Warunki zakupu materiałów produkcyjnych
MANN+HUMMEL Filtration Technology Poland Sp. z o.o

1.

Obowiązujące przepisy
Stosunki prawne pomiędzy MANN+HUMMEL Filtration
Technology Poland Sp. z o.o [dalej również jako Spółka] a
Dostawcą będą regulowane niniejszymi Ogólnymi Warunkami [dalej jako OW], jak również ewentualnymi odrębnymi
pisemnymi porozumieniami Stron. Wszelkie zmiany w zakresie treści stosowanych OW lub umów będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Odmienne zasady współpracy mogą mieć zastosowanie wyłącznie
w przypadku ich wyraźnej pisemnej akceptacji przez naszą
Spółkę. Spółka nie wyraża zgody na jakiekolwiek zastrzeżenia lub uwagi składane przez Dostawcę w zakresie niniejszych OW, jak również nie wyraża zgody na zastosowanie ewentualny ogólnych warunków przez niego wydanych.

domienia naszej Spółki o powyższym w trybie natychmiastowym.
3.3 W przypadku przekroczenia przez Dostawcę ustalonego
terminu dostawy lub innego terminu granicznego, przyjmuje się zawinienie Dostawcy bez wymogu uprzedniego wystosowania do niego jakiegokolwiek wezwania, o ile określony termin dostawy lub inny termin graniczny zostały pośrednio lub bezpośrednio określone w związku z zamówieniem.
W przypadku zawinionego opóźnienia, po upływie dowolnego obranego przez naszą Spółkę dopuszczalnego okresu, Spółka uprawniona będzie do powierzenia czynności
Dostawcy innemu podmiotowi trzeciemu – na koszt i ryzyko Dostawcy lub do rezygnacji z dalszej realizacji danej
umowy/zamówienia bez prawa Dostawcy do dochodzenia
z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania lub rekompensaty. Dostawca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich
kosztów i naprawienia wszelkich szkód wynikłych z opóźnienia w realizacji przez niego danej dostawy lub usługi.

Niezależnie od niniejszych OW, stosunki pomiędzy stronami mogą być dodatkowo regulowane umową w zakresie
zapewniania jakości, oraz warunkami użytkowania Portalu
Dostawcy.
2.
2.1

Składanie zamówień i ich potwierdzanie
Umowy, zamówienia, porozumienia, jak również zmiany
do nich będą ważne jedynie, jeżeli sporządzone zostaną w
formie pisemnej. Za formę pisemną uważa się również
zamówienie złożone w formie faksu, e-maila lub transmisji
danych za pośrednictwem systemu EDI. W takim wypadku
nie wymaga się podpisu naszej Spółki na zamówieniu.
Odstępstwa od treści umów lub zamówień będą skuteczne
jedynie pod warunkiem ich uprzedniej pisemnej akceptacji
ze strony naszej Spółki.

2.2

Akceptacja zamówienia złożonego przez naszą Spółkę
powinna zostać dokonana w formie pisemnej z przedstawieniem pełnych danych naszego zamówienia. W przypadku braku dokonania ww. akceptacji przez Dostawcę w
terminie 10 dni od wysyłki naszego zamówienia do Dostawcy, Spółka będzie uprawniona do odwołania tego zamówienia lub do uznania go za zaakceptowane bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony Dostawcy.
.

2.3

2.4

W przypadku zaistnienia takiego wymagania ze strony
Spółki, Dostawca zobowiązany będzie do zmiany struktury
lub składu danej jednostki [zamówienia] w uzasadnionym
zakresie. Skutki powyższego, w tym w szczególności dodatkowe lub zmniejszone koszty lub odmienne daty dostawy muszą zostać uzgodnione przez obie Strony.

3.4 W przypadku zawinionego odstępstwa od zasad określonych w zamówieniu lub w zapisach dotyczących opakowań, jak również w przypadku dostawy przedwczesnej lub
zawierającej dodatkowe niezamówione produkty – Spółka
uprawniona będzie do dochodzenia zwrotu dodatkowych
kosztów logistycznych w kwocie zryczałtowanej 100,00
EURO za każdą sztukę produktu, niezależnie od prawa do
dochodzenia ewentualnego odszkodowania uzupełniającego w przypadku poniesienia przez Spółkę wyższej szkody. Dostawca uprawniony będzie do wykazania, iż Spółka
nie poniosła wyższej szkody, o której mowa powyżej lub,
że nie poniosła jej wcale.
3.5 Akceptacja spóźnionej dostawy nie wpływa na możliwość
zastosowania przez Spółkę uprawnień określonych w niniejszych OW.
4.
4.1

Dostawa, transport
Do każdej dostawy należy dołączyć dowód dostawy, w
którym zawarte zostaną wszystkie dane zamówienia.

4.2

Dostawca przekaże Spółce wszelkie eksportowe informacje kontrolne (np. numer listy eksportowej) pod każdą pozycją faktury. W odniesieniu do każdej pozycji należy również podać numer ECCN (Export Control Classification
Number – numer amerykańskiej klasyfikacji kontroli eksportowej). Informacje te można przesłać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres odpowiedniego pracownika Spółki.

4.3

Dostawcy posiadający siedzibę w Unii Europejskiej lub w
Turcji zobowiązani są do potwierdzenia statusu preferencyjnego towarów dostarczanych do Spółki poprzez złożenie deklaracji dostawcy o treści wymaganej przepisami
prawa; zawsze gdy jest to możliwe tego typu deklaracje
winny mieć charakter długoterminowy. Deklaracje dostawców niespełniające wymogów prawnych nie będą uznawane. Wszelkie odpowiednie dowody muszą być pozyskiwane i przedkładane przez Dostawcę bez konieczności
wzywania do ich przedłożenia. Dostawca ponosił będzie
wszelkie koszty (np. opłaty celne) wynikające z nieprzedłożenia takich dowodów. Dostawca również zobowiązuje
się do składania możliwych do weryfikacji oświadczeń odnośnie pochodzenia handlowego dostarczonych towarów
(stosując kody ISO alpha-2) oraz przedstawiania odpowiednich dowodów na potwierdzenie tych oświadczeń, jeżeli będą konieczne.

4.4

Dostawca zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania Spółki na piśmie, jeżeli jakakolwiek deklaracja o statusie preferencyjnym lub pochodzeniu handlowym utraci
swoją ważność lub ulegnie zmianie.

O ile nie zostało to odmiennie ustalone, koszty uzgodnione
przez Strony lub oszacowane przez Dostawcę są ostateczne i nie podlegają zwiększeniu.

3.
Terminy dostaw/ Opóźnienia w dostawach
3.1 Ustalone terminy dostaw, jak również pozostałe terminy
graniczne są wiążące. Harmonogramy dostaw są wiążące,
chyba że Dostawca w terminie 1 tygodnia od ich otrzymania zgłosi do nich swe zastrzeżenia. Przy określaniu przestrzegania terminu dostawy lub terminu granicznego, za
datę doręczenia przyjmuje się datę doręczenia towarów do
Spółki w określonej w zamówieniu lokalizacji. W przypadku
gdy nie uzgodniono terminu dostawy do siedziby Spółki,
Dostawca zobowiązany jest zapewnić doręczenie towarów
w odpowiednim czasie, przy uwzględnieniu normalnej/standardowej czasochłonności załadunku i przewozu.
Dostawca jest odpowiedzialny za awizowanie przewoźnika
określonego w danym zamówieniu. W przypadku, gdy zamówienie realizuje inny przewoźnik niż zaakceptowany lub
określony przez naszą Spółkę – i następuje to bez naszej
uprzedniej zgody – dodatkowe koszty z tego wynikające
obciążają wyłącznie Dostawcę.
3.2 W przypadku stwierdzenia przez Dostawcę braku możliwości dochowania uzgodnionych terminów z jakichkolwiek
przyczyn, zobowiązany on będzie do pisemnego powia-
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4.5

4.6

Dostawca zobowiązuje się przestrzegania wszystkich
odpowiednich międzynarodowych programów bezpieczeństwa (np. C-TPAT/AEO F lub C/KC Air Cargo Security) w celu zapewnienia punktualnej dostawy do Spółki. Jeżeli Dostawca nie korzysta z żadnego takiego programu
bezpieczeństwa, wraz z pierwszą dostawą zobowiązany
jest do przedłożenia deklaracji bezpieczeństwa. Nowe deklaracje bezpieczeństwa winny być przedkładane corocznie.
O ile nie zostało to odmiennie ustalone, dostawy będą
dokonywane do ich miejsca przeznaczenia bez opłat za
fracht i kosztów opakowań DAP (zgodnie z Incoterms
2010). W takim przypadku ryzyko przechodzi na kupującego w chwili dostawy do uzgodnionego miejsca przeznaczenia.

5.
Faktury / Warunki płatności
5.1 Wystawiane faktury winny zawierać całkowite dane zamówienia (nr zamówienia, datę, nr dowodu dostawy). W przypadku niewypełnienia niniejszego postanowienia Dostawca będzie odpowiedzialny za wszystkie wynikłe w związku
z tym opóźnienia w realizacji i zapłacie faktur. Faktury będą dostarczane tak jak zostało to określone w zamówieniu.
Zastrzegamy sobie prawo zwrotu Dostawcy faktur o niepełnych lub niedokładnych danych zamówienia lub niepełnym lub niedokładnym adresie rozliczeniowym.
5.2 O ile nie zostało to odmiennie ustalone, płatności będą
dokonywane przekazem pieniężnym w terminie 30 dni od
otrzymania towarów, jednakże nie wcześniej niż po otrzymaniu faktury.
5.3 W przypadku akceptacji wcześniejszych dostaw, okres
płatności zależał będzie od uzgodnionego terminu dostawy.
5.4 Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji i potwierdzania
dostaw i faktur. W przypadku wadliwej dostawy będziemy
uprawnieni do wstrzymania płatności dotyczącej takiej dostawy, aż do właściwej jej realizacji.
5.5 Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody Dostawca nie będzie
uprawniony do dokonania cesji swych roszczeń w stosunku do naszej Spółki ani zlecenia stronie trzeciej windykacji
swych należności. Jeżeli Dostawca dokona cesji takich
roszczeń na stronę trzecią bez naszej zgody, cesja taka
będzie mimo wszystko ważna. Będziemy mogli jednakże
zdecydować czy płatności ze skutkiem spełnienia świadczenia dokonamy na rzecz Dostawcy czy też strony trzeciej.
6.

Dane podstawowe Dostawcy

6.1

Warunkiem wstępnym podjęcia współpracy z Dostawcą
jest przekazanie przez Dostawcę wypełnionego kwestionariusza samooceny dostawcy. Zamówienie może zostać
złożone jedynie u Dostawców, którzy przed złożeniem zamówienia dostarczyli swoje wypełnione kwestionariusze
samooceny.

6.2

Dostawca zobowiązuje się bezzwłocznie poinformować
firmę MANN+HUMMEL o zmianach swych danych
podstawowych.

7.
Siła wyższa
7.1 Zdarzenia siły wyższej, wojny, klęski żywiołowe, oficjalne
środki (takie jak konfiskata, zakaz eksportu) oraz inne nieprzewidywalne, nieuniknione i poważne zdarzenia zwalniają strony z ich obowiązków na okres trwania zajścia oraz w
zakresie jego oddziaływania. Strony umowy będą zobowiązane do bezzwłocznego przekazania wszystkich niezbędnych informacji w zasadnym zakresie oraz przysto-
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sowania w dobrej wierze zobowiązań do zmienionych okoliczności.
7.2 Jeżeli takie zdarzenie będzie trwało dłużej niż dwa miesiące, Strony umowy mogą unieważnić taką umowę (lub jeszcze niewypełnione zobowiązania umowne) lub rozwiązać
ją ze skutkiem natychmiastowym.
8.

Zawiadomienie o wadach
Bezzwłocznie powiadomimy Dostawcę na piśmie o wszelkich wadach dostawy gdy tylko stwierdzimy ich występowanie w normalnym toku działalności, a Dostawca zaniecha obrony opartej na zarzucie otrzymania późnego zawiadomienia o wadach.

9.
Wady jakościowe
9.1 Okres gwarancji na części i materiały przeznaczone do
samochodów lub pojazdów komercyjnych wygasa po
upływie 24 miesięcy od chwili pierwszej rejestracji pojazdu
lub instalacji części zamiennej, jednakże nie później niż 30
miesięcy po dokonaniu dostawy do naszej Spółki. Na
wszystkie inne części, materiały i pozycje dostawy gwarancja wygasa po 24 miesiącach po dokonaniu dostawy do
klientów, chyba, że inne okresy zostały wyraźnie określone
na piśmie.
9.2 Odnośnie ilości i jakości dostawa musi być spełniać uzgodnione warunki, przewidziane zastosowanie, nasze wymogi
jakościowe, odpowiednie przepisy w zakresie ochrony środowiska, wymogi najnowszej technologii, przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom obowiązujące w Polsce,
odpowiednie przepisy i dyrektywy wydane przez organy i
stowarzyszenia przemysłowe oraz przepisy i regulacje
prawne.
9.3 W przypadku wad przedmiotu dostawy, w tym braku
uzgodnionej pozycji, Dostawca będzie zobowiązany, według własnego uznania i niezależnie od pozostałych środków prawnych, nieodpłatnie bezzwłocznie usunąć wadę
lub nieodpłatnie dostarczyć części wolne od wad (z
uwzględnieniem niezbędnych kosztów), lub udzielić zasadnego rabatu. Jeżeli Dostawca nie będzie mógł spełnić
powyższych wymogów lub bezzwłocznie nie wypełni takiego obowiązku, Spółka może unieważnić umowę, zwracając towary Dostawcy na jego ryzyko i koszt. Ponadto Dostawca wykonywał będzie zasadne analizy i poprawki w
celu usunięcia przyczyny wady i zapobieżenia pojawieniu
się jej po raz kolejny.
.
.
W pilnych przypadkach będziemy uprawnieni do usunięcia
lub zlecenia usunięcia wad na koszt Dostawcy, niezależnie
od naszych dalszych roszczeń. Koszty w związku z tym
poniesione zostaną pokryte przez Dostawcę.
9.4 Jeżeli Dostawca wielokrotnie dostarczał będzie wadliwe
towary lub świadczył wadliwe usługi będziemy uprawnieni,
po przekazaniu pisemnego ostrzeżenia, do unieważnienia
umowy nawet odnośnie dostaw lub usług, które jeszcze
nie zostały dokonane, jeżeli Dostawca przez cały czas realizuje wadliwe dostawy lub świadczy wadliwe usługi.
9.5 Ponadto, Dostawca zobowiązany będzie do pokrycia
wszelkich powiązanych kosztów napraw lub wymiany wadliwych części (w tym transportu, załadunku i wyładunku,
segregacji, instalacji, demontażu, kosztów materiału i robocizny). Za każdy przypadek załatwienia reklamacji, w
stopniu w którym Dostawca odpowiada za wadę, Dostawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w kwocie
100,00 Euro za część (niezależnie od naszego prawa do
dochodzenia wyższych odszkodowań w indywidualnych
przypadkach).
.
W każdym przypadku Dostawca będzie uprawniony do
dowiedzenia, że nie ponieśliśmy żadnej szkody lub ponieśliśmy ją w mniejszym zakresie.
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9.6 Jeżeli podejmiemy zobowiązanie w stosunku do naszego
klienta jako dostawca, które to zobowiązanie będzie skutkowało dłuższą lub szerszą odpowiedzialnością za wady
lub gwarancją, Dostawca będzie zobowiązany do przyjęcia
takiej odpowiedzialności za uprzednim zawiadomieniem na
piśmie poczynając od dnia takiego zawiadomienia.
10. Odpowiedzialność
10.1 O ile nie zostało to odmiennie zapisane w niniejszym dokumencie, Dostawca będzie zobowiązany do zapłaty za
szkody, w tym szkody wtórne poniesione bezpośrednio lub
pośrednio w wyniku wadliwej dostawy lub z jakichkolwiek
innych przyczyn leżących po stronie Dostawcy. Zasadniczo odpowiedzialność za szkody będzie miała zastosowanie jeżeli Dostawca, jego przedstawiciele lub sprzedawcy
oraz wykonawcy są odpowiedzialni za szkodę. Odpowiedzialność za szkody zostanie wyłączona w stopniu w którym skutecznie ograniczymy taką szkodę w stosunku do
naszego klienta.
10.2 W przypadku roszczeń skierowanych przeciw Spółce przez
strony trzecie z tytułu odpowiedzialności, niezależnie od
zaniedbania lub winy, Dostawca zabezpieczy nas przed
taką odpowiedzialnością jeżeli to głównie on jest odpowiedzialny za szkodę.
11. Odpowiedzialność za produkt
11.1 W przypadku skierowania do Spółki roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt, Dostawca zobowiązuje się do
zabezpieczenia naszej Spółki przed takimi roszczeniami w
zakresie, w którym dana szkoda została spowodowana
przez wadliwą pozycję dostawy. W przypadku odpowiedzialności z tytułu wady powyższe ma zastosowanie jedynie w przypadku gdy winę ponosi Dostawca. Na Dostawcy
spoczywał będzie pełen ciężar dowodu w stopniu, w którym jest on odpowiedzialny za przyczynę szkody.
11.2 W takich przypadkach Dostawca zobowiązany będzie do
ponoszenia wszystkich kosztów i wydatków, w tym ewentualnych kosztów postępowania sądowego oraz zabezpieczenia nas przed odpowiedzialnością z tego tytułu.
11.3 W innych przypadkach zastosowanie mają przepisy prawa
powszechnie obowiązującego wg niniejszych OW.
11.4 W przypadku wycofania naszego produktu z rynku ze
względu na wadliwość produktu lub materiału dostarczonego przez Dostawcę, poinformujemy o tym Dostawcę aby
umożliwić mu uzgodnienie z nami procedury i realizacji takiego wycofania, chyba, że wcześniejsze powiadomienie
Dostawcy nie będzie możliwe ze względu na pilny charakter sprawy. Dostawca ponosił będzie koszty wycofania z
rynku w zakresie w których takie wycofanie jest wynikiem
wadliwej pozycji dostarczonej przez Dostawcę.
11.5 Dostawca zobowiązuje się do wykupienia niezbędnego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za produkt pokrywającego również koszty wycofania z rynku. Na nasze
żądanie Dostawca musi dowieść, że wykupił takie ubezpieczenie przedkładając stosowne świadectwo.
12. Jakość, środowisko naturalne i dokumentacja
12.1 Realizując dostawy Dostawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad techniki oraz obowiązujących przepisów bezpieczeństwa. W zakresie w którym
przekazaliśmy Dostawcy rysunki, próbki, oraz inne postanowienia i dokumenty będzie on stosował się do nich w
zakresie budowy i charakterystyki dostarczanej pozycji.
Zmiany dostarczanej pozycji lub zatwierdzonego już procesu produkcyjnego lub jego przeniesienie w inne miejsce
wymagają pisemnego zawiadomienia w stosownym czasie
przez Dostawcę i wyraźnej uprzedniej zgody naszej Spółki
wyrażonej na piśmie.
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12.2 Niniejsze postanowienia mają zastosowanie w przypadku
dostawy materiałów do produkcji. Zmiany tych postanowień w pojedynczych przypadkach muszą być dokonywane na piśmie.
12.3 Dostawca utrzymywał będzie lub wprowadzi system zarządzania jakością w oparciu o obowiązującą wersję
ISO/TS 16949. Świadectwa z akredytowanych urzędów,
certyfikacje drugiej strony oraz równoważne systemy zarządzania jakością mogą zostać przez nas zatwierdzone
po wcześniejszej weryfikacji. Dostawca umieści kopię bieżącego świadectwa na swoim portal oraz aktualizował będzie takie świadectwo po upływie terminu jego ważności
bez konieczności wzywania go w tym zakresie. Dostawca
bezzwłocznie powiadomi nas jeżeli świadectwo zostanie
unieważnione.
12.4 Prototypowanie wykonywane będzie zgodnie z „Zapewnianiem jakości dostaw” („Quality Assurance of Supplies”)
(Dokument VDA, Tom 2) i/ lub zgodnie z PPAP, w najnowszych wersjach. Oprócz prototypowania Dostawca musi
wprowadzić dane wszystkich materiałów do międzynarodowego systemu materiałowych baz danych - IMDS (ang.
International
Material
Data
System:
http://www.mdsystem.com); zatwierdzony i przyjęty wpis
MSDS wszystkich istotnych danych materiałowych stanowi
część oraz warunek podstawowy zatwierdzenia prototypów.
12.5 Niezależnie od pozytywnych wyników kontroli wyrywkowej
(tzw. sampling), Dostawca zobowiązany jest do nieustającej kontroli jakości dostarczanych pozycji i regularnego
wykonywania kolejnych testów kwalifikacyjnych. Strony
umowy będą informowały się wzajemnie o możliwościach
dalszej poprawy jakości.
12.6 Dostawca spełniał będzie wszystkie obowiązujące przepisy i normy w zakresie ochrony środowiska. Ciągłe doskonalenie zakładowej ochrony środowiska oraz unikanie zanieczyszczania środowiska zapewniane będzie systematycznie zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami.
12.7 Realizując dostawy do Unii Europejskiej, Dostawca będzie
zobowiązany do przestrzegania wymogów rozporządzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 18 grudnia 2006 r., w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie
chemikaliów (REACH). Nie wolno dostarczać do nas produktów niespełniających całkowicie wymogów REACH.
12.8 Dostawca zobowiąże swoich podwykonawców do przestrzegania powyższych postanowień.
Prawa własności przemysłowej (ang. Industrial Property Rights - IPR)
13.1 Dostawca gwarantuje, że nie będzie naruszał żadnych
patentów ani praw własności przemysłowej (w tym również
zastosowań IPR) ani innych praw autorskich, w tym poprzez odsprzedawanie produktów lub wykorzystywanie lub
używanie ich niezgodnie z ustaleniami umownymi. Zabezpieczy on naszą Spółkę przed wszelkimi roszczeniami
stron trzecich wynikającymi z wykorzystania lub naruszenia takich praw.
13.

13.2 Strony umowy będą zobowiązane do bezzwłocznego informowania się nawzajem o ryzyku naruszenia oraz domniemanych przypadkach takiego naruszenia, o których się
dowiedzą oraz umożliwienia drugiej stronie polubownego
załatwiania takich roszczeń.
13.3 Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie
szkody naszej Spółki z tytułu naruszenia praw własności
intelektualnej strony trzeciej z przyczyn leżących po stronie
Dostawcy.
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14.

Zachowanie tytułu własności
Spółka nie będzie wyrażać zgody ani potwierdzać rozszerzonego ani przedłużonego zachowania tytułu własności
przez Dostawcę. Umowa o takim zachowaniu tytułu własności wymaga oddzielnej pisemnej zgody z naszej strony.

15. Poufność
15.1 Strony umowy zobowiązują się do poufnego traktowania
(jako tajemnice handlowe) wszelkich informacji handlowych i technicznych, które nie są publicznie znane, o których dowiedzą się w ramach prowadzonej współpracy.
15.2 Rysunków, modeli, wzorów, próbek, narzędzi, urządzeń i
podobnych pozycji nie wolno przekazywać ani inaczej
udostępniać nieupoważnionym stronom trzecim. Kopiowanie lub powielanie takich pozycji jest dopuszczalne jedynie
za zgodą Spółki, w ramach wymogów handlowych oraz
zgodnie z przepisami o prawie autorskim.
15.3 Podwykonawcy Dostawcy zostaną odpowiednio zobowiązani do przestrzegania powyższych zobowiązań.
15.4 Stronom umowy wolno informować o prowadzonej współpracy oraz towarach jedynie po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody drugiej Strony.
16.

Materiały do produkcji .
Materiały, narzędzia, próbki, modele, wzory, rysunki i inne
materiały produkcyjne oraz informacje poufne przekazane
Dostawcy lub przez nas opłacone są i pozostają własnością Spółki.
.

czonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów
sporządzona dnia 11 kwietnia 1980 r. zostaje wyłączona.
18.5 Sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby
MANN+HUMMEL Filtration Technology Poland Sp. z o.o.

Niniejsze Warunki zakupu stanowią podstawę współpracy w
zakresie dostaw z Państwem i będą miały zastosowanie do
wszystkich dostaw i usług ze skutkiem natychmiastowym.
Prosimy o potwierdzenie nam powyższych Warunków poprzez
odesłanie nam podpisanego dokumentu.
Otrzymaliśmy i potwierdzamy obecnie obowiązujące Warunki
zakupu materiałów do produkcji.
Jeśli macie Państwo pytania, prosimy o kontakt z Waszym odpowiedzialnym kierownikiem ds. zakupów MANN+HUMMEL.

Miejsce, data

Podpis, pieczęć spółki

Dostawca zobowiązuje się traktować je jako poufne oraz
wykorzystywać na potrzeby dostaw na rzecz stron trzecich
jedynie za naszą uprzednią pisemną zgodą.
17.

Kodeks postępowania dla dostawców
Dostawca przy dokonywaniu dostaw oraz świadczeniu
usług przestrzegał będzie Kodeksu Postępowania
MANN+HUMMEL. Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania praw człowieka, norm pracy oraz nie tolerowania dyskryminacji i pracy przymusowej, jak również pracy
dzieci. Dostawca potwierdza, że nie toleruje żadnej formy
korupcji ani przekupstwa. Dostawca będzie wymagał również od swoich dostawców - podwykonawców przestrzegania Kodeksu Postępowania. Kodeks Postępowania
MANN+HUMMEL jest dostępny na stronie www.mannhummel.com/coc. Jeżeli Dostawca świadomie narusza te
zobowiązania, wtedy z zastrzeżeniem prawa do innych
roszczeń, MANN+HUMMEL jest uprawniona do odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania.

18. Postanowienia ogólne
18.1 Jeżeli jedna ze Stron umowy zaprzestanie regulowania
swych zobowiązań lub wszczęte przeciw niej zostanie postępowanie upadłościowe, druga strona uprawniona będzie do unieważnienia tej części umowy, która nie została
jeszcze zrealizowana, chyba, że przepisy obowiązującego
prawa nie zezwalają na takie działanie.
18.2 Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszych warunków
oraz innych umów są lub staną się nieważne, nie będzie to
miało wpływu na ważność pozostałej części dokumentu, a
strony zobowiązane są do zastąpienia takiego nieważnego
postanowienia postanowieniem ważnym, które w najlepszy
sposób odzwierciedla intencję ekonomiczną nieważnego
postanowienia.
18.3 Miejscem wykonania wszystkich dostaw będą zakłady
oznaczone w zamówieniu.
18.4 O ile nie zostało to odmiennie ustalone, prawem właściwym
jest jedynie prawo polskie. Konwencja Narodów Zjedno-

Status: Grudzień 2016
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