
 
 

Ogólne Warunki i Zasady Zakupów 
 
1. Ważność 
 

(1) Wszystkie nasze zamówienia dotyczące wszelkiego rodzaju dostaw i usług oraz ofert, dostaw i usług 
naszych dostawców będą realizowane wyłącznie na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków i Zasad Zakupów 
(Warunki i Zasady). Niniejsze Warunki i Zasady mają zastosowanie w równym stopniu do wszystkich zamówień 
podmiotów zależnych bezpośrednio lub pośrednio powiązanych z nami w rozumieniu ust. 15 niemieckiej ustawy 
o spółkach akcyjnych (AktG). 
(2) Niniejsze Warunki i Zasady mają również zastosowanie do wszelkich przyszłych transakcji pomiędzy 
nami a dostawcą, bez wymogu wyraźnego włączenia w poszczególnych przypadkach. Nie uznajemy żadnych 
warunków i zasad dostawców, które są sprzeczne z naszymi warunkami i zasadami zakupów lub od nich 
odbiegają, chyba że udzielimy wyraźnej pisemnej zgody na ich ważność. Nawet jeżeli odnosimy się do listu, który 
zawiera warunki i zasady dostawcy lub warunki i zasady osoby trzeciej bądź odnosi się do nich, nie oznacza to 
zgody na zastosowanie takich warunków. 

 
2. Zamówienie, zawarcie umowy 
 

(1) Dostawca jest związany swoimi ofertami, chyba że udzielił dłuższego okresu zobowiązania, przez okres 
czterech tygodni od otrzymania przez nas pisemnej oferty. Jeżeli nasze zamówienie stanowi ofertę w sensie 
prawnym, będziemy nim związani, jeżeli nie określono inaczej, przez okres dwóch tygodni od daty oferty. 
(2) Dostawca niezwłocznie sprawdzi nasze zamówienie pod kątem wszelkich zauważalnych błędów, 
dwuznaczności lub niekompletności bądź nieprzydatności jakichkolwiek specyfikacji, które wybraliśmy do 
zamierzonego użytku, i niezwłocznie poinformuje nas o wszelkich takich kwestiach przed przyjęciem lub 
potwierdzeniem zamówienia. 
(3) Zamówienia są uznawane za wiążące dla nas wyłącznie w formie pisemnej; uzgodnienia dokonywane 
ustnie/telefonicznie muszą zostać potwierdzone na piśmie. Nasi pracownicy, z wyjątkiem dyrektorów 
zarządzających i upoważnionych sygnatariuszy, nie są uprawnieni do zawierania umów ustnych. Dotyczy to 
również dalszych uzupełnień lub zmian w umowie, włącznie z niniejszymi Warunkami i Zasadami, pod 
warunkiem, że nie działają one tylko na naszą korzyść. 
(4) Mamy prawo do rozwiązania umowy w dowolnym momencie w drodze pisemnego oświadczenia ze 
wskazaniem przyczyny, jeżeli nie możemy dłużej korzystać z zamówionych produktów lub usług w naszej 
działalności biznesowej ze względu na okoliczności wynikłe po zawarciu umowy. W tym wypadku zapłacimy 
dostawcy za wszelkie częściowe usługi wyświadczone przez niego do momentu rozwiązania. 
(5) Prawa dostawcy wynikające z umów zawartych z nami nie mogą być przenoszone bez naszej zgody. 
Korzystanie z usług podwykonawców dostawcy w ramach wykonywania jego zobowiązań umownych jest 
dozwolone wyłącznie za naszą uprzednią pisemną zgodą. Nasza zgoda nie ma wpływu na odpowiedzialność 
dostawcy za jego wykonawców. 

 
3. Dostawa, świadczenie 
 

(1)  Uzgodnione terminy dostaw/usług są wiążące. Przedwczesne dostawy lub usługi bądź częściowe 
dostawy/usługi są niedozwolone bez naszej wyraźnej zgody. 
(2) Jeżeli nie uzgodniono inaczej, miejscem realizacji dostawy/usługi jest nasza siedziba. Nawet jeżeli 
wysyłka została uzgodniona, ryzyko przejdzie na nas dopiero w momencie przekazania towarów w uzgodnionym 
miejscu dostawy. 
(3) W każdej chwili przysługuje nam prawo do pisemnej zmiany czasu i miejsca dostawy lub usługi w okresie 
co najmniej pięciu dni roboczych przed uzgodnionym terminem dostawy lub usługi. 
(4) Gdy tylko dostawca zda sobie sprawę z tego, że nie będzie w stanie dotrzymać terminu dostawy lub 
usługi, będzie miał obowiązek poinformować nas o tym niezwłocznie na piśmie, określając szacowany czas 
opóźnienia. W przypadku opóźnienia po stronie dostawcy przysługuje nam prawo do żądania zryczałtowanego 
odszkodowania według stawki 1% za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia, łącznie maksymalnie 5% ceny netto 
opóźnionej dostawy/usługi. Prawo do dochodzenia roszczenia pod względem poważniejszych udowodnionych 
szkód pozostaje zastrzeżone. Dostawca będzie miał prawo do wykazania, że w rzeczywistości ponieśliśmy 
mniejszą stratę. 
(5) Nie pozostajemy w zwłoce z odbiorem do czasu, gdy dostawca wyraźnie zaoferuje swoją dostawę lub 
usługę; ma to zastosowanie nawet w przypadku, gdy określony lub możliwy do określenia okres kalendarzowy 
zostanie uzgodniony dla działania lub wkładu z naszej strony. 
(6) Dostawca jest uprawniony do wykonania praw do zatrzymania tylko wówczas, gdy jego roszczenia 
oparte są na tym samym stosunku umownym. 

 
4. Ceny i warunki płatności 
 

(1) Cena określona w zamówieniu będzie wiążąca i będzie uznawana za cenę stałą. Jeżeli nie uzgodniono 
inaczej, uzgodnione ceny obejmują dostawę franco do miejsca docelowego, w tym pakowanie, transport 
i ubezpieczenie. 
(2) Jeżeli nie uzgodniono ceny obejmującej opakowanie, opakowanie może być fakturowane tylko według 
kosztów netto. 



 
 

(3) Faktury dostawcy są płatne w terminie 14 dni ze zniżką 3% lub w terminie 30 dni netto od otrzymania 
faktury, jednak najwcześniej od daty dostawy, odbioru lub wykonania usługi. 
(4) Jeżeli uzgodniliśmy płatności na rachunek lub inne zaliczki, musimy przekazać je tylko w zamian za 
dostarczenie gwarancji bankowej od dostawcy w wysokości płatności na rachunek, pod warunkiem, że nasza 
zaliczka posiada wartość netto co najmniej 10 000 EUR lub umowa posiada łączną wartość netto powyżej 50 000 
EUR. 
(5) Faktury od dostawcy będą przedkładane ze wskazaniem naszego numeru zamówienia/umowy 
i z wyszczególnieniem fakturowanych dostaw lub usług, a także okresu świadczenia. Faktura będzie zawierać 
wszystkie szczegóły, których wymagamy do potrącenia podatku naliczonego. Jeżeli będzie brakować jednego lub 
więcej takich szczegółów, a przetwarzanie zamówienia w normalnym toku prowadzenia naszej działalności 
opóźni się z tego powodu, terminy płatności i zniżki zostaną wydłużone o okres opóźnienia. 
(6) Nasze płatności nie stanowią zatwierdzenia dostaw i usług świadczonych przez dostawcę zgodnie 
z umową. 

 
5. Szczególne postanowienia dotyczące dostaw towarów 
 

(1)  W momencie wysyłki towarów powiadomienie o wysyłce musi jednocześnie zostać nam przesłane 
faksem lub pocztą elektroniczną. Dostawca załączy wszelkie niezbędne dokumenty towarzyszące dostawie, 
w szczególności dokumenty przewozowe i celne oraz wszelkie dokumenty wymagane dla bezpieczeństwa 
ładunku. Dostawca zawsze określi nasz numer zamówienia, numer artykułu, ilość w ramach usługi/dostawy oraz 
adres dostawy w dokumentach dostawy i powiadomieniu o wysyłce. 
(2) Należy ściśle przestrzegać instrukcji dotyczących wysyłki. Wszelkie koszty i szkody poniesione wskutek 
nieprzestrzegania instrukcji dotyczących wysyłki zostaną poniesione przez dostawcę, chyba że dostawca będzie 
w stanie udowodnić brak winy po swojej stronie. 
(3) Na nasze żądanie dostawca odbierze od nas opakowanie nieodpłatnie. Możemy zwrócić opakowanie 
wielokrotnego użytku, za które otrzymaliśmy fakturę wystawioną przez dostawcę, a przewóz został opłacony na 
podstawie noty kredytowej obejmującej pełną kwotę faktury. 
(4) Zastrzeżenia własności przez dostawcę mają zastosowanie wyłącznie w zakresie, w jakim odnoszą się 
do naszych zobowiązań płatniczych dotyczących dostawy towarów, w odniesieniu do których dostawca zachowa 
prawa własności. Nie uznajemy żadnych dodatkowych zastrzeżeń własności, w szczególności rozszerzonych lub 
przedłużonych zastrzeżeń własności. 
(5) Dostarczając aktywa trwałe, których cena netto wynosi co najmniej 10 000,00 EUR, dostawca ma 
obowiązek zachować dostępne części zamienne dla produktów nam dostarczonych przez okres co najmniej 10 
lat od dostawy, jednak nie dłużej niż przez oczekiwany okres użytkowania produktu. Jeżeli dostawca zamierza 
zaprzestać produkcji części zamiennych dla produktów dostarczanych nam z zastrzeżeniem zdania pierwszego, 
poinformuje nas niezwłocznie o swojej decyzji, co najmniej na sześć miesięcy przed zaprzestaniem produkcji. 

 
6. Szczególne postanowienia dotyczące wykonywania pracy i usług 
 

(1) Dostawca może korzystać wyłącznie z wystarczająco wykwalifikowanego, rzetelnego i starannie 
przeszkolonego personelu w celu świadczenia usług. Dowód przydatności zaangażowanego personelu do 
świadczenia usługi umownej musi nam zostać przedstawiony na żądanie. 
(2) Możemy w dowolnym momencie zażądać z uzasadnionych przyczyn, aby osoby zaangażowane przez 
dostawcę w celu świadczenia jego usług umownych zostały niezwłocznie zastąpione. 
(3) Jeżeli usługi mają być świadczone w lokalizacji naszej spółki, nasze regulaminy pracy i wytyczne 
dotyczące bezpieczeństwa muszą być przestrzegane, a wszelkie instrukcje wydane przez naszych 
upoważnionych pracowników w zakresie naszych wewnętrznych zasad muszą być przestrzegane. 

 
7. Gwarancja 
 

(1) W przypadku wadliwych dostaw lub usług przysługuje nam prawo do nieograniczonych roszczeń 
prawnych. Dostawca poniesie wszelkie koszty dalszych świadczeń, w tym wszelkie koszty montażu i demontażu. 
Jeżeli dostawca nie wykona swojego obowiązku dalszego świadczenia w rozsądnym terminie ustalonym przez 
nas, będziemy mieli prawo do zastosowania wymaganych środków na jego koszt i ryzyko we własnym zakresie 
lub zlecić ich zastosowanie osobom trzecim. 
(2) Okres handlowy na powiadomienie o wadach będzie dotrzymany w każdym przypadku, jeżeli 
przekażemy powiadomienie o widocznych wadach w ciągu pięciu dni roboczych (poniedziałek – piątek) od 
odbioru towarów lub o ukrytych wadach w ciągu pięciu dni roboczych od wykrycia wady. 
(3) Termin przedawnienia roszczeń opartych na wadach wynosi 36 miesięcy od przejścia ryzyka, chyba że 
przepisy prawa przewidują dłuższy termin przedawnienia. Po otrzymaniu przez dostawcę naszego pisemnego 
powiadomienia o wadach ustawowe ograniczenie roszczeń gwarancyjnych będzie wstrzymane do czasu, aż 
dostawca odrzuci nasze roszczenia lub oświadczy, że wada została naprawiona lub w inny sposób odmówi 
kontynuowania negocjacji dotyczących naszych roszczeń. 
(4) Akceptacja lub tolerancja w odniesieniu do przedstawionych próbek lub wzorów nie oznacza zrzeczenia się 
przez nas roszczeń gwarancyjnych. 

 
8. Odpowiedzialność za produkt, regres 
 



 
 

(1) Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia zgłaszane przez osoby trzecie na podstawie 
wad wykonawczych lub materiałowych, które mogą zostać prześledzone do wadliwego produktu dostarczonego 
przez niego, i jest zobowiązany do zwolnienia nas z wynikającej z tego odpowiedzialności. Jeżeli będziemy 
zobowiązani do rozpoczęcia wycofania produktu z rynku, które będzie miało wpływ na osoby trzecie ze względu 
na wady w jednym z produktów dostarczonych przez dostawcę, dostawca poniesie wszelkie koszty związane 
z wycofaniem. Jeżeli dostawca udowodni, że mieliśmy istotny udział w spowodowaniu szkodliwego zdarzenia, 
jego odpowiedzialność zgodnie z niniejszym ustępem zostanie proporcjonalnie zmniejszona. 
(2) Przez czas trwania stosunku biznesowego z nami dostawca będzie zobowiązany do utrzymywania 
ubezpieczenia od odpowiedzialności za produkt z sumą ubezpieczenia wynoszącą co najmniej 5 mln EUR za 
każde zdarzenie szkody lub straty. Dostawca przedstawi nam kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności 
za produkt w dowolnym momencie na żądanie. 

 
9. Prawa własności przemysłowej 
 

(1) Dostawca ma obowiązek zabezpieczyć nas na pierwsze żądanie od wszelkich roszczeń osób trzecich 
zgłoszonych w odniesieniu do naruszenia praw własności przemysłowej wynikających z jego dostawy lub usługi 
oraz do zrekompensowania nam wszelkich szkód powstałych z tego tytułu (w tym wszelkich niezbędnych kosztów 
prawnych). Roszczenie to nie istnieje, jeżeli dostawca może udowodnić, że nie odpowiada za naruszenie prawa 
własności ani nie mógł przewidzieć naruszenia prawa własności, zachowując należytą staranność sumiennego 
przedsiębiorcy w czasie dostawy lub usługi. 
(2) Nasze dalsze ustawowe roszczenia z tytułu wad prawnych pozostają bez zmian. 

 
10. Zabezpieczenie naszych praw własności i praw autorskich 
 

(1) Zastrzegamy sobie prawo własności oraz wszelkie prawa do eksploatacji wynikające z prawa 
autorskiego w odniesieniu do ilustracji, rysunków, kalkulacji i innych dokumentów udostępnianych przez nas. 
Dostawca może korzystać wyłącznie z dokumentów, które zostaną mu przez nas udostępnione w celu wykonania 
umowy i nie może ich oddawać osobom trzecim, czy to do wglądu, czy do innego użytku, bez naszej pisemnej 
zgody. Dokumenty te muszą nam zostać zwrócone niezwłocznie i bez ponaglenia po wykonaniu umowy lub 
w przypadku, gdy zamówienie nie zostanie złożone, a wszelkie kopie wykonane przez dostawcę będą musiały 
zostać zniszczone, chyba że będą wymagane do spełnienia obowiązków prawnych dotyczących przechowywania 
dokumentacji. 
(2) Narzędzia, urządzenia, próbki i modele, które udostępniamy dostawcy lub które są produkowane 
w celach umownych i które są fakturowane dla nas odrębnie przez dostawcę, są naszą własnością. Wyżej 
wymienione pozycje będą przechowywane przez dostawcę nieodpłatnie, zostaną oznaczone jako nasza 
własność i będą odpowiednio ubezpieczone od zagrożeń naturalnych, kradzieży i uszkodzenia na koszt 
dostawcy. Mogą one być wykorzystywane dla celów odpowiedniej umowy i muszą zostać nam niezwłocznie 
zwrócone po wykonaniu zamówienia, z wyłączeniem prawa do zatrzymania. 
(3) Produkty wytwarzane zgodnie z przekazanymi przez nas dokumentami, takimi jak rysunki, modele itp. 
lub zgodnie z naszymi poufnymi danymi lub przy użyciu naszych narzędzi bądź narzędzi na nich wzorowanych 
nie mogą być wykorzystywane przez dostawcę samodzielnie poza naszym stosunkiem biznesowym ani 
oferowane lub dostarczane osobom trzecim. 
(4)  Postanowienia ust. (2) stosują się odpowiednio do pozycji, które udostępniamy dostawcy. Jeżeli 
jakiekolwiek przekazane pozycje są przetwarzane, będzie się to odbywać dla nas jako producenta. Jeżeli nasze 
prawo własności wygaśnie w wyniku połączenia lub zmieszania pozycji, dostawca niniejszym przekaże nam 
udział we współwłasności nowej pozycji odpowiadający wartości na fakturze przetwarzanej pozycji i będzie ją 
nieodpłatnie przechowywał w naszym imieniu. 

 
11. Poufność 
 

(1) Dostawca jest zobowiązany do zachowania w poufności warunków zamówienia oraz wszelkich informacji 
i dokumentów przekazywanych przez nas w związku z tym (z wyjątkiem informacji, które są ogólne znane lub 
które znajdują się w domenie publicznej), nawet po wykonaniu umowy, oraz do korzystania z nich wyłącznie 
w celu realizacji zamówienia. Jeżeli dostawca jest uprawniony do zaangażowania podwykonawców, przeniesie on 
niniejszy obowiązek zachowania poufności na swoich podwykonawców. 
(2) Dostawca nie może powoływać się na stosunek biznesowy z nami w materiałach reklamowych ani 
wystawiać pozycji dostawy wyprodukowanych specjalnie dla nas bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. 

 
12. Zrównoważony rozwój 
 

Wymagania Grupy Superior Industries w zakresie zrównoważonego rozwoju wobec partnerów biznesowych 
zostały określone w „Kodeksie postępowania dla dostawców” („Kodeks postępowania”). Po przyjęciu zamówienia 
dostawca oświadcza, że uznaje Kodeks postępowania i spełnia jego wymagania. 

 
13. Postanowienia końcowe 
 

(1) Prawo Republiki Federalnej Niemiec ma zastosowanie z wyłączeniem Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Jeżeli dostawca prowadzi działalność 



 
 

handlową lub nie posiada miejsca ogólnej jurysdykcji w Niemczech, nasza zarejestrowana siedziba 
przedsiębiorstwa  będzie miała wyłączną jurysdykcję. Niemniej jednak będzie nam również przysługiwać prawo 
do wniesienia pozwu przeciwko dostawcy w jego miejscu ogólnej jurysdykcji. 
(2) Jeżeli jedno z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków i Zasad Zakupów jest lub stanie się 
nieważne w całości lub w części, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień. 

 
 

(Stan na: czerwiec 2018) 


