purpose other 
than performing an Order, (b) announce, 
publicize or discuss with third parties the subject 
matter of this Agreement or an Order, (c) 
include WeWork’s name or trademarks in any 
marketing materials or (d) disclose that 
WeWork is Vendor’s customer. The foregoing 
provisions shall be subject to the terms of any 
other written agreement executed by the 
parties relating specifically to confidentiality, 
non-disclosure and/or publicity. Vendor will use 
the same amount of care to protect Confidential 
Information that it uses to protect its own 
information of like kind, but in any event not less 
than reasonable care. Vendor agrees not to 
copy, alter, or directly or indirectly disclose any 
Confidential Information. Vendor agrees (x) to 
limit its internal distribution of Confidential 
Information to Vendor Affiliates who have a 
need to know, and to take steps to ensure that 
the dissemination is so limited, including the 
execution by Vendor Affiliates of nondisclosure 
agreements with provisions substantially similar 
to those set forth in this Agreement and, upon 
WeWork’s written request, the execution of 
non-disclosure or intellectual property 
assignment or license agreements in a form that 
is reasonably satisfactory to WeWork, copies of 
any such writings to be provided to WeWork 
upon request, and (y) that Vendor shall be 
responsible for any breach by any such Vendor 
Affiliates of any such agreement. Vendor agrees 
not to design or manufacture any products 
incorporating Confidential Information without 
WeWork’s express written consent in each 
instance. All Confidential Information is and 

WeWork lub jej podmioty powiązane lub 
akcjonariuszy (udziałowców), wszelkie 
specyfikacje lub inne dokumenty sporządzone 
przez Sprzedawcę w związku z niniejszą Umową, 
fakt zawarcia przez WeWork umowy na zakup 
TiU od Sprzedawcy, warunki niniejszej Umowy i 
wszelkie inne informacje niepubliczne związane 
z Zamówieniem. Ponadto, Informacje Poufne 
oznaczają informacje zastrzeżone (stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa) lub poufne osób 
trzecich ujawnione Sprzedawcy w ramach 
dostarczania lub realizacji TiU na rzecz WeWork. 
Informacje Poufne nie obejmują informacji, 
które obecnie są lub staną się publicznie znane 
nie za sprawą bezprawnego czynu lub 
zaniechania Sprzedawcy. Bez uprzedniej 
pisemnej zgody WeWork Sprzedawca (a) nie 
będzie ujawniać ani wykorzystywać Informacji 
Poufnych w jakimkolwiek innym celu niż 
realizacja Zamówienia, (b) nie ogłosi, nie poda 
do wiadomości publicznej ani nie będzie 
omawiał z osobami trzecimi przedmiotu 
niniejszej Umowy lub Zamówienia,(c) nie 
umieści nazwy ani znaków towarowych WeWork 
w żadnych materiałach marketingowych, ani (d) 
nie ujawni, że WeWork jest klientem 
Sprzedawcy. Do powyższych postanowień będą 
miały zastosowanie warunki innej pisemnej 
umowy zawartej przez strony, dotyczącej samej 
poufności, nieujawniania i/lub 
rozpowszechniania informacji. Sprzedawca 
będzie chronił Informacje Poufne z taką samą 
starannością, z jaką dba o ochronę własnych 
informacji podobnego rodzaju, a co najmniej 
zachowa należytą staranność. Sprzedawca 
zobowiązuje się nie kopiować, zmieniać ani nie 
ujawniać pośrednio Informacji Poufnych. 
Sprzedawca zgadza się:(x) ograniczyć 
wewnętrzną dystrybucję Informacji Poufnych do 
Podmiotów Powiązanych Sprzedawcy, które 
mają ścisłą potrzebę posiadania takiej wiedzy, 
oraz podjąć kroki w celu zapewnienia, że 
rozpowszechnianie informacji jest w ten sposób 
ograniczone, z uwzględnieniem zawierania przez 
Podmioty Powiązane Sprzedawcy umów o 
zachowanie poufności, których postanowienia 
zasadniczo odpowiadają tym zawartym w 
niniejszej Umowie oraz, na pisemne żądanie 
WeWork, zawierania umów o zachowaniu 
poufności lub przeniesienia praw własności 
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shall remain WeWork property. This Agreement 
does not grant, or otherwise give, Vendor any 
rights to any Confidential Information or any 
other WeWork intellectual property or 
proprietary materials. Vendor may receive 
access to information, property, and other 
tangible and intangible assets (“Member 
Property”) of individuals and entities occupying 
space in a WeWork facility (collectively, 
“WeWork Members”), including, without 
limitation, sensitive and confidential 
information regarding such WeWork Members 
and their actual or potential employees, 
customers, and/or business partners. Vendor 
will not use, remove, copy, manipulate, access, 
damage, destroy, disclose or otherwise engage 
with any Member Property except solely to the 
extent necessary for Vendor to deliver the G&S 
in accordance with this Agreement. Vendor will 
not (i) copy or share with any third party any 
access credentials received from WeWork, 
whether physical (e.g. key cards), electronic (e.g. 
access codes), or other or (ii) otherwise cause or 
allow any third parties without proper 
permission from WeWork, or the applicable 
WeWork Member, to access a WeWork facility 
and/or any Member Property. If the Services 
require Vendor to remove and/or transport any 
property, including Member Property, away 
from a WeWork facility, Vendor will take all 
necessary measures to protect and secure such 
property from unauthorized access, damage or 
destruction at all times while such property is 
not in a WeWork facility, including, without 
limitation, by ensuring that such property is not 
left unattended or unsecured at any point. 
Vendor agrees to require any permitted 
delegatee or contractor to be bound in writing 
by the confidentiality provisions of this 
Agreement, and, upon WeWork’s written 
request, to enter into a non-disclosure or 
intellectual property assignment or license 
agreement in a form that is reasonably 
satisfactory to WeWork (it being understood 
that, prior to any such delegation or 
subcontracting, any such delegatee or 
contractor shall be informed of the confidential 
nature of the Confidential Information and shall 
agree, in writing, to be bound by the terms of 
nondisclosure agreements with provisions 

intelektualnej lub licencyjnych w formie w 
uzasadnionym zakresie zadowalającej dla 
WeWork, których egzemplarze powinny zostać 
dostarczone WeWork na jej żądanie, oraz (y) by 
Sprzedawca był odpowiedzialny za wszelkie 
naruszenia postanowień powyższych umów 
przez takie Podmioty Powiązane. Sprzedawca 
zobowiązuje się nie projektować ani nie 
wytwarzać produktów z wykorzystaniem 
Informacji Poufnych bez wyraźnej pisemnej 
zgody WeWork wydanej odrębnie w każdym 
przypadku. Wszelkie Informacje Poufne są i 
pozostaną własnością WeWork. Niniejsza 
Umowa nie przyznaje Sprzedawcy, ani nie 
zapewnia mu w inny sposób, praw do Informacji 
Poufnych lub innej własności intelektualnej 
WeWork lub materiałów stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Sprzedawca może 
otrzymać dostęp do informacji, mienia i innych 
aktywów materialnych i niematerialnych 
(„Mienie Członków”) osób fizycznych i 
podmiotów umiejscowionych na terenie obiektu 
WeWork (łącznie „Członkowie WeWork”), w 
tym, bez ograniczeń, do wrażliwych informacji 
poufnych dotyczących Członków WeWork i ich 
faktycznych lub potencjalnych pracowników, 
klientów i/lub kontrahentów. Sprzedawca nie 
będzie wykorzystywał, usuwał, kopiował, 
manipulował, korzystał z dostępu do, uszkadzał, 
niszczył, ujawniał lub w inny sposób dysponował 
Mieniem Członków, chyba że wyłącznie w 
zakresie niezbędnym, by Sprzedawca dostarczył 
lub zrealizował TiU zgodnie z niniejszą Umową. 
Sprzedawca (i) nie będzie kopiował ani 
udostępniał osobie trzeciej danych 
dostępowych otrzymanych od WeWork, 
zarówno fizycznych (np. karty identyfikacyjne), 
elektronicznych (np. kod dostępu) jak i innych, 
lub (ii) w inny sposób powodował lub zezwalał 
osobom trzecim bez odpowiedniego pozwolenia 
od WeWork lub stosownego Członka WeWork 
na dostęp do obiektu WeWork i/lub Mienia 
Członków. Jeżeli usługi wymagają od 
Sprzedawcy usunięcia/lub transportu mienia, w 
tym Mienia Członków, z dala od obiektu 
WeWork, Sprzedawca zastosuje wszystkie 
niezbędne środki w celu ochrony i 
zabezpieczenia takiego mienia przed 
nieupoważnionym dostępem, szkodą lub 
zniszczeniem w każdym czasie, podczas gdy 
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substantially similar to those set forth in this 
Agreement, copies of which writings shall be 
provided to WeWork upon request, and Vendor 
shall be responsible for any breach by any such 
delegatee or contractor of such agreement). 
Vendor shall take all appropriate legal, 
organizational and technical measures to 
protect against unlawful and unauthorized 
processing of Confidential Information. Vendor 
shall maintain reasonable operating standards 
and security procedures, and shall use its best 
efforts to secure Confidential Information 
through the use of appropriate physical and 
logical security measures, including, but not 
limited to, appropriate network security and 
encryption technologies, and the use of 
reasonable user identification or password 
control requirements, including multiple-factor 
authentication, strong passwords, session time-
outs, and other security procedures as may be 
issued from time to time by WeWork or 
otherwise required by applicable law or relevant 
industry standards. If requested by WeWork at 
any time during the term of this Agreement, 
Vendor shall provide WeWork with a copy of 
Vendor’s then- current information security 
policy. Vendor shall promptly notify WeWork in 
the event that Vendor learns or has reason to 
believe that any person or entity has breached 
or attempted to breach Vendor’s security 
measures, or gained unauthorized access to 
Confidential Information (“Information Security 
Breach”). Upon any such discovery, Vendor shall 
(a) investigate, remediate and mitigate the 
effects of the Information Security Breach, and 
(b) provide WeWork with assurances reasonably 
satisfactory to WeWork that such Information 
Security Breach will not recur. If WeWork 
determines that notices (whether in WeWork’s 
or Vendor’s name) or other remedial measures 
(including notice, credit monitoring services, 
fraud insurance and the establishment of a call 
center to respond to customer inquiries) are 
warranted following an Information Security 
Breach, Vendor will, at WeWork’s request and at 
Vendor’s cost and expense, undertake the 
aforementioned remedial actions. 

takie mienie nie będzie na terenie obiektu 
WeWork, w tym między innymi, poprzez 
dopilnowanie, by takie mienie nigdy nie było 
pozostawione bez dozoru lub zabezpieczenia. 
Sprzedawca zobowiązuje się wymagać, by każdy 
dopuszczony zleceniobiorca lub wykonawca był 
związany na piśmie postanowieniami o 
zachowaniu poufności zawartymi w niniejszej 
Umowie, oraz, na pisemne żądanie WeWork, 
zawrzeć umowę o zachowaniu poufności lub 
przeniesieniu praw własności intelektualnej lub 
umowę licencyjną w formie, która jest w 
uzasadnionym zakresie zadowalająca dla 
WeWork (przez co rozumie się, że przed 
powierzeniem takiego zlecenia lub 
zaangażowaniem wykonawcy, każdy 
zleceniobiorca lub wykonawca zostanie 
poinformowany o poufnym charakterze 
Informacji Poufnych oraz wyrazi pisemną zgodę 
na stosowanie się do warunków umów o 
zachowaniu poufności, których postanowienia 
będą zasadniczo podobne do tych zawartych w 
niniejszej Umowie, przy czym egzemplarze tych 
dokumentów zostaną na żądanie dostarczone 
WeWork, a Sprzedawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie naruszenia powyższej umowy 
dokonane przez zleceniobiorcę lub wykonawcę). 
Sprzedawca podejmie wszelkie odpowiednie 
środki prawne, organizacyjne i techniczne w celu 
ochrony przed niezgodnym z prawem i 
nieupoważnionym przetwarzaniem Informacji 
Poufnych. Sprzedawca utrzyma zasadne 
standardy operacyjne i procedury 
bezpieczeństwa, jak również dołoży wszelkich 
starań w celu zabezpieczenia Informacji 
Poufnych poprzez zastosowanie właściwych 
fizycznych i logicznych środków bezpieczeństwa, 
w tym między innymi odpowiednich technologii 
bezpieczeństwa i szyfrowania sieci, oraz 
wykorzystanie zasadnych wymogów 
identyfikacji użytkownika lub zabezpieczenia 
hasłem, w tym wieloczynnikowego 
uwierzytelnienia, mocnego hasła, ustawienia 
czasu uśpienia i innych procedur 
bezpieczeństwa każdorazowo wprowadzanych 
przez WeWork lub wymaganych w innym trybie 
zgodnie z przepisami obowiązującego prawa lub 
właściwymi normami branżowymi. Jeżeli 
WeWork w dowolnym momencie w okresie 
obowiązywania niniejszej Umowy wystąpi ze 
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stosownym żądaniem, Sprzedawca dostarczy 
WeWork egzemplarz aktualnej polityki 
bezpieczeństwa informacji Sprzedawcy. 
Sprzedawca niezwłocznie powiadomi WeWork 
w przypadku gdy poweźmie wiadomość lub 
będzie miał powód przypuszczać, że osoba lub 
podmiot naruszył(a) lub podjęła/podjął próbę 
naruszenia środków bezpieczeństwa 
Sprzedawcy, lub uzyskał(a) nieuprawniony 
dostęp do Informacji Poufnych („Naruszenie 
Bezpieczeństwa Informacji”). Z chwilą 
dokonania takiego ustalenia Sprzedawca (a) 
zbada, naprawi i złagodzi skutki Naruszenia 
Bezpieczeństwa Informacji, i (b) zapewni 
WeWork, w uzasadnionym zakresie 
satysfakcjonujące dla WeWork, że takie 
Naruszenie Bezpieczeństwa Informacji nie 
powtórzy się. Jeżeli WeWork ustali, że 
zawiadomienia (czy to w imieniu WeWork czy w 
imieniu Sprzedawcy) lub inne środki naprawcze 
(w tym zawiadomienie, usługi monitorowania 
obciążeń rachunku, ubezpieczenie od oszustwa i 
utworzenie call center w celu odpowiadania na 
zapytania klientów) są uzasadnione po 
Naruszeniu Bezpieczeństwa Informacji, 
Sprzedawca, na żądanie WeWork i na swój koszt, 
podejmie wyżej wymienione działania 
naprawcze. 

14. Term; Termination.  14. Okres obowiązywania Umowy; 
Rozwiązanie. 

This Agreement shall commence on the latest 
date below the signatures hereto and shall 
continue until expiry or terminated as set forth 
herein. WeWork may terminate this Agreement 
with immediate effect upon written notice to 
Vendor if Vendor fails to perform or otherwise 
breaches this Agreement, files a petition in 
bankruptcy, becomes insolvent, or dissolves or 
fails to provide WeWork, upon request, with 
reasonable assurances of future performance. 
WeWork may, at its election, either 
permanently or temporarily stop performance 
of the Services or the delivery of Goods by 
Vendor under this Agreement or any Order 
and/or terminate this Agreement and/or any 
Order upon 10 days written notice to the 
Vendor, for any reason or no reason. Vendor 
shall cease to perform Services and/or provide 
Goods under an Order (a) immediately upon 

 Niniejsza Umowa wejdzie w życie nie później niż 
w dniu wskazanym pod podpisami stron i będzie 
obowiązywać do czasu jej wygaśnięcia albo 
wypowiedzenia we wskazanym w niej trybie. 
WeWork może wypowiedzieć niniejszą Umowę 
ze skutkiem natychmiastowym po 
wystosowaniu do Sprzedawcy pisemnego 
zawiadomienia, jeżeli Sprzedawca nie wykona 
lub w inny sposób naruszy postanowienia 
niniejszej Umowy, złoży wniosek o ogłoszenie 
upadłości, stanie się niewypłacalny lub zostanie 
rozwiązany lub nie zapewni WeWork zasadnych 
zapewnień co do wykonania Umowy w 
przyszłości. WeWork ma prawo, wedle własnego 
uznania, na stałe lub tymczasowo wstrzymać 
świadczenie Usług lub dostawę Towarów przez 
Sprzedawcę na podstawie niniejszej Umowy lub 
Zamówienia i/lub wypowiedzieć niniejszą 
Umowę i/lub Zamówienie za dziesięciodniowym 
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receipt of a cancellation notice from WeWork or 
(b) on the date of termination specified in such 
notice. Vendor may terminate this Agreement 
upon written notice to WeWork if WeWork fails 
to pay Vendor within 60 days after Vendor 
notifies WeWork in writing that payment is past 
due. If WeWork terminates this Agreement, it 
may also, at its sole discretion, choose to 
terminate all or any portion of outstanding 
Orders or permit Vendor to continue 
performance under any such outstanding 
Orders, at WeWork’s discretion. Upon the 
expiration or termination of this Agreement or 
an Order for any reason: (i) WeWork shall pay 
Vendor for the portion of the Services 
satisfactorily performed and those conforming 
Goods delivered to WeWork through the date of 
expiration or termination, unless termination 
was due to Vendor’s material breach, less 
appropriate offsets, including any additional 
costs to be incurred by WeWork in completing 
the Services; (ii) each party will be released from 
all obligations to the other arising after the date 
of expiration or termination, except for those 
which by their terms survive such termination or 
expiration; and (iii) Vendor will promptly deliver 
to WeWork all Confidential Information and/or 
Work Product in its possession and at its 
expense. 

wypowiedzeniem dostarczonym Sprzedawcy w 
formie pisemnej z dowolnej przyczyny lub bez jej 
podania. Sprzedawca zaprzestanie świadczenia 
Usług i/lub dostawy Towarów na podstawie 
Zamówienia (a) niezwłocznie po otrzymaniu 
wypowiedzenia od WeWork lub (b) w dniu 
wygaśnięcia wskazanym w takim pisemnym 
wypowiedzeniu. Sprzedawca może 
wypowiedzieć niniejszą Umowę za 
wypowiedzeniem dostarczonym WeWork w 
formie pisemnej jeżeli WeWork nie zapłaci 
Sprzedawcy w terminie 60 dni od 
powiadomienia go przez Sprzedawcę o 
zaległościach w płatności. Jeżeli WeWork 
wypowie niniejszą Umowę, może także wedle 
własnego uznania postanowić o wypowiedzeniu 
całości lub części Zamówień pozostających do 
wykonania lub zezwolić Sprzedawcy na dalszą 
realizację takich Zamówień, według uznania 
WeWork. Po wygaśnięciu albo wypowiedzeniu 
niniejszej Umowy lub Zamówienia z dowolnego 
powodu: (i) WeWork zapłaci Sprzedawcy za tę 
część Usług, które zostały zadowalająco 
zrealizowane i za te Towary zgodne z 
wymogami, które zostały dostarczone WeWork 
do dnia wygaśnięcia albo wypowiedzenia, o ile 
wypowiedzenie nie nastąpiło na skutek 
istotnego naruszenia z przyczyn leżących po 
stronie po stronie Sprzedawcy, po dokonaniu 
właściwych potrąceń, w tym dodatkowych 
kosztów, które mają zostać poniesione przez 
WeWork przy finalizacji Usług; (ii) każda strona 
zostanie zwolniona z wszystkich zobowiązań 
wobec drugiej strony wynikłych po dniu 
wygaśnięcia lub wypowiedzenia, z wyłączeniem 
tych, które zgodnie z właściwymi warunkami 
zachowują ważność po wygaśnięciu lub 
wypowiedzeniu; oraz (iii) Sprzedawca, na własny 
koszt, niezwłocznie przekaże WeWork wszelkie 
Informacje Poufne i/lub Produkty Pracy będące 
w jego posiadaniu. 

15. Limitation on Liability; Statute Of 
Limitations. 

 15. Ograniczenie odpowiedzialności; 
Przedawnienie. 

WeWork shall not be liable to any party for 
anticipated profits, special, indirect, punitive, 
incidental or consequential damages, or 
penalties of any kind. WeWork’s liability on any 
claim arising out of, in connection with, or 
resulting from this Agreement or any Order and 

 WeWork nie będzie odpowiadać wobec 
którejkolwiek strony za straty z tytułu 
utraconych zysków, szkody 
specjalne/szczególne, za pośrednie, deliktowe, 
uboczne lub dodatkowe bądź kary dowolnego 
rodzaju. Odpowiedzialność WeWork za 
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from performance or breach hereof or thereof 
shall in no case exceed the price allocable to the 
G&S giving rise to the claim. 

roszczenie wynikające z lub odnoszące się do 
niniejszej Umowy lub Zamówienia oraz z 
wykonania lub naruszenia niniejszej Umowy lub 
Zamówienia w żadnym wypadku nie przekroczy 
ceny należnej z tytułu TiU, stanowiących 
podstawę roszczenia. 

16. Governing Law; Attorneys’ Fees.  16. Prawo właściwe; Koszty obsługi 
prawnej. 

This Agreement, any Order and the rights and 
obligations of the parties will be governed by 
and construed and enforced in accordance with 
the laws of Poland as applied to agreements 
entered into and to be performed entirely 
within Poland between Polish residents, without 
regard to conflicts of law principles. The parties 
expressly agree that the provisions of the United 
Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods will not apply to this 
Agreement or to their relationship. In any action 
to enforce this Agreement, the prevailing party 
shall be entitled to recover all court costs and 
expenses and reasonable attorneys’ fees, in 
addition to any other relief to which it may be 
entitled. 

 Niniejsza Umowa, Zamówienie oraz prawa i 
obowiązki stron będą podlegały przepisom 
prawa Rzeczypospolitej Polskiej i zgodnie z nimi 
będą wykonywane i interpretowanie, w myśl 
zasad, które stosuje się do umów zawieranych i 
wykonywanych w całości w Rzeczypospolitej 
Polskiej pomiędzy rezydentami Rzeczypospolitej 
Polskiej, bez względu na normy prawa 
kolizyjnego. Strony wyraźnie potwierdzają, że 
przepisy Konwencji Narodów Zjednoczonych o 
umowach międzynarodowej sprzedaży towarów 
nie będą miały zastosowania do niniejszej 
Umowy ani do wiążącego je stosunku. W 
przypadku wniesienia powództwa mającego na 
celu wykonanie postanowień niniejszej Umowy 
strona wygrywająca będzie upoważniona do 
odzyskania wszelkich kosztów sądowych i 
wydatków oraz uzasadnionych kosztów obsługi 
prawnej, oprócz jakiejkolwiek innej 
rekompensaty, która może jej przysługiwać. 

17. Dispute Resolution; Jurisdiction; 
Venue. 

 17. Rozstrzyganie sporów; Jurysdykcja; 
Właściwość miejscowa. 

If there is a dispute between the parties, the 
parties agree that they will first attempt to 
resolve the dispute through one senior 
management member of each party. If they are 
unable to do so within 60 days after the 
complaining party’s written notice to the other 
party, the parties will then seek to resolve the 
dispute through non-binding mediation. Each 
party must bear its own expenses in connection 
with the mediation and must share equally the 
fees and expenses of the mediator. If the parties 
are unable to resolve the dispute within 60 days 
after commencing mediation, either party may 
commence litigation in the court having 
jurisdiction over WeWork's registered office. 
The parties irrevocably submit to the exclusive 
jurisdiction of those courts and agree that final 

 W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy 
stronami, strony uzgadniają, że w pierwszej 
kolejności podejmą próbę rozstrzygnięcia sporu 
za pośrednictwem jednego członka kadry 
kierowniczej wyższego szczebla występującego z 
ramienia każdej ze stron. Jeżeli nie uda się 
rozstrzygnąć sporu w ciągu 60 dni od 
wystosowania przez stronę, która zainicjowała 
spór, pisemnego zawiadomienia do drugiej 
strony, strony podejmą starania, by go 
rozstrzygnąć, poddając go niewiążącej mediacji. 
Każda strona musi pokryć własne wydatki 
związane z mediacją oraz uregulować 
przypadającą jej równą część opłat i wydatków 
mediatora. Jeżeli stronom nie uda się 
rozstrzygnąć sporu w ciągu 60 dni od 
rozpoczęcia mediacji, każda strona ma prawo 
wszcząć spór w sądzie właściwym dla siedziby 
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judgment in any action or proceeding brought in 
such courts will be conclusive 

WeWork. Strony nieodwołalnie poddają się 
wyłącznej jurysdykcji tych sądów i uzgadniają, że 
ostateczne orzeczenie w dowolnej sprawie 
wniesionej lub postępowaniu wszczętym w 
takich sądach będzie rozstrzygające. 

18. Remedies.  18. Środki prawne. 

If Vendor breaches this Agreement or an Order, 
WeWork shall have all remedies available by 
law. For the purchase of Goods, Vendor’s sole 
remedy in the event of breach of an Order by 
WeWork, shall be the right to recover damages 
in the amount equal to the difference between 
market price at the time of breach and the 
purchase price specified in such Order. No 
alternate method of measuring damages shall 
apply to such transaction. Vendor shall have no 
right to resell Goods for WeWork’s account in 
the event of wrongful rejection, revocation of 
acceptance, failure to make payment or 
repudiation by WeWork, and any resale so made 
shall be for the account of Vendor. Vendor 
understands and agrees that (a) the G&S are 
critical to WeWork’s operations, (b) under no 
circumstances will Vendor seek to cancel or 
otherwise limit or terminate WeWork’s right to 
use the G&S or access any warranty services and 
(c) its sole and exclusive remedy for any breach 
of this Agreement by WeWork is limited to 
money damages.. 

 Jeżeli Sprzedawca naruszy warunki niniejszej 
Umowy lub Zamówienia, WeWork będzie mogła 
skorzystać ze wszystkich środków prawnych 
przewidzianych w prawie. W przypadku zakupu 
Towarów, jedynym środkiem prawnym 
przysługującym Sprzedawcy w przypadku 
naruszenia warunków Zamówienia przez 
WeWork będzie prawo do żądania 
odszkodowania w kwocie równej różnicy 
pomiędzy ceną rynkową w chwili naruszenia 
warunków Zamówienia a ceną nabycia 
wskazaną w takim Zamówieniu. Do tego typu 
transakcji nie stosuje się żadnej innej metody 
obliczania wysokości odszkodowania. 
Sprzedawca nie będzie miał prawa do 
odsprzedaży Towarów na rachunek WeWork w 
przypadku bezpodstawnej odmowy, 
unieważnienia odbioru, braku płatności lub 
wypowiedzenia przez WeWork, a odsprzedaż 
dokonana w ten sposób odbędzie się na 
rachunek Sprzedawcy. Sprzedawca rozumie i 
zgadza się, że (a) TiU są kluczowe dla działalności 
WeWork, (b) pod żadnym pozorem Sprzedawca 
nie będzie podejmował starań w celu cofnięcia 
lub ograniczenia lub wypowiedzenia w inny 
sposób prawa WeWork do korzystania z TiU lub 
dostępu do usług gwarancyjnych i (c) jedyny i 
wyłączny środek prawny przysługujący mu w 
przypadku naruszenia niniejszej Umowy przez 
WeWork ogranicza się do odszkodowania 
pieniężnego. 

19. Vendor’s Risk.  19. Ryzyko po stronie Sprzedawcy. 

Vendor agrees that it, its employees and its 
contractors, are performing Services as 
independent contractors and not as WeWork’s 
employees, regardless of where they perform 
Services, and shall have no express or implied 
authority to bind WeWork by contract or 
otherwise. Vendor shall be fully responsible for 
its employees, agents, officers, contractors , 
including without limitation all compensation 
and taxes related thereto. Vendor shall carry on 

 Sprzedawca potwierdza, że on, jego pracownicy 
i wykonawcy świadczą Usługi w charakterze 
niezależnych wykonawców, nie zaś jako 
pracownicy WeWork, bez względu na to, gdzie 
świadczą Usługi, i nie będą w sposób wyraźny 
lub dorozumiany upoważnieni do zawarcia 
umowy w imieniu i na rzecz WeWork ani w inny 
sposób. Sprzedawca będzie w pełni 
odpowiedzialny za swoich pracowników, 
pośredników (agentów), członków kadry 
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its work at its own risk until the same is fully 
completed and accepted, and shall, in case of 
any accident, destruction or injury to any goods 
or materials before final completion and 
acceptance, repair and replace the goods or 
materials so injured, damaged and destroyed, at 
Vendor’s expense and to WeWork’s satisfaction. 
Vendor and Vendor Affiliates shall observe the 
working rules of all WeWork premises when on 
such premises. When materials or equipment 
are furnished by others for Vendor’s use, 
Vendor shall receive, unload, store, handle, and 
be responsible therefore as though such 
materials or equipment were being furnished by 
Vendor hereunder. To the extent Vendor is 
performing hereunder at WeWork’s premises, 
Vendor and its subcontractors shall take all 
safety precautions necessary for the prevention 
of accidents. To the fullest extent permitted by 
law WeWork shall not be responsible nor be 
held liable for any damage to person or property 
arising from the use, misuse or failure of any 
rigging, blocking, scaffolding or other 
equipment used by Vendor or any of its 
subcontractors, notwithstanding WeWork’s 
ownership, provision or loan of such equipment 
to Vendor or to any of its subcontractors. 

kierowniczej, wykonawców , w tym, bez 
ograniczeń, za wszystkie dotyczące ich 
wynagrodzenia i podatki. Sprzedawca będzie 
prowadził prace na własne ryzyko do czasu ich 
całkowitego ukończenia i odbioru, a w razie 
wypadku, zniszczenia lub uszkodzenia towarów 
lub materiałów przed ostatecznym ukończeniem 
i końcowym odbiorem, naprawi i wymieni 
towary lub materiały tak uszkodzone i 
zniszczone na koszt Sprzedawcy oraz w sposób 
zadowalający WeWork. Sprzedawca i Podmioty 
Powiązane Sprzedawcy będą przestrzegać 
regulaminu pracy obowiązującego w obiekcie 
WeWork podczas przebywania na terenie 
takiego obiektu. Każdorazowo gdy materiały lub 
sprzęt są dostarczane przez inne podmioty na 
użytek Sprzedawcy, Sprzedawca odbierze je, 
rozładuje, przechowa, zajmie się nimi i będzie za 
nie odpowiedzialny w takim samym zakresie, jak 
gdyby takie materiały lub sprzęt były 
dostarczane przez Sprzedawcę na mocy 
niniejszej Umowy. W zakresie, w jakim 
Sprzedawca wykonuje postanowienia niniejszej 
Umowy w obiekcie WeWork, Sprzedawca i jego 
wykonawcy podejmą wszystkie środki 
ostrożności konieczne do zapobieżenia 
wypadkom. W najszerszym zakresie 
dozwolonym przepisami prawa WeWork nie 
będzie odpowiadać ani nie zostanie pociągnięta 
do odpowiedzialności za szkodę na osobie lub 
mieniu wynikającą z użytkowania, 
nieprawidłowego wykorzystania lub awarię 
osprzętu do podnoszenia, przewiązek 
drewnianych, rusztowań lub innego sprzętu 
wykorzystywanego przez Sprzedawcę lub jego 
wykonawców, niezależnie od faktu posiadania, 
zapewnienia lub wypożyczenia takiego sprzętu 
przez WeWork Sprzedawcy lub któremukolwiek 
z jego wykonawców. 

20. Force Majeure.  20. Siła wyższa. 

Neither party will be liable for any failure to 
perform, including failure to accept 
performance of Services or take delivery of the 
Goods as provided, that is caused by 
circumstances beyond its reasonable control, 
without such party’s fault or negligence, and 
which by its nature could not have been 
foreseen by such party or, if it could have been 
foreseen, was unavoidable, including, but not 

 Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za 
niewykonanie zobowiązań, w tym brak odbioru 
realizacji Usług lub nieprzyjęcie dostawy 
Towarów zgodnie z postanowieniami Umowy, 
które jest spowodowane wystąpieniem 
okoliczności pozostających poza jej zasadną 
kontrolą, bez winy lub zaniedbania takiej strony, 
oraz które ze względu na swój charakter nie 
mogło być przewidziane przez taką stronę, lub, 
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limited to, acts of God, acts of war, government 
action or accident, provided that (a) the party 
experiencing the force majeure event promptly 
notifies the other party and uses reasonable 
efforts to correct its failure to perform and (b) 
WeWork shall be entitled to terminate this 
Agreement if Vendor experiences a force 
majeure event lasting longer than 15 days. 

gdyby można je było przewidzieć, byłoby nie do 
uniknięcia, w tym między innymi katastrofy 
naturalne, działania wojenne, działania rządowe 
lub wypadki, pod warunkiem, że (a) strona 
dotknięta zdarzeniem siły wyższej niezwłocznie 
powiadomi drugą stronę i podejmie zasadne 
starania w celu skorygowania nieprawidłowości 
związanych z niewykonaniem swoich 
zobowiązań i (b) WeWork będzie upoważniona 
do wypowiedzenia niniejszej Umowy jeżeli 
Sprzedawca zostanie dotknięty zdarzeniem siły 
wyższej, utrzymującym się powyżej 15 dni. 

21. Conflicts.  21. Konflikt interesów. 

Vendor warrants and represents that it is not 
owned, controlled or actively influenced by any 
employee, officer, director, consultant or 
service provider of WeWork or their immediate 
families. Vendor does not employ any person 
who is an employee, officer, director, consultant 
or service provider of WeWork or a member of 
their immediate families. Vendor will refrain 
from offering gifts, entertainment, favors or 
services to employees of WeWork. 

 Sprzedawca oświadcza i zapewnia, że nie jest 
własnością, nie pozostaje pod kontrolą ani 
aktywnym wpływem pracownika, członka kadry 
kierowniczej, członka zarządu, konsultanta lub 
usługodawcy WeWork lub ich najbliższej 
rodziny. Sprzedawca nie zatrudnia jakiejkolwiek 
osoby, która jest pracownikiem, członkiem kadry 
kierowniczej, członkiem zarządu, konsultantem 
lub usługodawcą WeWork lub członkiem ich 
najbliższej rodziny. Sprzedawca powstrzyma się 
od oferowania podarunków, rozrywek, przysług 
lub usług pracownikom WeWork. 

22. General Conditions.  22. Warunki ogólne. 

Vendor may not assign, delegate or subcontract 
(including by change of control or operation of 
law) its rights or obligations under this 
Agreement or any Order without the express 
prior written consent of WeWork, and any 
purported assignment or delegation in violation 
of this provision shall be null and void. No 
assignment or delegation shall relieve Vendor of 
any of its obligations hereunder, and WeWork’s 
approval of any delegatee or subcontractor shall 
not relieve Vendor of its obligations under this 
Agreement, and Vendor shall remain fully 
responsible for the performance of each such 
delegatee and subcontractor and their 
employees and for their compliance with all of 
the terms and conditions of this Agreement as if 
they were Vendor’s own employees. Nothing 
contained in this Agreement shall create any 
contractual relationship between WeWork and 
any Vendor delegatee, subcontractor or 
supplier. WeWork may at any time assign or 
transfer any or all of its rights or obligations 

 Sprzedawca nie może przenosić lub przekazywać 
w ramach powierzenia zlecenia lub 
wykonawstwa (w tym poprzez zmianę kontroli 
lub z mocy prawa) swoich praw lub obowiązków 
wynikających z niniejszej Umowy lub 
Zamówienia bez wyraźnej uprzedniej pisemnej 
zgody WeWork, a każda próba dokonania 
przeniesienia lub przekazanie z naruszeniem 
tego postanowienia będą nieważne. 
Przeniesienie lub przekazanie uprawnień nie 
zwalania Sprzedawcy z jakichkolwiek 
obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, a 
zatwierdzenie przez WeWork zleceniobiorcy lub 
wykonawcy nie zwalnia Sprzedawcy ze 
zobowiązań wynikających z Umowy, przy czym 
Sprzedawca pozostanie w pełni odpowiedzialny 
za wykonanie zobowiązań przez każdego 
zleceniobiorcę i wykonawcę oraz ich 
pracowników, jak również za przestrzeganie 
przez nich wszystkich warunków niniejszej 
Umowy w taki sposób jak gdyby byli 
bezpośrednimi pracownikami Sprzedawcy. 
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under this Agreement without Vendor’s prior 
written consent to any affiliate or to any person 
acquiring all or substantially all of WeWork’s 
assets. This Agreement and any Order shall 
inure to the benefit of and be binding upon the 
parties hereto and to their respective 
successors. The parties hereto agree that the 
waiver by any party of a breach of any provision 
of this Agreement or any Order shall not operate 
or be construed as a waiver of any subsequent 
breach of that provision or of any other 
provision or condition of this Agreement or any 
Order. If any provision or application of this 
Agreement shall be held invalid or 
unenforceable, the remaining provisions and 
applications of this Agreement shall not be 
affected, but rather shall remain valid and 
enforceable. Those obligations or 
responsibilities contained in this Agreement 
that are continuing in nature shall survive the 
expiration or termination of this Agreement. 
This Agreement, together with any Order (and 
any confidentiality agreement referenced in 
Section 13), constitutes the complete, final, and 
exclusive statement of the terms of the 
agreement between the parties relating to the 
subject matter of this Agreement, any 
confidentiality agreement referenced in Section 
13, and any Goods and/or Services described in 
the applicable Order and supersedes any and all 
other prior and contemporaneous negotiations 
and understandings between them relating to 
the subject matter of this Agreement, any 
confidentiality agreement referenced in Section 
13, and the Goods and/or Services described in 
such Order, and shall not be modified or 
interpreted by reference to any prior course of 
dealing, usage of trade or course of 
performance. This Agreement, including any 
Order and any confidentiality agreement 
referenced in Section 13, shall prevail over any 
of Vendor’s general terms and conditions of sale 
(regardless of whether or when Vendor has 
submitted its sales confirmation or such general 
terms and conditions), expressly limits Vendor’s 
acceptance to the terms of this Agreement, and 
may not be varied, modified, altered, or 
amended except in writing signed by the parties. 

Żadne postanowienia niniejszej Umowy nie 
spowodują powstania stosunku umownego 
pomiędzy WeWork a zleceniobiorcą, 
wykonawcą lub poddostawcą Sprzedawcy. 
WeWork może w każdej chwili scedować lub 
przenieść dowolne lub wszystkie swoje prawa 
lub obowiązki wynikające z niniejszej Umowy 
bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy na 
podmiot powiązany lub osobę nabywającą 
wszystkie lub zasadniczo wszystkie aktywa 
WeWork. Niniejsza Umowa i Zamówienie 
obowiązują z korzyścią dla i są wiążące dla stron 
niniejszej Umowy oraz ich właściwych 
następców. Strony niniejszej Umowy uzgadniają, 
że zrzeczenie się dochodzenia roszczeń z tytułu 
naruszenia przez dowolną stronę postanowienia 
niniejszej Umowy lub Zamówienia nie będzie 
uznane lub interpretowane jako zrzeczenie się 
dochodzenia roszczeń z tytułu kolejnego 
naruszenia tego postanowienia lub innego 
postanowienia lub warunku niniejszej Umowy 
lub Zamówienia. Jeżeli dowolne postanowienie 
lub sposób wykonywania niniejszej Umowy 
będzie uznane za nieważne lub niewykonalne, 
nie będzie to miało wpływu na pozostałe 
postanowienia lub sposoby wykonywania 
Umowy, które pozostaną ważne i wykonalne. Te 
zobowiązania lub obowiązki przewidziane w 
niniejszej Umowie, które mają charakter ciągły, 
będą obowiązywać po wygaśnięciu lub 
wypowiedzeniu niniejszej Umowy. Niniejsza 
Umowa, wraz z Zamówieniem (i umową o 
zachowaniu poufności, o której mowa w art. 13) 
stanowi kompletny, ostateczny i wyłączny 
kształt warunków porozumienia pomiędzy 
stronami w przedmiocie niniejszej Umowy, 
umowy o zachowaniu poufności, o której mowa 
w art. 13, i Towarów i/lub Usług określonych w 
stosownym Zamówieniu, jak również zastępuje 
wszystkie inne poprzednie i obecne negocjacje i 
porozumienia pomiędzy stronami dotyczące 
przedmiotu niniejszej Umowy, umowy o 
zachowaniu poufności, o której mowa w art. 13 
oraz Towarów i/lub Usług opisanych w takim 
Zamówieniu, i nie będzie zmieniana lub 
interpretowana w kontekście wcześniejszych 
zwyczajów handlowych, przebiegu transakcji 
handlowej lub realizacji Umowy. Niniejsza 
Umowa, w tym Zamówienie i umowa o 
zachowaniu poufności, o której mowa w art. 13, 
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będzie mieć pierwszeństwo względem ogólnych 
warunków sprzedaży Sprzedawcy i uchyla je 
(niezależnie od tego, czy lub kiedy Sprzedawca 
przedłożył potwierdzenie sprzedaży lub takie 
ogólne warunki), i oznacza wyraźną zgodę 
Sprzedawcy na warunki niniejszej Umowy z 
wyłączeniem jakichkolwiek innych warunków, i 
może być modyfikowana lub zmieniana 
wyłącznie na piśmie z podpisami stron. 

The terms and conditions of this Agreement 
shall prevail over any conflicting terms and 
conditions of any acknowledgment or other 
document submitted by Vendor, except that this 
Agreement will not supersede any written 
agreement, including, without limitation, any 
Order, that is signed by both parties and covers 
the same subject matter as this Agreement and 
its related Orders. Any additional or different 
terms in Vendor’s documentation are hereby 
deemed to be material alterations and notice of 
objection to and rejection of such terms if 
hereby given. 

 Warunki niniejszej Umowy pozostaną 
nadrzędne względem sprzecznych z nimi 
warunków dowolnego potwierdzenia lub innego 
dokumentu przedłożonego przez Sprzedawcę i 
uchylają je, przy czym niniejsza Umowa nie 
zastąpi pisemnego porozumienia, w tym między 
innymi Zamówienia, które zostało podpisane 
przez obie strony i obejmuje ten sam przedmiot 
co niniejsza Umowa i Zamówienia składane na 
jej podstawie. Wszelkie dodatkowe lub 
odmienne warunki zawarte w dokumentacji 
Sprzedawcy niniejszym uznaje się za istotne 
zmiany, niniejszym zostaje złożone pisemne 
zastrzeżenie i brak zgody na takie warunki, jeżeli 
zostały przekazane. 
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