Ogólne warunki zakupów
1.

Zakres zastosowania

1.1

Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Zakupów jest mowa o:

a)

HAUCK – należy przez to rozumieć Hauck Heat Treatment sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie, ul.
Strefowa 5, 58-200 Dzierżoniów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem 0000500660 o kapitale zakładowym: 100.000,00 zł, występujący jako dostawca Towarów i
Usług, o których mowa w niniejszych Ogólnych Warunkach Zakupu,

b)

Dostawca – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), w zakresie, w jakim dostarcza on do
HAUCK Towary lub Usługi w celu związanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub
zawodową,

c)

Przedmiot Umowy – należy przez to rozumieć przedmiot Umowy, w zależności od charakteru prawnego
Umowy, Przedmiotem Umowy mogą być w szczególności Towary, Usługi, rzeczy sprzedane, dzieła,
rzeczy zamówione i wytworzone w ramach umowy dostawy,

d)

Towar – należy przez to rozumieć towary wymienione w Potwierdzeniu Zamówienia, które Dostawca ma
dostarczyć lub sprzedać HAUCK – na podstawie Umowy,

e)

Strona – należy przez to rozumieć HAUCK i Dostawcę rozumianych łącznie,

f)

Umowa - należy przez to rozumieć umowę zawartą między Stronami określającą zasady dostawy
Towarów i świadczenia Usług przez Dostawcę na rzecz HAUCK, integralną częścią Umowy są niniejsze
Ogólne Warunki Zakupu,

g)

Usługi – należy przez to rozumieć usługi (jeśli występują) świadczone przez Dostawcę na rzecz HAUCK
wymienione w Potwierdzeniu Zamówienia, zgodnie z Umową,

h)

Potwierdzenie Zamówienia – należy przez to rozumieć wydane przez Dostawcę potwierdzenie
zamówienia dla HAUCK, które stanowi część Umowy i które precyzuje między innymi, Towary i Usługi,
które mają być dostarczone, wynagrodzenie, które ma być zapłacone przez HAUCK oraz wszelkie
dodatkowo uzgodnione warunki między Stronami,

i)

Zakład HAUCK – należy przez to rozumieć zakład produkcyjny HAUCK znajdujący się w siedzibie HAUCK
w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 5,

j)

Zamówienie – należy przez to rozumieć pisemne zamówienie złożone przez HAUCK na dostawę
Towarów i/lub Usług przez Dostawcę.

1.2

Niniejsze warunki zakupu („OWZ”) mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży na rzecz HAUCK.
Warunki sprzeczne lub odbiegające od naszych warunków nie mają zastosowania.

1.3

Niniejsze OWZ nie mają zastosowania do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art.
22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

1.4

Niniejsze OWZ znajdują także zastosowanie do wszystkich przyszłych transakcji z Dostawcami
bez potrzeby ponownego odwoływania się do nich przez którąkolwiek ze Stron.

2.

Zapytania, oferty i zamówienia

2.1

Niniejsze OWZ mają zastosowanie również w przypadku złożenia zapytań ze strony HAUCK. Zapytania
złożone przez HAUCK nie są wiążące i nie będą rozumiane jako złożenie oferty czy Zamówienia. Wszelkie
oświadczenia stron składane przed złożeniem Zamówienia przez HAUCK, o którym mowa w pkt 2.3. OWZ,
i jego przyjęciem przez Dostawcę, uważane są za zaproszenie do zawarcia Umowy i nie wywierają skutku
prawnego dopóki nie zostaną przyjęte w sposób określony w pkt 2.3.

2.2

Dostawca odpowiadając na zapytanie HAUCK zobowiązany jest do zachowania w ofercie informacji
odpowiadających zapytaniu oraz do wskazania ewentualnych odstępstw. Dostawca powinien
sformułować ofertę, biorąc pod uwagę wymagania dotyczące jakości, dyrektywy RoHS, wpływu na
środowisko oraz efektywności energetycznej. Oferty są składane bezpłatnie i nie są wiążące dla HAUCK.
W przypadku wizyt, opracowywania planów, rysunków, itp. HAUCK nie będzie bez wyraźnego pisemnego
ustalenia, przyznawać Dostawcy żadnego wynagrodzenia z tego tytułu. Wszystkie zapytania i zamówienia
opierają się na zapewnieniu dostawcy, że wszystkie dostarczane przez niego substancje oraz inne
substancje zawarte w związkach chemicznych są wytwarzane lub wstępnie zarejestrowane zgodnie z
wymaganiami rozporządzenia REACH.

2.3

Tylko pisemne Zamówienia są wiążące dla Dostawcy. Zlecenia wydane w innej formie są wiążące dopiero
na podstawie pisemnego Zamówienia. Jeżeli HAUCK wyraźnie nie zrezygnowała z Potwierdzenia
Zamówienia, każde zamówienie Dostawca zobowiązany jest potwierdzić niezwłocznie, podając wiążący
termin dostawy.
HAUCK zastrzega sobie prawo do wycofania Zamówienia, które nie zostało potwierdzone przez Dostawcę
w terminie czternastu dni. Postanowienia uzupełniające lub dodatkowe wymagają dla swej skuteczności
pisemnego potwierdzenia HAUCK.

3.

Ceny i warunki płatności

3.1

Ceny są cenami stałymi i obowiązują niezależnie od wyznaczonego przez HAUCK miejsca odbioru. Koszty
pakowania będą rozliczane oddzielnie, jeżeli strony tak postanowiły. W przypadku przedpłaconego zwrotu
opakowań, nota kredytowa obejmująca ich koszt musi być wystawiona dla HAUCK, o ile HAUCK wcześniej
nie obciążyła Dostawcy za nie.

3.2

Wszelkie zmiany cen muszą zostać uzgodnione w formie pisemnej z HAUCK.

3.3

Jeżeli zamówiony Towar lub Usługa podlega podatkowi VAT, na fakturze należy ująć podatek VAT, stawkę
VAT oraz sumę częściową netto (przed opodatkowaniem). Jeżeli faktura zawiera nieprawidłowości
formalne, nie zostanie ona przyjęta przez HAUCK.

3.4

Faktury wystawiane są oddzielnie przy każdej wysyłce Towarów dla każdego Zamówienia w dwóch
egzemplarzach i zawierają one numer zamówienia HAUCK, nazwę i numer artykułu. Faktury mogą być
księgowane przez HAUCK wyłącznie, jeżeli zostaną wydane zgodnie z powyższym. Dostawca ponosi
odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje powstałe w wyniku niezastosowania się do tego obowiązku.

4.

Kompensata, zastrzeżenie prawa własności, cesja

4.1

HAUCK zastrzega sobie prawo potrącenia przysługujących jej względem Dostawcy wierzytelności z
wierzytelnościami wynikającymi z faktury VAT wystawionej przez Dostawcę.

4.2

HAUCK nie wyraża zgody na zastrzeżenie prawa własności przez Dostawcę. W przypadku dostarczenia
przez HAUCK części dla Dostawcy HAUCK zastrzega sobie co do tych części prawo własności. W
przypadku przetwarzania lub zmieszania dostarczonych Dostawcy materiałów, HAUCK nabywa prawo
współwłasności do nowego przedmiotu w stosunku wartości dostarczonych materiałów HAUCK do innych
przetwarzanych przedmiotów w momencie przetwarzania.

4.3

Cesja przysługujących Dostawcy względem HAUCK wierzytelności wymaga wyraźnej pisemnej zgody
HAUCK.

5.

Dostawa, miejsce wykonania, jakość, technologia, certyfikaty

5.1

Wszelkie towary dostarczane przez Dostawcę będą odpowiadać ilości i opisowi określonemu w Umowie
(zamówieniu), zdatne do przeznaczonego użytku oraz do szczególnego użytku, o którym Dostawca
zostanie poinformowany przez Nabywcę lub o którym Dostawca, jak można zasadnie przypuszczać,
powinien wiedzieć; wolne od wad projektowych, materiałowych oraz wad Jakości wykonania; a także
wolne od wszelkich obciążeń.

5.2

Usługi świadczone przez Dostawcę będą: świadczone w sposób skuteczny, bezpieczny i kompetentny
przez odpowiednio wykwalifikowany personel posiadający stosowne doświadczenie, zgodnie z
obowiązującym branżowym kodeksem dobrych praktyk oraz w takiej jakości, jakiej należy zasadnie
oczekiwać od wykwalifikowanego i doświadczonego przedsiębiorcy świadczącego równorzędne usługi w
tych samych okolicznościach.

5.3

Dostawcy HAUCK są zobowiązani do stosowania zasady 0 defektów celem zapobiegania i dostrzegania
niezgodności na jak wcześniejszych etapach realizacji procesu.

5.4

Wszelkie towary lub usługi (wraz z technologią z nimi związaną) dostarczane przez Dostawcę: będą
zgodne z wszelkimi obowiązującymi wymogami prawnymi i regulacjami, w tym dotyczącymi transportu,
zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, zużycia energii, nie będą naruszać praw własności
intelektualnej osób trzecich; będą zgodne ze specyfikacjami lub będą spełniać inne wymogi określone w
Umowie oraz będą zgodne z zatwierdzonymi przez Nabywcę próbkami.

5.5

Dostawca HAUCK powinien posiadać przynamniej ważny certyfikat zgodności systemu zarządzania
jakością z ISO 9001, w szczególności jeśli dostarcza materiały bezpośrednio lub pośrednio produkcyjne.

5.6

HAUCK zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia auditu u Dostawcy materiałów pośrednio
produkcyjnych (także na życzenie Klienta i z jego udziałem) lub u pozostałych, jeśli wystąpiły problemy
wpływające na wykonywane przez Hauck usługi (w tym terminowość realizacji wysyłek), w obszarze
będącym przedmiotem umowy. Dostawca materiałów bezpośrednio lub pośrednio produkcyjnych
powinien prowadzić także rozwój systemu zarządzania jakością celem osiągnięcia zgodności z
Specyfikacją techniczną IATF 16949, ISO 9001, AS/EN 9100 lub równoważny.

5.7

Termin dostawy określony w Zamówieniu jest wiążący.

5.8

W przypadku opóźnień w dostawie Dostawca zapłaci HAUCK karę umowną w wysokości 2,5 % wartości
dostawy za każdy tydzień opóźnienia, jednak nie więcej niż w wysokości 10 % wartości dostawy
Zastrzegamy sobie prawo do wniesienia wszelkich innych roszczeń ustawowych. Dostawca ma prawo
wykazania, że w wyniku zwłoki nie powstała szkoda lub wysokość powstałej szkody jest istotnie niższa
niż kwota kary umownej. Kara umowna podlega stosownemu obniżeniu w takim przypadku.

5.9

Miejscem spełnienia świadczenia jest wyznaczone przez HAUCK miejsce/lokalizacja odbioru towaru. W
przypadku braku wyraźnego określenia, miejscem realizacji pozostaje siedziba HAUCK.

5.10

Przejście niebezpieczeństwa, przypadkowej utraty lub zniszczenia opiera się na uzgodnionych warunkach
dostawy. Jeżeli nie dojdzie do takiego uzgodnienia, przyjmuje się, że niebezpieczeństwo zniszczenia,
utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na HAUCK z chwilą odbioru Towaru w uzgodnionym miejscu.

5.11

Do wszystkich przesyłek Dostawca zobowiązany jest dołączyć specyfikację przesyłki oraz dokument WZ,
podając numer zamówienia HAUCK, nazwę i numer artykułu. Ponadto, w oddzielnej kopercie Dostawca
zobowiązany jest przesłać HAUCK zawiadomienie o wysyłce. Dodatkowo, jeśli Dostawca dostarcza
materiały bezpośrednio produkcyjne, to jest zobowiązany dostarczyć Certyfikat Materiałowy do każdej
dostawy, potwierdzający spełnienie wymagań parametrów dostarczonych Towarów.
Jeśli Dostawca dostarcza substancje chemiczne, które są sklasyfikowane i oznaczone jako niebezpieczne
według rozporządzenia EWG, to jest zobowiązany do każdej dostawy dołączyć aktualnie obowiązującą
kartę charakterystyki w formie papierowej lub elektronicznej. Jeśli substancja chemiczna nie jest
sklasyfikowana jako niebezpieczna według rozporządzenia EWG, to Dostawca jest zobowiązany przy
pierwszej dostawie Towaru dołączyć stosowne zaświadczenie.

5.12

W przypadku dostarczenia przez Dostawcę swojego materiału we własnych opakowaniach, zobowiązuje
Dostawcę do odbioru opakowań w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zamówienia.
Przekroczenie tego terminu wiąże się z przejściem na własność HAUCK w/w opakowań i mogą być one
przez nią zutylizowane.

5.13

Dostawcy HAUCK są regularnie oceniani (przynajmniej raz do roku) z uwzględnieniem podejścia
interdyscyplinarnego według sumy zdobytych punktów z takich obszarów oceny jak: jakość dostarczanych
materiałów i usług, dotrzymywanie terminowości dostaw, elastyczność dostaw, cena, termin płatności,
certyfikowany system zarządzania jakością, środowiskiem i energią lub certyfikat akredytacji laboratorium.
HAUCK udostępnia dostawcy ocenę jedynie w przypadku uzyskania niezadawalającego wyniku według
przyjętych kryteriów lub na specjalne życzenie dostawcy.

6.

Sprawdzenie towaru, reklamacja

6.1

HAUCK zobowiązana jest do sprawdzenia towaru w odpowiednim terminie pod względem różnic
jakościowych i ilościowych. W przypadku stwierdzenia różnic jakościowych lub ilościowych w przedmiocie
dostawy HAUCK zgłosi reklamację Dostawcy w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przedmiotu
dostawy.

7.

Gwarancja i odpowiedzialność

7.1

Dostawca gwarantuje, że Przedmiot Umowy posiada zapewnione właściwości, odpowiada najnowszym
uznanym zasadom techniki oraz że Dostawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne oraz prawne, które
powodują lub mogą powodować spadek wartości lub przydatności w stosunku do zwykłej wartości lub
przydatności, lub też uniemożliwiają użycie Przedmiotu Umowy określone w Umowie..

7.2

HAUCK ma prawo do ustawowych roszczeń gwarancyjnych w całym ich zakresie. Niezależnie od tego,
ma prawo domagać się kolejnego wykonania usługi w wybranej przez HAUCK formie naprawienia wady
lub ponownej dostawy. W tym przypadku dostawca ponosi wydatki związane z naprawą wady lub
ponowną dostawą. HAUCK zastrzega sobie prawo do odszkodowania i odstąpienia od zamówienia.

7.3

Jeżeli są dostarczane próbki, ich właściwości powinny być sprawdzone w celu uzyskania gwarancji
dostawcy.

7.4

Jeżeli z powodu naruszenia obowiązkowych przepisów bezpieczeństwa lub na podstawie krajowych lub
zagranicznych przepisów lub ustaw o odpowiedzialności za produkt wobec HAUCK zostaną skierowane
roszczenia z tytułu wadliwości produktu, a wadliwość jest spowodowana usterką towarów dostarczonych
przez Dostawcę, Dostawca zabezpiecza HAUCK przed roszczeniami o odszkodowania od osób trzecich
na jej pierwsze pisemne wezwanie. Ponadto, Dostawca zabezpiecza HAUCK przed wszelkimi
roszczeniami odszkodowawczymi i gwarancyjnymi klienta, pod warunkiem, że roszczenia odnoszą się do
wad dostarczonych Towarów i Usług lub wystąpiły z winy Dostawcy lub jego przedstawicieli, powyższe
dotyczy również szkód i kosztów pośrednich. Szkody obejmują również koszty wszelkich działań
serwisowych, które HAUCK podjęła po należytym zbadaniu Przedmiotu Umowy.

7.5

Dostawca zapewnia odpowiednią kontrolę jakości Przedmiotu Umowy pod względem rodzaju, zakresu i
stanu techniki i wykazuje wypełnienie tego obowiązku, jak również zezwala HAUCK na sprawdzenie
procesu produkcji na żądanie HAUCK.

7.6

Dostawca gwarantuje także, że wykonanie Przedmiotu Umowy będzie zgodne z wymaganiami
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustawowymi regulacjami dotyczącymi zapobiegania wypadkom, oraz
że w szczególności dostarczone zostaną urządzenia ochronne wymagane na mocy wskazanych
przepisów; powyższe dotyczy również wytworzenia poszczególnych części niezbędnych do prawidłowego
działania Przedmiotu Umowy, nawet jeśli nie zostały one wprost wskazane w Zamówieniu. Ponadto

Dostawca zobowiązuje się do zrealizowania dostawy zgodnie z warunkami innych przepisów regulujących
jego działalność.

8.

Dokumentacja produkcyjna i środki produkcji

8.1

Dokumenty produkcyjne przekazane Dostawcy stanowią własność HAUCK i są powierzane Dostawcy
wyłącznie do celów realizacji zamówień HAUCK. Po realizacji Zamówienia Dostawca zobowiązany jest
zwrócić przekazane dokumenty, chyba że Strony postanowią inaczej. Przekazane przez HAUCK nie mogą
być używane do innych celów, w tym nie mogą być powielane, ani udostępniane osobom trzecim, chyba
że takie ujawnienie jest konieczne w konkretnym przypadku do realizacji Umowy .

8.2

Dostawca jest zobowiązany do zachowania poufności wszelkich przekazanych mu dokumentów
technicznych i handlowych, a także odpowiedniego zobowiązania do tego swoich poddostawców.

9.

Świadectwa pochodzenia, potwierdzenie eksportu

9.1

Wymagane przez HAUCK świadectwa pochodzenia (np. deklaracje dostawcy, świadectwa przewozowe
w rozumieniu reguł pochodzenia EWB-EFTA) zostaną udostępnione przez Dostawcę, uzupełnione o
wszelkie niezbędne informacje oraz podpisane.

9.2

Dostawca poinformuje HAUCK, czy przedmiot dostawy podlega w całości lub w części ograniczeniom
eksportowym na podstawie niemieckiego lub innego prawa (np. USA) oraz polskiego prawa regulującego
stosunki gospodarcze z zagranicą.

10.

Audit dostawcy
Mając na uwadze jakość realizacji umowy, bezpieczeństwo pracy, ochronę środowiska oraz standardy
społecznej odpowiedzialności biznesu, HAUCK zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia u Dostawcy
auditów (także na życzenie Klienta oraz organów regulacyjnych i nadzoru wraz z ich udziałem) w obszarze
będącym przedmiotem umowy na dowolnym poziomie łańcucha dostaw. Działania te mają na celu ocenę
spełnienia wymagań określonych w dokumentach kontraktowych i innych dokumentach przekazanych do
stosowania (np. wymagania klienta), a także odpowiednich przepisach prawa, normach i standardach
obowiązujących przy realizacji umowy.
Dostawca jest zobligowany przedstawić harmonogram i wdrożyć działania niezbędne do trwałego
usunięcia stwierdzonych niezgodności i spostrzeżeń z dowodami oraz wykorzystywać potencjał do
ciągłego doskonalenia – jeśli nie uzyskał min. 91% oceny z audytu.
Audit nie jest przeprowadzany u dostawcy materiałów bezpośrednio produkcyjnych, gdyż ze względu na
charakter działalności firmy jest to jednocześnie klient.

11.

Ochrona środowiska
Dostawca oświadcza, że przestrzega obowiązujących przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianej
ochrony środowiska, w szczególności w zakresie uzyskania niezbędnych zezwoleń, dokonania zgłoszeń
i składania informacji oraz respektowania ograniczeń korzystania ze środowiska, w tym, w szczególności
wynikających z należytej gospodarki odpadami oraz właściwego gospodarowania energią. Ponadto
Dostawca oświadcza, że działa w sposób zrównoważony i podejmuje działania ograniczające negatywny
wpływ własnej działalności na środowisko naturalne.

12.

Prawa ochronne
Dostawca gwarantuje, że dostarczane przedmioty wolne są od praw osób trzecich z tytułu naruszenia
patentu, wzoru, znaku towarowego, praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz że
prawa te nie zostają naruszone w wyniku dostawy i wykorzystania przedmiotów dostawy i/lub stworzonych
dzieł. Dostawca zobowiązuje się do zabezpieczenia i zwolnienia HAUCK z odpowiedzialności z tytułu
naruszenia tych praw w przypadku roszczeń ze strony osób trzecich.

13.

Jurysdykcja, prawo właściwe

13.1

W przypadku sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze stosunków umownych, sądem
właściwym jest sąd właściwy dla siedziby HAUCK. Mamy jednak prawo do podjęcia działań przeciwko
dostawcy w miejscu jego zamieszkania lub jego siedzibie.

13.2

Prawem właściwym jest prawo polskie. Stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach
międzynarodowej sprzedaży towarów (Convention of the International Sale of Goods) jest wyłączone.

14.

Dostępność Ogólnych warunków zakupów i akceptacja treści przez dostawcę

14.1

Aktualne Ogólne warunki zakupów są dostępne na stronie internetowej Hauck Heat Treatment Sp. z

o.o. w zakładce DOWNLOADS: https://hauckht.pl/downloads/
14.2

Przyjęcie zamówienia do realizacji jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszych Ogólnych warunków
zakupów przez dostawcę.
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