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Obowiązujące globalnie ogólne warunki zakupu dla spółki WIKA 

Alexander Wiegand GmbH & Co. KG 

 

 

 

 

Rozdział 1  Zakres obowiązywania 

 

1.  Niniejsze warunki zakupu maja zastosowanie do wszelkich transakcji biznesowych, 

zawartych pomiędzy spółką WIKA i spółkami z nią stowarzyszonymi w rozumieniu 

artykułu 15 i następnych Ustawy o Spółkach, a także z Dostawcą, nawet jeśli nie są oni 

wspominani w późniejszych umowach. Warunki te są zatem obowiązujące dla 

dostarczanych towarów i usług. W przypadku dostarczanych towarów, przyjęcie 

dostarczonego towaru będzie uznawane za jego zaakceptowanie, natomiast w 

przypadku usług – będzie to zaakceptowanie usługi. 

 

2.  Warunki sprzeczne z niniejszymi warunkami zakupu, warunki dodatkowe lub 

warunki, które różnią się od niniejszych warunków zakupu, nie będą uznawane za 

przedmiot danej umowy, chyba że spółka WIKA wyraźnie zatwierdzi ich ważność w 

formie pisemnej. Te warunki zakupu będą także obowiązujące w sytuacji, gdyby spółka 

WIKA przyjęła bez zastrzeżeń dostawę wysłaną od dostawcy, chociaż spółka WIKA 

byłaby świadoma, że warunki dostawcy są sprzeczne lub z tymi warunkami lub różniące 

się od nich. 

 

3.  Dodatkowe porozumienia lub porozumienia różniące się od niniejszych warunków 

zakupu, które zostały uzgodnione pomiędzy spółką WIKA i dostawcą w celu realizacji 

umowy, powinny być przyjmowane w formie pisemnej w ramach umowy. Dotyczy to 

także zrzeczenia się niniejszego wymogu formy pisemnej. 

 

4.  Wszelkie prawa, przysługujące spółce WIKA na podstawie przepisów prawnych, 

które nie wchodzą w zakres niniejszych warunków zakupu, pozostają nienaruszone.  
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Rozdział 2 Zawieranie umowy i wprowadzanie zmian do umowy 

 

1.  Zamówienie jest wiążące jedynie w przypadku, gdy zostało ono złożone przez spółkę 

WIKA w formie pisemnej, natomiast gdyby zamówienia były składane w formie ustnej, 

przez telefon lub za pomocą jakichkolwiek innych urządzeń telekomunikacyjnych, to 

zamówienie takie musi być potwierdzone we właściwy sposób. Zamówienie, które 

zostało utworzone z pomocą urządzeń automatycznych, na którym brak jest podpisu lub 

nazwiska, jest traktowane jako zamówienie w formie pisemnej. Brak odpowiedzi ze 

strony spółki WIKA w odniesieniu do ofert, zapytań lub innych zgłoszeń dostawcy jest 

traktowany jedynie jako potwierdzenie, o ile zostało to jednoznacznie określone w formie 

pisemnej. W zakresie, w jakim zamówienie zawiera oczywiste pomyłki, błędy 

ortograficzne lub błędy rachunkowe, nie jest ono wiążące dla spółki WIKA. 

 

2.   Przed zawarciem umowy, dostawca musi poinformować spółkę WIKA na piśmie, 

czy zamawiane towary podlegają jakiejkolwiek kontroli eksportowej lub innym 

ograniczeniom związanym z pokupnością, stosownie do odpowiednich regulacji 

prawnych w kraju danego adresu dostawy. 

W przeciwnym wypadku, spółka WIKA będzie upoważniona do wycofania się z umowy 

bez uprzedniego ustalenia limitu czasowego i niezależnie od zaniedbań ze strony 

dostawcy. Nie będzie to miało wpływu na ewentualne dalsze roszczenia, zgłaszane 

przez spółkę WIKA. 

 

3.  Spółka WIKA ma prawo dokonywania zmian w zamówieniu. Jeśli spółka WIKA 

zawarła z dostawcą umowę ramową, dotyczącą przyszłych dostaw, to zamówienie 

złożone przez spółkę WIKA będzie wiążące dla dostawcy, jeżeli dostawca nie zgłosi 

zastrzeżeń w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania zamówienia. 

 

4.  W sytuacji, gdy w trakcie realizacji umowy zmiany w stosunku do pierwotnie 

przyjętej specyfikacji staną się konieczne lub stosowne, dostawca musi o tym 

bezzwłocznie poinformować spółkę WIKA i przedstawić odpowiednie propozycje 

modyfikacji. Spółka WIKA poinformuje dostawcę, czy i jakie modyfikacje mają być 

przeprowadzone przez dostawcę w porównaniu z pierwotnym zamówieniem, Gdyby 

koszty ponoszone przez dostawcę z tytułu realizacji umowy uległy zmianie w związku z 

tymi zmianami, to zarówno spółka WIKA, jak i dostawca mają prawo żądania 

odpowiedniego dostosowania przyjętych cen. 
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5.  Potwierdzenia zamówienia, kwity wysyłkowe, listy przewozowe, dokumenty 

dostawy, faktury i inne pisma, wystawiane przez dostawcę, muszą w szczególności 

zawierać numer części WIKA, numer zamówienia, numer dostawcy oraz datę 

zamówienia. 

 

 

Rozdział 3  Dostawa 

 

1.   Dostawca musi stosować się do wymagań spółki WIKA odnośnie wysyłki towarów, 

w szczególności – do wymagań spółki WIKA, dotyczących transportu i opakowania. 

Dostawa musi być zrealizowana stosownie do rodzaju dostarczanych towarów. W 

szczególności, towary muszą być opakowane w taki sposób, aby pozwoliło to uniknąć 

uszkodzeń podczas transportu. Materiały opakunkowe powinny być stosowane tylko do 

takiego stopnia, do jakiego jest to konieczne. Mogą być stosowane tylko przyjazne dla 

środowiska naturalnego materiały opakunkowe, takie, które można poddawać 

recyklingowi. Na koniec każdego kwartału, dostawca musi zapłacić kwotę ryczałtową, 

równoważną wartości 0.3% wartości netto zamówień, obejmujących kwartał roku 

kalendarzowego, na pokrycie kosztów usuwania zbędnych opakowań. Stosowanie 

opakowań zwrotnych jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 

spółki WIKA. 

 

2.  Spółka WIKA powinna zostać bezzwłocznie poinformowana o wysyłce towarów z 

zagranicy. Jeśli opłaty frachtowe są ponoszone przez spółkę WIKA, to dotyczy to jedynie 

kosztów do wysokości kwoty, wyliczonej dla najtańszego rodzaju wysyłki, nawet w 

przypadku, gdy wymagany jest szybszy rodzaj transportu z uwagi na konieczność 

dotrzymania uzgodnionych warunków i terminów dostawy. Wszystkie dostawy muszą 

zawierać dokumenty dostawy. 

 

3.  Ustalone daty oraz nieprzekraczalne terminy są traktowane jako wiążące. Bieg 

nieprzekraczalnego terminu rozpoczyna się od dnia wystawienia zamówienia. Towary 

muszą być dostarczone pod adres dostawy, wskazany przez spółkę WIKA w 

nieprzekraczalnym terminie dostawy lub do dnia ustalonej daty dostawy.  

 

4.  Jeśli dostawca zorientuje się, że termin dostawy nie może być dotrzymany, to 

powinien on niezwłocznie na piśmie poinformować o tym  - z podaniem przyczyn - spółkę 

WIKA oraz określić szacunkową wielkość opóźnienia. W przypadku opóźnienia w 
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dostawie, spółka WIKA jest uprawniona do zerwania umowy, bez względu na 

zaniedbania ze strony dostawcy. W przypadku opóźnienia części dostawy ze strony 

dostawcy, spółka WIKA jest uprawniona do wystąpienia o wypłatę kary umownej w 

wysokości 0.5% wartości netto zamówienia za każdy tydzień zwłoki lub części tej kwoty, 

jednakże łączna kwota nie może przekroczyć 5% wartości netto zamówienia. Wszelkie 

przypadki wystąpienia przejawów siły wyższej są tutaj wyłączone. Spółka WIKA jest 

zobowiązana zażądać wypłaty kar umownych najpóźniej wraz z fakturą końcową. 

Wszelkie prawa do dalszych roszczeń ze strony spółki WIKA pozostają nienaruszone. 

Żądanie dostawy przez spółkę WIKA stanie się bezprzedmiotowe jedynie wtedy, gdy 

dostawca na żądanie spółki WIKA zapłaci odszkodowanie zamiast dostawy. Przyjęcie 

opóźnionej dostawy nie oznacza rezygnacji z roszczeń z tytułu odszkodowania. 

 

5.  Dostawa zrealizowana przed ustalonym terminem dostawy jest dopuszczalna 

jedynie po uprzednim pisemnym wyrażeniu na to zgody przez spółkę WIKA. Spółka 

WIKA jest uprawniona do odesłania na koszt dostawcy towarów dostarczonych 

wcześniej lub do złożenia ich do magazynu na koszt dostawcy. 

 

 

Rozdział 4 Przeniesienie ryzyka, nabycie prawa własności i wysyłka 

 

1.   Dostawca ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego zepsucia się 

towarów aż do momentu przyjęcia ich przez spółkę WIKA. Jeśli dostawca jest 

zobowiązany do ustawienia lub zainstalowania towarów w zakładach spółki WIKA, to 

ryzyko zostanie przeniesione dopiero w momencie dokonania odbioru towarów. 

 

2.  Towary przejdą na własność spółki WIKA bezpośrednio i w sposób wolny od 

przeszkód – w dniu dostarczenia towarów. 
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Rozdział 5 Wytyczne dotyczące ochrony środowiska 

 

1.   Dostawca gwarantuje przestrzeganie istotnych wytycznych, praw i norm  

dotyczących ochrony środowiska, w tym wytycznych środowiskowych  WIKA w procesie 

produkcji, transportu, pracy zakładu oraz recyklingu towarów. Dostawca zapewni 

pracownikom dostęp do należytych informacji i szkoleń gwarantując w ten sposób, że 

jego pracownicy i podwykonawcy również będą przestrzegać powyższych wytycznych 

środowiskowych. 

2.  Dostawca jest zobowiązany do wprowadzenia i utrzymania odpowiedniego system 

zarządzania środowiskowego zgodnego ze standardami  DIN ISO 14001. Jeśli dostawca 

wejdzie w posiadanie powyższego certyfikatu, powinien regularnie i bez przypomnienia 

wysyłać go do WIKA. Jeśli nie, dostawca ma obowiązek informować WIKA regularnie na 

piśmie o swoich działaniach mających na celu przestrzeganie norm i wytycznych 

środowiskowych. 

3.   Dostawca jest zobowiązany do użycia materiałów i procesów produkcyjnych 

zgodnych z zasadami ochrony środowiska przy zastosowaniu najnowocześniejszych 

technologii i osiągnięć naukowo-technicznych w celu zapewnienia zgodności z 

wytycznymi środowiskowymi i uniknięcie szkodliwego oddziaływania na środowisko 

naturalne lub zredukowania go w stopniu maksymalnym. Pod tym względem dostawca 

musi informować WIKA na piśmie o swoich propozycjach w zakresie  innowacji i 

usprawnień w zarządzaniu gospodarką materiałową i procesami produkcyjnymi.  

4.   Dostawca jest zobowiązany do poinformowanie WIKA w trybie natychmiastowym 

na piśmie, gdy zaistnieje wypadek lub jakikolwiek incydent środowiskowy. Wówczas 

dostawca powinien zaplanować zastosowanie środków  zapobiegawczych i 

skoordynować swoje działania z odpowiednimi organami władzy, żeby w przyszłości 

uniknąć podobnych wypadków. Informacja o powyższych działaniach powinna być 

aktualizowana na bieżąco i przekazywana na wniosek firmy WIKA . 

 

Rozdział 6 Zatrudnianie nieletnich 

1.   Dostawca potwierdza przestrzeganie przepisów lokalnych w zakazie zatrudniania 

nieletnich w procesie wytworzenia towarów dostarczanych do firmy WIKA. W przypadku 

braku przepisów prawnych w kraju dostawcy, dostawcy nie wolno zatrudniać dzieci w 

wieku poniżej 14 lat dla celów produkcyjnych. Minimalny wiek przydatności do prac 

niebezpiecznych to 18 lat. 
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2.   Dostawca powinien mieć na uwadze, że powyższe potwierdzenie dotyczy  całego 

procesu produkcyjnego, w tym jego wstępnych etapów i półproduktów,  a także obejmuje  

jego podwykonawców i dostawców.  

 

 Rozdział 7  Ceny i płatności 

 

1.   Cena ustalona w zamówieniu jest traktowana jako wiążąca. O ile nie zostało 

inaczej ustalone, cena obejmuje koszty opakowania, urządzeń wysyłkowych, transportu 

oraz ubezpieczenia aż do momentu dostarczenia pod adres dostawy, podany przez 

spółkę WIKA, a także koszty wszelkich opłat celnych oraz innych podatków. Ustawowa 

kwota podatku VAT nie jest włączona do ceny i zostanie oddzielnie wykazana w fakturze 

w kwocie ustawowo obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

 

2.  Dostawca wystawi spółce WIKA fakturę w trzech egzemplarzach. Faktury i 

dokumenty dostawy, nie zawierające numerów zamówienia WIKA, numerów produktów, 

dat zamówienia lub numerów dostawcy są traktowane jako nieważne z uwagi na 

niemożność ich przetworzenia. Drugie i trzecie kopie faktury powinny być tak samo 

oznakowane. 

 

3.  Po przyjęciu dostawy i odbiorze faktury, płatność zostanie zrealizowana w ciągu 14 

dni z potrąceniem 3% rabatu, w ciągu 30 dni z potrąceniem 2% rabatu lub w ciągu 90 dni 

w kwocie netto. Płatność będzie zrealizowana z zastrzeżeniem przeprowadzenia 

weryfikacji faktury. W przypadku dostawy wybrakowanej (niekompletnej), spółka WIKA 

jest uprawniona do wstrzymania lub zażądania zwrotu płatności aż do momentu 

poprawnego wypełnienia warunków, bez utraty prawa do rabatu, bonifikaty pieniężnej lub 

innych tego rodzaju obniżek cenowych. Bieg terminu płatności rozpoczyna się po 

całkowitym zakończeniu korygowania rozbieżności. W przypadku wcześniejszej dostawy 

towarów, bieg terminu płatności rozpoczyna się od ustalonej daty dostawy. O ile 

dostawca jest zobowiązany do dostarczenia jakichkolwiek certyfikatów technicznych, 

zaświadczeń z przeprowadzonych inspekcji, certyfikatów zatwierdzających, raportów z 

pierwszego testu na próbkach, raportów inspekcji jakościowej, innych certyfikatów lub 

dokumentów, to przyjęcie towarów wymaga także otrzymania takich dokumentów. W 

razie zwłoki w płatności, dostawca może zażądać odsetek karnych za zwłokę w 

wysokości 2% powyżej przyjętej stopy bazowej względem aktualnej stopy procentowej, 

chyba że spółka WIKA będzie w stanie udowodnić zasadność niższych strat. Dostawca 
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będzie uprawniony do zerwania umowy po upływie odpowiedniego okresu prolongaty po 

terminie nieprzekraczalnym i po dostarczeniu spółce WIKA stosownego ostrzeżenia. 

 

4.  Płatności mogą być kierowane wyłącznie do dostawcy. Roszczenia wzajemne 

względem dostawcy upoważniają dostawcę do potrącania wzajemnych roszczeń tylko 

wtedy, o ile uzyskały one status „res iudicata” (powaga rzeczy osądzonej) lub gdy są 

niekwestionowane. Dostawca może wystąpić z prawem do zatrzymania dostawy, jeśli 

jego roszczenie wzajemne opera się na takim samym stosunku umownym. 

 

Rozdział 8 Substancje niebezpieczne 

 

1.   W trakcie dostarczania towarów, dostawca musi przestrzegać przepisów, 

odnoszących się do substancji niebezpiecznych, w szczególności w zakresie 

odpowiedniego opakowania i oznakowania odnośnych towarów oraz jednoznacznego 

wskazania substancji niebezpiecznych w dokumencie dostawy. 

 

2.  Dostawca musi stosować się do wymagań dyrektyw, wydanych przez Parlament 

Europejski i Radę w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych 

(RoHS) w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym nr 2002/95/EC z dnia 27 stycznia 2003 

roku oraz w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) nr 

2002/96/EC. Ponadto, zobowiązany jest on do przestrzegania wymagań krajowych 

implementacji prawnych, w szczególności ustawy o sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym (ElektroG), a także do odpowiedniego pakowania towarów, jak również 

do potwierdzania zgodności z dyrektywą RoHS przez umieszczanie adnotacji „RoHS-

compliance” (zgodność z dyrektywą ROHS) w dokumencie dostawy. 

 

 3.   Dostawca jest zobowiązany do stosowania się do obowiązków dotyczących   

 dostaw towarów zgodnie z  Artykułem 33  Rozporządzenia REACH  (EEC No. 1907 / 2006)  

 

4.   Dostawca gwarantuje, że nie będzie stosować żadnych minerałów z regionów 

ogarniętych konfliktami  zbrojnymi zgodnie z Sekcją 1502 Ustawy Stanów Zjednoczonych 

Dodda Franka  we własnym procesie produkcyjnym oraz że dołoży wszelkich starań, 

żeby  zapewnić, że składniki oraz materiały dostarczone przez osoby trzecie i wchodzące 

w skład ich wyrobów nie zawierają takich minerałów.  
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5.   W przypadku naruszenia takich zobowiązań, jak wymienione w punkcie 1 i 2 

niniejszego rozdziału, spółka WIKA będzie uprawniona do zrezygnowania z przyjęcia 

towarów, a także do wycofania się z umowy bez uprzedniego ustalenia limitu czasowego 

i niezależnie od zaniedbań ze strony dostawcy. Nie będzie to miało wpływu na 

ewentualne dalsze roszczenia, zgłaszane przez spółkę WIKA. 

 

 

Rozdział 9 Gwarancje i roszczenia gwarancyjne 

 

1.   Dostawca gwarantuje, że dostarczone towary odpowiadają aktualnemu stanowi 

wiedzy i technologii oraz spełniają odpowiednie przepisy prawne, a także postanowienia i 

rozporządzenia władz, organizacji zawodowych i stowarzyszeń. Spółka WIKA powinna 

być bezzwłocznie informowana na piśmie o problemach, na jakie napotyka dostawca w 

odniesieniu do realizacji zamówienia złożonego przez spółkę WIKA. 

Ponadto, dostawca gwarantuje, że metaliczne materiały  wchodzące w skład jego 

wyrobów  są wolne od promieniowania jonizującego. To jest przypadek jeśli określona 

całkowita działalność metalicznego materiału jest znacznie mniejsza niż wartość 0.1 

Becquerel o gram (Bq/g) albo jeśli podczas testowania używającego odpowiednich 

urządzeń pomiarowych metaliczne materiały nie pokazują jakichkolwiek oznak 

promieniowania jonizującego że przekraczać normalne środowiskowe promieniowanie w 

zakresie dokładności pomiaru w dzień pomiarów. Dostawca zwalnia WIKA z 

jakichkolwiek roszczeń osób trzecich przeciw WIKA albo jego klientom, którzy mogą być 

domagać się w razie naruszenia tej gwarancji. 

 

2. W odniesieniu do towarów, objętych ustawą o wyrobach elektronicznych (Electronics 

Act), spółka WIKA nie będzie przyjmować żadnych zobowiązań, wynikających z tej 

ustawy. Jeśli dostawca jest jednocześnie producentem urządzeń elektrycznych lub 

elektronicznych w rozumieniu tej ustawy, lub jeśli jest uważany za takiego producenta 

jako dystrybutor tych urządzeń zgodnie z ustawą o wyrobach elektronicznych, to będzie 

on musiał wykazać, że jest on zarejestrowany w rejestrze fundacji „Old Electrical Devices 

Register” w Fürth w odniesieniu do tego rodzaju towarów oraz że będzie w stanie 

zagwarantować, że będzie spełniać jakiekolwiek i wszelkie zobowiązania, wynikające z 

ustawy o wyrobach elektronicznych. O ile takie zobowiązania, wynikające z ustawy o 

wyrobach elektronicznych odnosić się będą do spółki WIKA z tytułu naruszenia niniejszej 

gwarancji, to dostawca będzie zobowiązany do chronienia spółki WIKA przed 

konsekwencjami naruszenia jakichkolwiek i wszelkich takich zobowiązań. Zobowiązanie 
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chronienia od odpowiedzialności odnosi się do wszelkich i jakichkolwiek wydatków, a w 

szczególności do jakichkolwiek grzywien administracyjnych, nakładanych na spółkę 

WIKA w związku z utylizacją odpadów. Nie będzie to miało wpływu na ewentualne dalsze 

roszczenia, zgłaszane przez spółkę WIKA. 

 

3.  Spółka WIKA musi zgłosić dostawcy widoczne braki w ciągu dwóch tygodni od 

daty przyjęcia towarów, natomiast wady ukryte w ciągu dwóch tygodni od daty ich 

wykrycia. W przypadku dostaw, obejmujących różnorodne towary o identycznej 

konstrukcji, WIKA musi przeprowadzić kontrolę jedynie rozsądnej części dostarczanych 

towarów pod kątem usterek. Jeśli w wyniku inspekcji towary nie będą mogły zostać 

sprzedane, wystarczająca będzie rozsądna, losowo przeprowadzona inspekcja 

wybranych dostarczonych pozycji. Jeśli pojedyncze, losowo wybrane próbki z jednej 

dostawy towarów okażą się wadliwe, to spółka WIKA może domagać się według swojego 

własnego wyboru, przeprowadzenia segregacji uszkodzonych pozycji przez dostawcę lub 

może zgłosić roszczenia gwarancyjne w odniesieniu do całej partii towarów. Spółka 

WIKA będzie uprawniona do przeprowadzenia samemu takiej segregacji na koszt 

dostawcy, jeśli dostawca nie przystąpi bezzwłocznie do takiej segregacji lub jeśli 

spodziewane wydatki na taka segregację sięgają kwoty € 500. Gdyby taka inspekcja 

towarów przekraczała zwykły zakres inspekcji dostarczanych towarów, przeprowadzanej 

w razie wykrycia towarów wadliwych, to dostawca musi ponieść koszty takiej inspekcji. 

 

4.  Dostawca jest zobowiązany do realizowania odpowiedniego systemu zarządzania 

jakością oraz do produkowania i kontroli dostarczanych towarów zgodnie z takim 

systemem zarządzania jakością. Jeśli dostawca otrzymuje od poddostawców na 

zasadzie podzleceń, wyposażenie produkcyjne lub inspekcyjne, oprogramowanie, usługi, 

materiały lub inne dostawy przygotowujące, służące do produkcji lub zapewnienia jakości 

towarów, które mają być przedmiotem dostaw, to dostawca musi dokonać ich 

zintegrowania w swoim systemie zarządzania jakością za pomocą środków 

kontraktowych lub samemu powinien zapewnić odpowiednią jakość dostaw objętych 

podzleceniami. W szczególności, dostawca będzie wykonywał swoje własne testy 

materiałowe. Dostawca powinien sporządzać raporty z realizacji kroków zapewnienia 

jakości oraz powinien przechowywać te raporty, a także wszelkie próbki dostarczanych 

towarów w dobrze zorganizowany i systematyczny sposób. Dostawca umożliwi spółce 

WIKA dostęp do niezbędnych materiałów, objaśni treść raportów oraz przekaże kopie 

raportów a także wszelkie próbki. Spółka WIKA przeprowadzi kontrole natychmiast po 

przyjęciu towarów, o ile jest to praktykowane w jej zwykłym trybie prowadzenia 
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działalności biznesowej, jeśli towary odpowiadają numerowi i rodzajowi zamawianych 

sztuk i jeśli uszkodzenia transportowe są widoczne gołym okiem. Dodatkowa inspekcja 

otrzymywanych towarów nie będzie przeprowadzana. 

 

5.  Jeśli w rezultacie braków w dostarczanych towarach konieczne będzie 

zablokowanie płatności przez spółkę WIKA, to spółka WIKA może obciążyć dostawcę 

administracyjną kwotą ryczałtową w wysokości € 250.00, chyba, że dostawca wykaże, że 

braki nie występują lub stopień ich występowania jest mniejszy. Nie będzie to miało 

wpływu na ewentualne dalsze roszczenia, zgłaszane przez spółkę WIKA. 

 

6.  W przypadku wykrycia braków w towarach, spółka WIKA będzie uprawniona - 

według własnego uznania i niezależnie od uzasadnionych prawnie roszczeń do 

rekompensaty – do zażądania skorygowania braków lub do dostarczenia przez dostawcę 

towarów wolnych od braków, jako dodatkowej usługi. Dostawca będzie zmuszony 

ponosić wszelkie koszty, wymagane w związku z tą dodatkową usługą. W przypadku 

jakichkolwiek braków w towarach, spółka WIKA będzie uprawniona – niezależnie od 

ustawowych roszczeń rekompensacyjnych – do zażądania od dostawcy w ramach 

naprawy sytuacji, według swojego własnego uznania, albo usunięcia braków, albo 

dostarczenia towarów wolnych od jakichkolwiek braków. Dostawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie wydatki, konieczne dla dokonania takiej naprawy sytuacji. 

Dotyczy to także sytuacji, gdy produkty objęte umową zostały wysłane do innego miejsca 

przeznaczenia, różniącego się niż adres dostawy, określony przez spółkę WIKA po 

dostawie. W przypadku, gdy dostawca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań naprawy 

sytuacji w rozsądnym nieprzekraczalnym terminie, ustalonym przez spółkę WIKA, jeśli 

działania związane z naprawą sytuacji nie przyniosą oczekiwanego skutku, jeśli okażą 

się one nie do przyjęcia dla spółki WIKA lub w przypadku zastosowania warunków 

zakupu obowiązujących w spółce WIKA, strona 2 z 2, wersja awaryjna z maja 2006 roku, 

spółka WIKA może wykonać wymagane kroki na własną rękę i na koszt i na ryzyko 

dostawcy, lub zlecić ich wykonanie stronie trzeciej. W przypadku mniejszych braków, jeśli 

koszty usunięcia takich braków nie przekroczą 10% wartości netto zamówienia, to spółka 

WIKA będzie zawsze uprawniona do skorygowania braków bez konsultowania się z 

dostawcą, na koszt dostawcy lub zlecić ich skorygowanie stronie trzeciej. 

 

7.  Przyjęcie towarów, jak również ich przetworzenie, dokonanie płatności oraz 

ponowienie zamówienia w odniesieniu do towarów, które jeszcze nie zostały uznane lub 
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wykryte jako wadliwe, nie stanowi zatwierdzenia dostawy ani rezygnacji z roszczeń 

gwarancyjnych przez spółkę WIKA. 

 

8.  Okres przedawnienia dla roszczeń gwarancyjnych ze strony spółki WIKA wynosi 

24 miesiące. Dla wszystkich braków, zgłaszanych przez spółkę WIKA w ustawowym 

okresie przedawnienia, roszczenia gwarancyjne staną się nieważne najwcześniej sześć 

miesięcy po wystąpieniu z roszczeniem gwarancyjnym. Jeśli spółka WIKA otrzyma 

towary dla celów dalszej odsprzedaży, to bieg okresu przedawnienia rozpocznie się z 

chwilą, gdy rozpoczyna się bieg okresu przedawnienia dla odsprzedaży towarów; 

jednakże rozpocznie się on najpóźniej 12 miesięcy po przyjęciu towarów przez spółkę 

WIKA. To samo dotyczy sytuacji, gdy spółka WIKA otrzyma towary dla celów dalszego 

przetwarzania. W przypadku dokonania postępowania naprawczego w odniesieniu do 

braków, ustawowy okres przedawnienia rozpoczyna się od nowa. 

 

9.  Dostawcy są zobowiązani do dostarczenia spółce WIKA wymaganych części 

zamiennych i dodatkowych, a także narzędzi na okres czasu, wynoszący następnych 10 

lat po upływie okresu przedawnienia. 

 

10. Pozostałe gwarancje dostawcy pozostają nienaruszone. 

 

 

Rozdział 10  Odpowiedzialność za produkt 

 

1.  Dostawca jest zobowiązany do uwolnienia spółki WIKA od krajowych i 

międzynarodowych roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt, zgłaszanych przez 

strony trzecie, do takiego stopnia, w jakim dostawca jest odpowiedzialny za wady 

produktu oraz uszkodzenia powstałe zgodnie z zasadami odpowiedzialności za produkt. 

Nie będzie to miało wpływu na ewentualne dalsze roszczenia, zgłaszane przez spółkę 

WIKA. 

 

2.  W ramach powyższego zobowiązania do uwolnienia, dostawca musi w 

szczególności dokonywać zwrotu spółce WIKA opłat, ponoszonych przez nią w związku 

z prowadzonymi przez spółkę WIKA działaniami ostrzegawczymi, dotyczącymi wymiany 

lub wycofywania z użytku. Spółka WIKA będzie informować dostawcę o treści i zakresie 

podejmowanych kroków, w stopniu, w jakim będzie to możliwe lub rozsądne, oraz dawać 

dostawcy możliwość ich skomentowania. Dostawca będzie w maksymalnym stopniu 
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wspierać spółkę WIKA w krokach, które mają być realizowane oraz podejmować 

wszelkie rozsądne działania proponowane przez spółkę WIKA. 

 

3.  Dostawca jest zobowiązany uzyskać i utrzymywać polisę ubezpieczenia produktu 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiednim dla danego produktu na kwotę co 

najmniej € 3 000 000 w odniesieniu do obrażeń cielesnych każdej pojedynczej osoby 

oraz co najmniej € 5 000 000 w odniesieniu do szkód poniesionych na własności. Na 

żądanie, dostawca musi przedstawić spółce WIKA dowód zawarcia ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej dla danego produktu. Dostawca z góry wyznaczy spółkę 

WIKA do występowania o wypłatę odszkodowań z tytułu jakichkolwiek roszczeń 

dotyczących takich szkód z tego ubezpieczenia. 

Spółka WIKA niniejszym akceptuje takie wyznaczenie. O ile takie wyznaczenie byłoby 

niedozwolone zgodnie z umową ubezpieczenia, dostawca niniejszym nieodwołalnie 

instruuje towarzystwo ubezpieczeniowe, aby wszelkie wypłaty były kierowane wyłącznie 

na konto spółki WIKA. Nie będzie to miało wpływu na ewentualne dalsze roszczenia, 

zgłaszane przez spółkę WIKA. 

 

 

Rozdział 11  Prawa stron trzecich 

 

1.   Dostawca gwarantuje, że w związku z realizowaną dostawą i wykorzystywaniem 

towarów, nie będą naruszone żadne patenty, licencje ani żadne inne prawa własności i 

prawa autorskie stron trzecich. 

 

2.  Jeśli wskutek naruszenia takich praw zostaną spółce WIKA lub jej klientom 

zostaną przez stronę trzecią przedstawione jakiekolwiek roszczenia w związku z dostawą 

i wykorzystywaniem towarów, to dostawca jest zobowiązany uwolnić spółkę WIKA od 

takich roszczeń. Zobowiązanie takiego uwolnienia odnosi się do wszelkich opłat, którymi 

obciążona zostałaby spółka WIKA w związku z roszczeniem. W szczególności, spółka 

WIKA jest upoważniona do uzyskania od strony trzeciej na koszt dostawcy zezwolenia 

na wykorzystywanie towarów. 
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Rozdział 12  Siła wyższa 

 

1.   Jeśli wystąpią przeszkody w zrealizowaniu przez spółkę WIKA jej zobowiązań, 

wynikających z umowy, a w szczególności – dokonania przyjęcia towarów, wynikłe 

wskutek wystąpienia przejawów siły wyższej, to spółka WIKA zostanie wyłączona z 

odpowiedzialności przez okres występowania takich przeszkód, a także w odniesieniu do 

odpowiedniego czasu początkowego, dotyczącego zobowiązania wypłaty 

odszkodowania dostawcy. To samo dotyczy sytuacji, gdy okaże się, że spółka WIKA 

napotyka na zbyt duże problemy lub nawet okresową niemożność w wywiązywaniu się 

ze swoich zobowiązań, wskutek wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności lub 

okoliczności, za które spółka WIKA nie może ponosić odpowiedzialności, a w 

szczególności – wskutek sporów, wynikających ze stosunku pracy, kroków 

podejmowanych przez instytucje urzędowe, braków w dostawach energii lub istotnych 

zakłóceń w działalności biznesowej. Spółka WIKA może odmówić przyjęcia towarów, jeśli 

takie okoliczności utrudniają sprzedaż towarów w rezultacie zmniejszenia popytu. 

 

2.  Spółka WIKA jest uprawniona do wycofania się z umowy, jeśli takie przeszkody 

będą utrzymywać się przez ponad cztery miesiące, a także, jeśli w wyniku takich 

przeszkód wypełnienie postanowień umowy nie będzie już dłużej leżeć w interesie spółki 

WIKA. Na żądanie dostawcy, spółka WIKA zadeklaruje, czy skorzysta ona ze swojego 

prawa do wycofania się z umowy po upływie ostatecznego terminu, czy też dokona 

przyjęcia towarów w odpowiednim ostatecznym terminie. 

 

 

Rozdział 13 Postanowienia, dotyczące przedmiotów i narzędzi wykorzystywanych 

w produkcji 

 

1.   Spółka WIKA uzyska prawo własności w stosunku do próbek, modeli, rysunków, 

rozplanowań, narzędzi, oprogramowania i innych przedmiotów, które zostały 

udostępnione dostawcy dla celów wytwarzania zamówionych towarów lub z innych 

względów. Spółka WIKA nabędzie prawa własności narzędzi wytworzonych przez 

dostawcę dla spółki WIKA w dniu ich ukończenia. Jeśli narzędzia będą spłacane przez 

spółkę WIKA w kilku ratach, to spółka WIKA będzie uzyskiwać prawo współwłasności 

narzędzi w miarę wpływania kwot dokonywanych płatności w porównaniu do wartości 

narzędzi. Spółka WIKA pozostawi narzędzia dostawcy dla realizacji produkcji 

zamówionych towarów. 
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2.  Dostawca jest zobowiązany wykorzystywać te przedmioty wyłącznie do 

wytwarzania towarów zamówionych przez spółkę WIKA lub zgodnie z innymi 

instrukcjami, ustalonymi przez spółkę WIKA. Takie przedmioty nie mogą być 

udostępniane stronom trzecim. Dostawca nie jest upoważniony do wykonania żadnych 

kopii, reprodukcji lub innych duplikatów tych przedmiotów. Dostawca musi zwrócić te 

przedmioty spółce WIKA bezzwłocznie bez dodatkowego ponaglania oraz na swój koszt, 

pod warunkiem, że ich używanie nie będzie już dłużej wymagane. 

 

3.  Przetwarzanie lub modyfikowanie pozostawionych przedmiotów przez dostawcę 

jest dokonywane dla potrzeb spółki WIKA. Jeśli takie przedmioty będą poddawane 

przetwarzaniu wraz z innymi przedmiotami, nie będącymi własnością spółki WIKA, to 

spółka WIKA zachowa współwłasność nowopowstałego przedmiotu w takim stopniu, w 

jakim wartość przedmiotu będącego własnością spółki WIKA można było porównać z 

innymi przetwarzanymi przedmiotami w trakcie ich przetwarzania. W przypadku, gdy 

przedmioty są łączone lub mieszane w taki sposób, że spółka WIKA utraci swoje prawo 

własności, dostawca przydzieli prawo własności do nowego przedmiotu proporcjonalnie 

do stopnia wartości przedmiotów będących własnością spółki WIKA w porównaniu z 

innymi przetwarzanymi przedmiotami w trakcie ich przetwarzania oraz zachowa nowe 

przedmioty dla spółki WIKA. 

 

4.  Dostawca jest zobowiązany do traktowania dostarczonych przedmiotów z należytą 

starannością oraz do troskliwego ich przechowywania. Dostawca musi na swój własny 

koszt uzyskać ubezpieczenie wartości wymiany dla przekazanych mu przedmiotów w 

odniesieniu do szkód powstałych od ognia, wody i kradzieży. Dostawca przeniesie 

wszelkie wynikające z zakresu tego ubezpieczenia roszczenia dotyczące odszkodowań 

na spółkę WIKA, począwszy od momentu uruchomienia tego ubezpieczenia. Spółka 

WIKA niniejszym akceptuje takie przeniesienie. O ile takie wyznaczenie byłoby 

niedozwolone zgodnie z umową ubezpieczenia, dostawca niniejszym nieodwołalnie 

instruuje towarzystwo ubezpieczeniowe, aby wszelkie wypłaty były kierowane wyłącznie 

na konto spółki WIKA. Nie będzie to miało wpływu na ewentualne dalsze roszczenia, 

zgłaszane przez spółkę WIKA. W odniesieniu do otrzymanych przedmiotów, dostawca 

jest zobowiązany do dokonywania w odpowiednich terminach i na swój koszt - 

niezbędnej konserwacji oraz czynności inspekcyjnych, a także do pełnego serwisowania 

oraz czynności naprawczych. 
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5.  Towary, które zostały w całości lub w części wytworzone przez dostawcę zgodnie z 

wymaganiami, określonymi przez spółkę WIKA lub dzięki wykorzystaniu przedmiotów 

dostarczonych przez spółkę WIKA muszą być wykorzystywane wyłącznie przez samego 

dostawcę, a oferowane, dostarczane lub w inny sposób udostępniane stronom trzecim 

mogą być przez dostawcę wyłącznie po uzyskaniu uprzedniego pisemnego zezwolenia 

od spółki WIKA. To samo dotyczy towarów, które nie zostały przyjęte przez spółkę WIKA 

z należycie uzasadnionych przyczyn. W razie naruszenia tych postanowień, dostawca 

będzie musiał zapłacić spółce WIKA karę umowną w wysokości € 25 000.00 w 

odniesieniu dla każdego takiego przypadku. Nie będzie to miało wpływu na ewentualne 

dalsze roszczenia, zgłaszane przez spółkę WIKA. 

 

Rozdział 14  Poufność 

 

Dostawca i spółka WIKA są wzajemnie zobligowane przez nieograniczony okres czasu 

do utrzymywania poufności wszelkich informacji na temat spółki WIKA, do których 

dostawca uzyskał dostęp i które są traktowane jako poufne, lub w takich okolicznościach 

są uznawane jako tajemnica handlowa lub tajemnica służbowa; nie będą one nigdy 

opisywane ani nikomu przekazywane ani wykorzystywane, chyba, że będzie to 

wymagane dla potrzeb dostaw dla spółki WIKA. Poprzez zawarcie odpowiednich 

porozumień umownych ze swoimi pracownikami i przedstawicielami, dostawca i spółka 

WIKA zapewnią, że te osoby powstrzymają się także od jakiegokolwiek wykorzystywania 

do potrzeb własnych, przekazywania lub nielegalnego opisywania takich tajemnic 

handlowych lub służbowych przez nieograniczony okres czasu. 

 

 

Rozdział 15  Odpowiedzialność prawna  

 

Spółka WIKA jest zobowiązana bez żadnych ograniczeń, do wypłacania odszkodowań 

wynikających z naruszenia gwarancji lub narażenia na uszkodzenia ciała lub szkody na 

zdrowiu. To samo dotyczy umyślnych i rażących zaniedbań. W przypadku drobnych 

zaniedbań, spółka WIKA jest odpowiedzialna tylko wtedy, gdy naruszone zostały istotne 

zobowiązania, które wynikają z charakteru umowy i które są szczególnie ważne dla 

wypełnienia celu umowy. W przypadku naruszenia takich zobowiązań, ich opóźnienia lub 

niewykonalności, odpowiedzialność spółki WIKA jest ograniczona do takiej szkody, która 

była objęta zakresem umowy. Obowiązkowa odpowiedzialność prawna za defekty 

produktu pozostaje nienaruszona. 
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Rozdział 16  Bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw 

 

1. Dostawca zapewnia, że jest on albo Upoważnionym Podmiotem Gospodarczym   

AEO-F lub AEO-S, albo że odpowiada on, jak również towary, które są przez niego 

wyprodukowane, przechowywane, przewożone i dostarczane dla firmy  WIKA, 

wymaganiom w zakresie bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw. 

 

Dostawca zapewnia, że towary  dostarczane przez niego 

- są wyprodukowane, przechowywane, i załadowywane  w zakładach w sposób solidny 

i rzetelny; 

- są chronione przed dostępem osób nieuprawniony podczas produkcji lub 

przetwarzania,  przechowywania, załadunku i transportu. 

Personel Dostawcy zatrudniony przy produkcji, przetwarzaniu, załadunku, 

przechowywaniu, transporcie, jak również przyjmowaniu towarów, jest godny zaufania. 

Partnerzy biznesowi działający w imieniu dostawcy będą powiadomieni o konieczności 

wdrożenia środków zapewniających  bezpieczeństwo w/w łańcucha dostaw. 

 

2. Dostawca niezwłocznie dostarczy WIKA odpis zaświadczenia uzyskania certyfikatu 

AEO-F lub AEO-S najpóźniej podczas pierwszej dostawy towarów. Jeśli dostawca nie 

jest nie Upoważnionym Podmiotem Gospodarczym, wówczas ma on obowiązek  

przedstawić deklarację bezpieczeństwa  dostaw  zgodnie z wymogami określonymi w 

punkcie 1, najpóźniej podczas pierwszej dostawy towarów. Jeżeli Dostawca nie  

odpowiada już wymogom zgodnie z danymi w deklaracji bezpieczeństwa, jest on 

zobowiązany do natychmiastowego  poinformowania  o tym firmy WIKA na piśmie. 

 

Rozdział 17  Postanowienia końcowe 

 

1.  Dostawca jest upoważniony do przeniesienia praw własności i zobowiązań na strony 

trzecie lub do przekazania stronom trzecim do realizacji całego zamówienia lub jego 

znacznych części – jedynie po uzyskaniu uprzedniego pisemnego zezwolenia, 

udzielonego przez spółkę WIKA. 

 

2.  Poddostawcy są uznawani za przedstawicieli zastępczych. Na żądanie, spółka 

WIKA zostanie powiadomiona o tym na piśmie. 
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3.  W przypadku wstrzymania płatności ze strony dostawcy lub żądania rozpoczęcia 

postępowania upadłościowego wobec aktywów dostawcy, spółka WIKA jest uprawniona 

do częściowego lub całkowitego wycofania się z umowy. 

 

4.  Do relacji prawnych pomiędzy dostawcą i spółką WIKA ma zastosowanie 

ustawodawstwo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów 

Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) 

 

5.  Miejsce prowadzenia działalności handlowej spółki WIKA jest wyłącznym miejscem 

właściwości sądowej dla wszystkich sporów wynikających ze stosunków handlowych 

pomiędzy spółką WIKA i dostawcą. Spółka WIKA jest ponadto upoważniona do 

podejmowania działań prawnych w miejscu prowadzenia działalności handlowej przez 

dostawcę, a także w każdym innym dostępnym miejscu właściwości sądowej. 

 

6.   Miejscem świadczenia wszystkich usług przez dostawcę i spółkę WIKA jest 

miejsce prowadzenia działalności handlowej przez spółkę WIKA. 

 

7.  Jeśli jakaś klauzula w niniejszej umowie jest lub stanie się częściowo lub 

całkowicie nieskuteczna lub niewykonalna lub jeśli zaistniała sytuacja jakiegokolwiek 

pominięcia w niniejszej umowie, to ważność pozostałych klauzul pozostaje nienaruszona. 

Zamiast klauzuli nieskutecznej lub niewykonalnej, jako uzgodniona zostanie 

potraktowana taka klauzula skuteczna lub wykonalna, która w najbliższy sposób realizuje 

cel tamtej klauzuli nieskutecznej i niewykonalnej. W przypadku zaistnienia pominięcia, 

taka klauzula zostanie uznana za uzgodnioną, jaka będzie zgodna z tym, co strony 

mogłyby uzgodnić dla celów niniejszej umowy, gdyby wiedziały o tym pierwotnie.  


