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OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU

1.

Zamówienie i ceny

(1) Przy naszych zamówieniach obowiązują niniejsze warunki zakupu. Warunki
sprzedaŜy i dostaw ustalone przez naszych dostawców nie są dla nas
wiąŜące nawet wtedy, jeŜeli wyraźnie nie zaoponujemy tym warunkom.
(2) Nasze zamówienia są wiąŜące dla obu stron, jeŜeli są zamieszczone na
naszym formularzu zamówienia i zostały niezwłocznie potwierdzone przez
dostawcę na naszym formularzu w pozycji "potwierdzenie zamówienia".
JeŜeli akceptacja zamówienia nie zostanie nam odesłana w ciągu 10 dni od
dnia otrzymania naszego zamówienia, zastrzegamy sobie prawo wycofania
zamówienia.
2.

Dostawa-odbiór

(1) Dostawa musi być zgodna z zamówieniem pod względem wykonania,
zakresu i podziału oraz musi nastąpić w ustalonym terminie. W przypadku
ilości, wymiarów i wag miarą są wartości otrzymane w wyniku kontroli
otrzymanego towaru. Nie jesteśmy zobowiązani do odbioru nie
uzgodnionych dostaw częściowych bądź wielokrotnych.
(2) W przypadku niedotrzymania ustalonych terminów, dostawca jest
zobowiązany w ramach przepisów ustawowych do wyrównania szkód
powstałych na skutek opóźnienia. W przypadku powtórnego przekroczenia
terminu mamy prawo odstąpić od umowy.
(3) Sytuacje takie jak: klęski Ŝywiołowe, zamieszki, działania urzędowe,
zakłócenia w transporcie, strajki, lokauty i inne zakłócenia w utrzymaniu
ruchu w naszym zakładzie lub zakładach poddostawczych, które prowadzą
do wstrzymania lub ograniczenia produkcji, bądź teŜ utrudniają nam
odtransportowanie zamówionego towaru, zwalniają nas na czas ich trwania
z obowiązku odbioru, o ile nie jesteśmy w stanie zlikwidować tych zakłóceń
lub ich likwidacja nie jest moŜliwa za pomocą dostępnych środków. W takich
wypadkach wykluczone jest prawo dostawcy do rekompensaty, jak równieŜ
do wyrównania strat. W przypadku utrudnień związanych z
odtransportowaniem dostawca ma obowiązek przechowania towaru na
własny koszt i ryzyko do momentu przejęcia go przez nas lub dla nas przez
osoby trzecie.

3.

Wadliwe dostawy – Gwarancja

(1) W przypadku wnoszenia reklamacji nie jesteśmy związani dotrzymaniem
terminu ani w przypadku usterek jawnych ani usterek ukrytych. Wykrycie
błędów ukrytych uprawnia nas do wnoszenia roszczeń o rekompensatę za
niepotrzebnie zuŜyty materiał i poniesione koszty wynagrodzeń.
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(2) W naglących wypadkach mamy prawo usunąć usterki lub jeŜeli nie jest to
moŜliwe, to moŜemy pobrać towar i u innego poddostawcy na koszt
dostawcy.
(3) JeŜeli nie zostały poczynione inne ustalenia odnośnie gwarancji, to
dostawca udziela gwarancji na swoje dostawy zgodnie z obowiązującymi
przepisami ustaw.
(4) Towar dostarczony niezgodnie z warunkami umowy będzie odesłany na
koszt dostawcy. JeŜeli dostawy powtórnie nie będą zrealizowane zgodnie z
umową to wówczas mamy prawo odstąpić od umowy.
4.

Ochrona praw osób trzecich

Dostawca gwarantuje, Ŝe na skutek jego dostaw i ich wykorzystywania nie
zostaną naruszone prawa patentowe i inne prawa autorskie osób trzecich w
kraju i za granica.

5.

Wysyłka – Koszty – Przejście ryzyka

Zastrzegamy sobie prawo do określenia drogi wysyłki i rodzaju wysyłki jak
równieŜ środka transportu i rodzaju opakowania. O ile nie zostaną poczynione
inne ustalenia, to dostawy powinny być realizowane franco samochód dostawczy
W stosunku do wszystkich klauzul handlowych obowiązują INCOTERMS w
wersji obowiązującej w danym momencie.
Dostawca z krajów trzecich (spoza UE) zobowiązany jest przy wysyłkach
zagranicznych zgłosić się do VWMP – Dział Finansowy – Handel Zagraniczny,
Zakupy w celu uzyskania informacji odnośnie miejsca odprawy celnej.

6.

Dokumenty wysyłkowe

Przy obrocie towarów z:
a) dostawcą z Unii europejskiej, naleŜy dostarczyć:
dokument wysyłkowy (Lieferschein)
świadectwo dostawy
faktura
list przewozowy (CMR, CIM)
b) dostawcą z krajów trzecich
jw.
dodatkowo dokumenty niezbędne do dokonania odprawy celnej
dokument poświadczający preferencje celne
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7.

Rachunek i zapłata

Rachunek wystawiany jest przez dostawcę na podstawie uzgodnień zawartych w
zamówieniu tj. cena, odpowiedni termin płatności, warunki dostawy, nr
zamówienia. W przypadku braku w/w danych płatności będą wstrzymane aŜ do
chwili wyjaśnienia.

8.

Środki produkcyjne

1)

Środki produkcyjne takie jak modele, narzędzia, wzorce, rysunki i temu
podobne, które dostawca otrzymuje od nas lub produkuje je wg naszych
wytycznych nie mogą być sprzedawane, zastawiane bądź przekazywane
osobom trzecim, jak równieŜ nie mogą być wykorzystywane przez osoby
trzecie. To samo dotyczy przedmiotów wyprodukowanych za pomocą tych
środków produkcyjnych; mogą być one dostarczane tylko do nas o ile nie
zostały poczynione inne pisemne ustalenia dotyczące innego wykorzystania.
Po zrealizowaniu naszych zamówień środki produkcyjne, które były przez
nas udostępniane lub wyprodukowane na nasz rachunek, musza być nam
zwrócone bez specjalnego Ŝądania.
Przedmioty, które zostały wytworzone lub rozwinięte we współpracy z
dostawcą mogą być dostarczone tylko do nas.

2)

3)

9.

Znaki firmowe i towarowe.

Nasze znaki firmowe i towarowe jak równieŜ numery części naleŜy umieścić na
towarze, który został przez nas zamówiony, jeŜeli tego wymaga nasz rysunek
lub jeŜeli wydane zostało takie polecenie. Tak oznakowane przedmioty mogą
być dostarczane tylko dla nas. Towary zwrócone zareklamowane z naszym
znakiem firmowym lub towarowym podlegają zniszczeniu.

10. Tajemnica słuŜbowa- reklama
1.
2.

Dostawca jest zobowiązany traktować wszystkie nasze zamówienia i
związane z nimi sprawy handlowe i techniczne jak tajemnicę słuŜbową.
O powiązaniach handlowych z nami moŜna wspominać w reklamie tylko,
jeŜeli wyrazimy na to zgodę pisemną.

11. Aspekt środowiskowy i BHP
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Produkt lub usługa muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów z
zakresu Ochrony Środowiska i BHP. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć
dokumentację uŜytkową wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie
wymagań środowiskowych. W przypadku zakupów substancji lub preparatów
chemicznych wymagane jest wcześniejsze dostarczenie karty charakterystyki
substancji lub preparatu chemicznego i/lub atest Państwowego Zakładu
Higieny.
Zamówienie moŜe być zrealizowane po akceptacji (na podstawie karty
charakterystyki substancji lub preparatu chemicznego) przez dział BHP i
Ochrony Środowiska. Warunki składowania zakupywanych środków
chemicznych muszą być uzgodnione z Serwisem Technicznym.

12. Obowiązywanie w przypadku częściowego uniewaŜnienia.
JeŜeli jedno z postanowień tych warunków zakupu z jakiegoś powodu podlega
uniewaŜnieniu, to pozostałe postanowienia pozostają nienaruszone.

13. Porozumienia
Zmiany zamówienia są waŜne tylko wtedy, jeŜeli były uzgadniane pisemnie.

14. Właściwość terytorialna sądu.
1.

2.

Sądem właściwym w przypadku wszystkich kwestii spornych wynikających z
naszych zamówień jest sąd w Wolfsburgu w przypadku zakupów
dokonanych w Niemczech lub właściwy rzeczowo Sąd Rejonowy w Legnicy
w przypadku zakupów dokonanych w Polsce. Mamy jednakŜe prawo
odwołać się do sądów w miejscu siedziby dostawcy.
W odniesieniu do naszych zamówień, ich wystawiania, opracowywania i
realizacji jak
równieŜ wynikających z tego stosunków umownych i
handlowych zastosowanie znajduje prawo polskie.

15. KLAUZULA AEO /Authorized Economic Operator/ Zugelassener
Wirtschaftsbeteiligter/
1. Zleceniodawca informuje, iŜ posiada statusu upowaŜnionego przedsiębiorcy –
nazwa
angielska
„Authorised
Economic
Operator“
AEO
Nr
PLAEOF450000090004 - w rozumieniu rozporządzenia (WE)
nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2005 r.
zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające
Wspólnotowy Kodeks Celny i w związku z powyŜszym ustala się następujące
zasady współpracy.
2. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufnego
charakteru wszelkich pozyskanych informacji przez Zleceniobiorcę oraz jego
pracowników lub osoby, przy pomocy których wykonywać będzie umowę.
Zleceniobiorca podejmie stosowne procedury dla zapewnienia poufności przez
osoby wykonujące umowę, o których mowa wyŜej.
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3. Zleceniobiorca przejmuje całkowitą odpowiedzialność za czyny umyślne i
nieumyślne osób, o których mowa wyŜej dokonane nie tylko przy wykonywaniu
umowy, ale takŜe przy okazji jej wykonywania.
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania wewnętrznych procedur
Zleceniodawcy dotyczących uregulowań AEO. Obowiązek ten dotyczy takŜe
pracowników i innych osób, którymi Zleceniobiorca się posługuje.
5. Zleceniobiorca potwierdza swoją znajomość prawnych uregulowań unijnych
dotyczących statusu upowaŜnionego przedsiębiorcy (AEO), w szczególności
rozporządzenia wykonawczego, o którym mowa w punkcie 1

16. Wytyczne Koncernu Volkswagen dotyczące zapewnienia trwałości
relacji z partnerami handlowymi

„Wymagania względem dostawców – Trwałość“ precyzują oczekiwania
Volkswagen AG względem partnerów handlowych mających udział w tworzeniu
wartości naszych produktów i określają, w jaki sposób mają oni postępować w
ramach własnej działalności w przedsiębiorstwie w odniesieniu do obszaru
trwałości.
Kompletna treść Wymagań względem dostawców znajduje się na stronie
internetowej http://www.vwgroupsupply.com w rubryce „Trwałość“.

Składając Volkswagen AG lub Volkswagen Motor Polska ofertę lub wykonując
zamówienie potwierdzają Państwo zapoznanie się z „Wymaganiami względem
dostawców - Trwałość“.
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