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I.

I. Istotne warunki
Stosunek prawny pomiędzy dostawcą a zamawiającym jest regulowany przez IX. Jakość i dokumentacja
1. Dostawca musi przestrzegać uznanych zasad techniki, przepisów
niniejsze warunki handlowe oraz wszelkie inne porozumienia. Zmiany i
bezpieczeństwa i uzgodnionych danych technicznych swoich dostaw.
uzupełnienia muszą być dokonywane w formie pisemnej. Inne ogólne warunki
Zmiany przedmiotu dostawy wymagają uprzedniej pisemnej zgody
handlowe nie mają zastosowania, nawet jeśli w poszczególnych przypadkach
klienta. W celu wstępnej kontroli wzorców tzw. Erstmuster należy
nie zostały one wyraźnie zaprzeczone.
odwołać się do dokumentu VDA „Tom 2, Zapewnienie jakości dostaw,
procesu produkcyjnego i wydania produktu (PPF)". Dopiero po
II. Zamówienie
zaakceptowaniu wzorca tzw. Erstmuster przez klienta może rozpocząć
1. Umowy dostawy (zamówienie i odbiór) oraz odwołania dostaw, a także
się dostawa seryjna. Niezależnie od tego dostawca ma obowiązek ciągle
zmiany i uzupełnienia do nich wymagają formy pisemnej, dyspozycje dostawy
weryfikować jakości dostarczanych przedmiotów. Kontrahenci będą się
tzw. Lieferabrufe mogą być również realizowane poprzez zdalną transmisję
wzajemnie informować o możliwościach poprawy jakości.
danych.
2. Jeżeli rodzaj i zakres testów oraz sprzęt testowy i metody nie są ściśle
2. Jeżeli dostawca nie przyjmie zamówienia w ciągu trzech tygodni od
uzgodnione pomiędzy dostawcą a nabywcą, nabywca jest zobowiązany
otrzymania, klient ma prawo do jego anulowania. Dyspozycje dostawy tzw.
na prośbę dostawcy do omówienia z nim badań w zakresie jego wiedzy,
Lieferabrufe stają się wiążące najpóźniej, jeśli dostawca nie wyrazi sprzeciwu w
doświadczenia i możliwości w celu określenia wymaganego stanu
ciągu dwóch tygodni od otrzymania.
badania technologia. Ponadto klient na żądanie poinformuje dostawcę o
3. Jeżeli przedmiot dostawy jest przeznaczony do użytku w zakładzie AUDI AG,
odpowiednich przepisach bezpieczeństwa. Więcej informacji na temat
dostawy będą odbierane i opłacane przez AUDI AG.
procesów pomiarowych i badawczych można znaleźć w dokumencie VDA
4. Klient może w porozumieniu z dostawcą dokonać zmian w konstrukcji i
„Tom 5, Przydatność procesu badawczego, przydatność systemów
wykonaniu. Skutki zmian, w szczególności w zakresie dodatkowych i
pomiarowych, procesy pomiarowe i badawcze, rozszerzona niepewność
obniżonych kosztów oraz terminów dostaw zostaną uregulowane obopólnym
pomiaru, ocena zgodności”.
porozumieniem.
3. W przypadku cech specjalnie oznaczonych w dokumentach technicznych
lub w odrębnym porozumieniu, na przykład z literą „D”, dostawca musi
III. Płatność
również sporządzić specjalny zapis o tym, kiedy, jak i przez kogo pozycje
1. Warunkiem zapłaty jest posiadanie prawidłowej faktury. Płatność
dostawy zostały sprawdzone pod kątem szczególnych cech i jakie
dokonywana jest 30 dni po dostarczeniu zamawiającemu prawidłowo
przyniosły wyniki. Dokumenty testowe należy przechowywać przez co
wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia
najmniej piętnaście lat i w razie potrzeby przedstawić klientowi. Dostawca
rachunku bankowego zamawiającego.
musi zobowiązać poddostawców w tym samym zakresie. W przypadku
2. Płatność dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy wskazany
dokumentacji i archiwizacji odsyła się do publikacji VDA „Tom 1,
zamawiającemu przez Dostawcę. Dostawca obowiązany jest ponadto
Dokumentacja i archiwizacja – Wytyczne dotyczące dokumentacji i
niezwłocznie poinformować zamawiającego w Formie pisemnej o każdej
archiwizacji wymagań jakościowych” oraz do publikacji VDA
zmianie banku lub numeru rachunku bankowego. Dostawca jest zobowiązany
„Charakterystyka specjalna opisu procesu (BM)”.
do zapewnienia, że podane przez niego dane bankowe są rachunkiem na tzw.
4. O ile organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo pojazdów silnikowych,
„białej liście podatników VAT”. Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie
przepisy dotyczące spalin lub podobne wymagają kontroli procesu
szkody Klienta powstałe z powodu niewypełnienia przez Dostawcę powyższego
produkcyjnego i dokumentów testowych klienta w celu weryfikacji
obowiązku.
określonych wymagań, dostawca zobowiązuje się, na żądanie klienta,
3. W przypadku wadliwej dostawy Klient ma prawo do proporcjonalnego
zapewnić im równe prawa i dać wszelkie rozsądne wsparcie.
wstrzymania płatności do czasu prawidłowej realizacji.

X. Odpowiedzialność za wady

IV. Powiadomienie o wadach
Nabywca bezzwłocznie powiadomi Dostawcę na piśmie o wszelkich wadach
dostawy, gdy tylko zostaną one wykryte w toku zwykłej działalności. W tym
zakresie dostawca zrzeka się zarzutu opóźnionego zgłaszania wad.

V. Tajemnica
1. Strony umowy zobowiązują się traktować jako tajemnicę handlową wszystkie
szczegóły handlowe i techniczne, które nie są dostępne publicznie, a które stały
się im znane w ramach stosunków handlowych.
2. Rysunki, modele, szablony, próbki i podobne przedmioty nie mogą być
przekazywane lub w inny sposób udostępniane nieupoważnionym osobom
trzecim. Powielanie tych elementów jest dozwolone tylko w ramach wymagań
eksploatacyjnych i przepisów prawa autorskiego.
3. Podwykonawcy są zobowiązani odpowiednio.
4. Strony umowy mogą reklamować swoje stosunki handlowe wyłącznie za
uprzednią pisemną zgodą.
Vl. Daty i terminy dostaw/klauzule wysyłkowe
Uzgodnione daty i terminy są wiążące. O dotrzymaniu terminu dostawy lub
okresu dostawy decyduje odbiór towaru przez Nabywcę. Dostawca udostępnia
towar w odpowiednim czasie, uwzględniając zwyczajowy czas załadunku i
wysyłki. Dostawy będą realizowane zgodnie z instrukcjami Nabywcy.
INCOTERMS mają zastosowanie do wszystkich warunków handlowych.

VII. Opóźnienie w dostawie

1. Dostawca jest zobowiązany do wyrównania Zamawiającemu szkody
spowodowanej opóźnieniem.
2. W przypadku lekkiego zaniedbania odszkodowanie ogranicza się do
dodatkowych kosztów frachtu, kosztów doposażenia oraz, po bezowocnym
przedłużeniu terminu lub w przypadku utraty zainteresowania dostawą, do
dodatkowych wydatków na pokrycie zakupów.

VIII. Siła wyższa
Siła wyższa, spory przemysłowe, zamieszki, działania urzędowe i inne
nieprzewidywalne, nieuniknione i poważne wydarzenia zwalniają partnerów
umowy z ich zobowiązań wykonawczych na czas trwania zakłócenia i w
zakresie jego skutków. Obowiązuje to również wtedy, gdy zdarzenia te wystąpią
w czasie, gdy dany partner umowy zalega ze spłatą. Strony umowy są
zobowiązane do bezzwłocznego udzielenia niezbędnych informacji w granicach
rozsądku i dostosowania w dobrej wierze swoich zobowiązań do zmienionych
okoliczności.

1. W przypadku dostawy wadliwego towaru Zamawiający może, o ile
spełnione są odpowiednie wymogi ustawowe oraz wymogi przedstawione
poniżej i o ile nie uzgodniono inaczej, zażądać następujących działań:
a) Przed rozpoczęciem produkcji (obróbka lub montaż) Nabywca powinien
najpierw umożliwić Dostawcy przesortowanie towaru, usunięcie wady lub
zrealizowanie kolejnej (zastępczej) dostawy, chyba że jest to dla Nabywcy
nieuzasadnione. Jeżeli dostawca nie jest w stanie tego uczynić lub nie
uczyni tego bez zbędnej zwłoki, klient może odstąpić od umowy bez
wyznaczania dodatkowego terminu i zwrócić towar na ryzyko dostawcy. W
nagłych przypadkach może on, po konsultacji z dostawcą, sam usunąć
wadę lub zlecić jej usunięcie osobie trzeciej. Dostawca ponosi wszelkie
powstałe w związku z tym koszty. W przypadku powtarzających się
wadliwych dostaw tego samego towaru Zamawiający jest uprawniony do
odstąpienia od umowy po pisemnym upomnieniu w przypadku
powtarzających się wadliwych dostaw, również w odniesieniu do
niezrealizowanego zakresu dostawy.
b) Jeżeli wada zostanie wykryta dopiero po rozpoczęciu produkcji, pomimo
przestrzegania obowiązku zgodnie z punktem IV (Zawiadomienie o
wadzie), Zamawiający może
- żądać dodatkowej dostawy lub wymiany, pokrycia kosztów transportu (z
wyłączeniem kosztów holowania) oraz kosztów demontażu i montażu
(koszty robocizny; koszty materiałów, jeśli uzgodniono) lub
- obniżyć cenę zakupu.
c) W przypadku zawinionego naruszenia obowiązków wykraczającego
poza dostawę wadliwego towaru (np. w przypadku obowiązku udzielenia
informacji, porady lub zbadania), Zamawiający może żądać
odszkodowania za wynikłą szkodę następczą spowodowaną wadą, jak
również za wynikłą szkodę następczą spowodowaną wadą zwróconą przez
Zamawiającego swojemu klientowi. Szkodą następczą spowodowaną
wadą jest szkoda, którą klient poniósł w wyniku dostarczenia wadliwego
towaru do innych dóbr prawnych niż sam towar.
2. Części, które mają być wymienione przez dostawcę muszą być
udostępnione dostawcy niezwłocznie na jego żądanie i na jego koszt.
3. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady ulegają przedawnieniu 24
miesiące po pierwszej rejestracji pojazdu lub zamontowaniu części
zamiennych, ale nie później niż 30 miesięcy po dostawie do klienta.
Ustawowy termin przedawnienia dotyczy towarów przeznaczonych do
pojazdów użytkowych, chyba że uzgodniono inaczej.
4. Roszczenia z tytułu wad nie powstaną, jeśli wada będzie wynikać z
naruszenia instrukcji obsługi, konserwacji i instalacji, niewłaściwego lub
niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowej lub niedbałej obsługi oraz
naturalnego zużycia, a także ingerencji w przedmiot dostawy przez
dostawcę. klienta lub osób trzecich.
5. W przypadku wadliwych dostaw roszczenia klienta wynikające z ustawy o
odpowiedzialności za produkt, deliktu i prowadzenia działalności
gospodarczej bez zamówienia pozostają nienaruszone przez niniejszy
rozdział X. Gwarancje jakości i trwałości muszą być wyraźnie określone na
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piśmie.

przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny Nabywca zobowiązany jest
na żądanie Dostawcy do powiadomienia nabywców trzecich o cesji oraz
do przekazania Dostawcy informacji i dokumentów niezbędnych do
dochodzenia swoich praw. Dostawca zwalnia posiadane przez siebie
zabezpieczenia, o ile ich wartość przekracza zabezpieczane
wierzytelności o więcej niż 20% łącznie.

XI. Odpowiedzialność
O ile w innym miejscu niniejszych Warunków nie zawarto odmiennego
postanowienia dotyczącego odpowiedzialności, Dostawca jest zobowiązany do
naprawienia Nabywcy wyłącznie następujących szkód powstałych
bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wadliwej dostawy, z powodu naruszenia
urzędowych przepisów bezpieczeństwa lub z innych przyczyn prawnych
leżących po stronie Dostawcy.
1. Zobowiązanie do odszkodowania obowiązuje zasadniczo tylko wtedy, gdy
dostawca ponosi winę za wyrządzoną przez siebie szkodę.
2. W przypadku roszczenia wobec Nabywcy z tytułu odpowiedzialności na
zasadzie ryzyka wobec osób trzecich, Dostawca odpowiada wobec Nabywcy w
takim zakresie, w jakim odpowiadałby również bezpośrednio.
3. Obowiązek wypłaty odszkodowania jest wykluczony, o ile zamawiający
skutecznie ograniczył swoją odpowiedzialność wobec klienta. W tym kontekście
Nabywca będzie dążył do uzgodnienia ograniczeń odpowiedzialności w prawnie
dopuszczalnym zakresie również na rzecz Dostawcy.
4. Roszczenia zamawiającego są wykluczone, o ile szkoda powstała w wyniku
naruszenia instrukcji obsługi, konserwacji i montażu, które można przypisać
zamawiającemu, niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem
zastosowania, wadliwego lub niedbałego obchodzenia się z produktem,
naturalnego zużycia lub wadliwej naprawy.
5. Dostawca ponosi odpowiedzialność za działania podjęte przez Nabywcę w
celu zapobieżenia szkodzie (np. akcje wycofywania produktów z rynku), o ile jest
do tego prawnie zobowiązany.
6. Jeśli Nabywca zamierza wystąpić z roszczeniami wobec Dostawcy zgodnie z
powyższymi postanowieniami, powinien niezwłocznie i wyczerpująco
poinformować o tym Dostawcę i skonsultować się z nim. Daje on dostawcy
możliwość zbadania szkody. Umawiające się strony uzgadniają środki, które
należy podjąć, w szczególności w przypadku negocjacji ugodowych.
7. Zasady określone w sekcji VII numer 1 stosuje się odpowiednio, o ile
dostawca nie posiada ubezpieczenia lub posiada niewystarczające
ubezpieczenie.

XV. Postanowienia ogólne
1. Przy określaniu wysokości roszczeń odszkodowawczych, które
dostawca musi spełnić zgodnie z rozdziałami VII, X, XI i XII, uwzględnia
się odpowiednio na korzyść dostawcy sytuację ekonomiczną
dostawcy, rodzaj, zakres i czas trwania stosunku handlowego,
ewentualne przyczynienie się do powstania i/lub winy zamawiającego
oraz szczególnie niekorzystną sytuację montażową po stronie
dostawcy. W szczególności odszkodowanie, koszty i wydatki
ponoszone przez dostawcę muszą pozostawać w rozsądnej proporcji
do wartości części dostawcy.
2. Jeżeli strona umowy przestanie dokonywać płatności lub jeżeli w
stosunku do jej majątku zostanie wszczęte postępowanie
upadłościowe lub zostanie złożony wniosek o pozasądowe
postępowanie ugodowe, druga strona ma prawo do odstąpienia od
niewykonanej części umowy.
3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków oraz innych
zawartych umów jest lub stanie się nieważne, nie ma to wpływu na
ważność pozostałej części umowy. Strony umowy są zobowiązane do
zastąpienia nieważnego postanowienia postanowieniem, które jest jak
najbardziej zbliżone do niego pod względem sukcesu gospodarczego.
4. Obowiązuje wyłącznie prawo polskie, o ile nie uzgodniono inaczej.
Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach
międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11.04.1980 r. jest
wykluczone.
5. Miejscem wykonania umowy jest siedziba Zamawiającego. W
przypadku dostawy może być uzgodnione coś innego.
6. Wszelkie spory wynikające z Umowy zostaną poddane rozstrzygnięciu
przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
Uwagi do faktur

XII. Prawa własności
1. Dostawca ponosi odpowiedzialność za roszczenia wynikające z naruszenia
praw własności przemysłowej i zgłoszeń praw własności przemysłowej (praw
własności przemysłowej) w przypadku zgodnego z umową użytkowania
przedmiotów dostawy, z których przynajmniej jedno z rodziny praw własności
przemysłowej jest opublikowane w kraju dostawcy, w Europejskim Urzędzie
Patentowym lub w jednym z krajów Republiki Federalnej Niemiec, Francji,
Wielkiej Brytanii, Austrii lub USA.
2. Zwalnia klienta i jego klientów od wszelkich roszczeń wynikających z
korzystania z takich praw majątkowych.
3. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Dostawca wytworzył przedmioty dostawy zgodnie z
rysunkami, modelami lub innymi równoważnymi opisami lub informacjami
dostarczonymi przez Nabywcę i nie wie lub, w związku z opracowanymi przez
siebie produktami, nie musi wiedzieć, że w ten sposób naruszone zostały prawa
własności przemysłowej.
4. W zakresie, w jakim dostawca nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z punktem
3, zamawiający zwolni go z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia osób
trzecich.
5. Umawiające się strony zobowiązują się do bezzwłocznego informowania się
nawzajem o wszelkich znanych im zagrożeniach naruszeniem i domniemanych
przypadkach naruszenia oraz do umożliwienia sobie wzajemnie
przeciwdziałania odpowiednim roszczeniom w drodze wzajemnego
porozumienia.
6. Na żądanie Nabywcy Dostawca poinformuje Nabywcę o wykorzystaniu w
przedmiocie dostawy opublikowanych i niepublikowanych własnych i
licencjonowanych praw własności przemysłowej oraz zgłoszeń praw własności
przemysłowej.
7. Zasady dotyczące ograniczenia odpowiedzialności zawarte w dziale VII numer
1 stosuje się odpowiednio.

Faktury VAT za zakup Towarów Dostawca przesyła na adres
zamawiającego. Faktura VAT będzie wystawiona każdorazowo zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oraz musi zawierać w
szczególności: numer identyfikacji podatkowej (NIP) Dostawcy; numer
identyfikacyjny Dostawcy nadany przez zamawiającego; numer i datę
zamówienia; datę dyspozycji dostawy (Lieferabruf) oraz numer
Lieferschein;
dodatkowe
informacje
uzgodnione
pomiędzy
zamawiającym a dostawcą (np. miejsce wyładunku, numer i datę listu
przewozowego, ilość i numery identyfikacyjne towarów wraz z
indeksem; uzgodnioną w zamówieniu cenę towarów, z odrębnie
wykazaną kwotą podatku od towarów i usług (VAT wskazany w walucie
PLN). Jeżeli dostawca zapewnia wystawianie faktur VAT w formie
elektronicznej zgodnie z wymogami określonymi we właściwych
przepisach prawa, zamawiającego może wyrazić zgodę na wystawianie
i przesyłanie przez dostawców faktur w tej formie. Wystawienie faktury
VAT przez dostawcę następuje po dokonaniu przez dostawcę zgodnej
z umową dostawy towarów do ustalonego uprzednio z zamawiającym
miejsca dostawy. Jeśli faktura VAT zostanie wystawiona nieprawidłowo
Dostawca wystawi odpowiednią fakturę korygującą albo notę
uznaniową. W razie
niewłaściwego
wykonania
dostawy
przez Dostawcę – tj. wykonania w sposób sprzeczny z wymogami i
standardami określonymi w Umowie – zamawiający będzie
uprawniony do wstrzymania płatności lub jej odpowiedniej części aż
do czasu właściwego wykonania dostawy.

XIII. Wykorzystanie materiałów produkcyjnych i informacji poufnych Nabywcy
Modele, matryce, szablony, próbki, narzędzia i inne środki produkcji, a także
informacje poufne udostępnione Dostawcy przez Nabywcę lub opłacone w
całości przez Nabywcę, mogą być wykorzystywane do dostaw na rzecz osób
trzecich wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Nabywcy.

XIV. Zachowanie tytułu
Dostawca zachowuje prawo własności do wszystkich dostarczonych przez
siebie towarów do momentu całkowitej zapłaty; w tym zakresie wszystkie
dostawy traktowane są jako spójna transakcja dostawy. W przypadku
rachunku bieżącego zastrzeżony majątek uznaje się za zabezpieczenie
wierzytelności z tytułu salda. Jeżeli towar zostanie połączony przez
Nabywcę z innymi rzeczami w jedną rzecz i jeżeli ta inna rzecz ma być
traktowana jako rzecz główna, Nabywca jest zobowiązany do przeniesienia
współwłasności na Dostawcę proporcjonalnie do tego, jak dalece należy do
niego rzecz główna. Jeżeli klient odsprzeda dostarczony towar zgodnie z
przeznaczeniem, to niniejszym odstępuje on dostawcy roszczenia wobec
swoich klientów z tytułu sprzedaży wraz ze wszystkimi prawami ubocznymi,
aż do całkowitego uregulowania wszystkich roszczeń dostawcy. W
Warunki zakupu materiałów produkcyjnych Brose Sitech sp. z o.o. znajdują się na stronie internetowej https://www.brose-sitech.com w zakładce -> O Firmie -> Warunki dla dostawców
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