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Zakres obowiązywania

1.1 Zamówienia B. Strautmann & Söhne GmbH u.
Co. KG (dalej zwanej „firmą Strautmann“ z
siedzibą w 49196 Bad Laer, Niemcy) są
dokonywane
wyłącznie
na
podstawie
niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu.
Sprzeczne lub odmienne postanowienia
Zleceniobiorcy obowiązują tylko, gdy zostaną
przyjęte przez firmę Strautmann jako pisemny
aneks do niniejszych Ogólnych Warunków.
Niniejsze Ogólne Warunki obowiązują również
w sytuacji, gdy firma Strautmann przyjęła bez
zastrzeżeń dostawę lub usługę, bądź dokonał
zapłaty,
wiedząc
o
sprzecznych
lub
odmiennych postanowieniach Zleceniobiorcy.
1.2 Powyższe Ogólne Warunki obowiązują także
dla wszystkich przyszłych transakcji ze
Zleceniobiorcą.
1.3 Jeśli Zleceniobiorca i firma Strautmann zawrą
pisemnie specjalne umowy dostaw i/lub
porozumienia o zapewnieniu jakości, lub inne
regulacje odmienne od niniejszych Ogólnych
Warunków,
wówczas
niniejsze
Ogólne
Warunki Zakupu działają w drugiej kolejności i
mają charakter uzupełniający.
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Procedura zawierania umów

2.1 Zamówienia, zawieranie transakcji i dostawy
na żądanie, a także zmiany i uzupełnienia
wymagają formy pisemnej. Zamówienia i
dostawy na żądanie mogą być dokonywane w
formie transmisji danych lub faksem.
2.2 Jeżeli Zleceniobiorca nie przyjmie zamówienia
w ciągu dwóch tygodni od wpłynięcia, to firma
Strautmann ma prawo do jego odwołania.
Dostawy na żądanie stają się wiążące, jeśli
Zleceniobiorca nie wyrazi swego sprzeciwu w
ciągu trzech dni roboczych od wpłynięcia
żądania, chyba że uzgodniono krótszy termin
sprzeciwu.
2.3 Ilości oczekiwane podane w zapytaniach i
ogólnych informacjach firmy Strautmann są
niewiążącymi prognozami zapotrzebowania i
nie stanowią podstawy dla zobowiązania do
odbioru.
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Zmiany przedmiotu umowy

3.1 Każda zmiana sposobu produkcji albo metody
produkcji albo zatrudnienie podwykonawców,
albo zlecenie wykonania usługi osobom
trzecim, wymaga uprzedniej zgody firmy
Strautmann. Uchybienia
w tym zakresie
uprawniają
firmę
Strautmann
do
bezterminowego wypowiedzenia umowy i
zobowiązania Zleceniobiorcy do naprawienia
wszystkich szkód, które powstały lub powstaną
w
związku
z
bezterminowymi
wypowiedzeniem, w tym szkód majątkowych.
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Ceny, warunki zapłaty, przejście
ryzyka, potrącenia

4.1 Cena ustalona w umowie sprzedaży jest
wiążąca. W przypadku braku odmiennych
pisemnych postanowień cena zawiera dostawę
„pod drzwi”, włącznie z opakowaniem i
kosztami ubocznymi.
4.2 Jeśli nie uzgodniono pisemnie inaczej, zapłata
faktury odbywa się w ciągu 14 dni z
uwzględnieniem skonta 3 % lub termin 30 dni
bez skonta, licząc od dnia wymagalności
zapłaty i wpłynięcia zarówno poprawnie
sporządzonej i możliwej do sprawdzenia
faktury, jak i dostarczenia towaru bądź
wykonania usługi. Jeżeli cena będzie
wskazana w walucie innej niż krajowa, należy
ją przeliczyć na walutę krajową według
średniego kursu z dnia poprzedzającego
wystawienie faktury, a następnie zapłacić w
danej walucie krajowej. Informacje o danych
kursach
walut
należy
uzyskiwać
we
europejskim
centralnym
banku
lub
równoważnej państwowej instytucji kraju, w
którym firma Strautmann ma swoją siedzibę.
4.3 Zleceniobiorca ponosi ryzyko niemożliwości
spełnienia świadczenia oraz ryzyko odnoszące
się do obowiązku zapłaty do momentu
przyjęcia towaru przez firmę Strautmann.
4.4 Firma Strautmann ma prawo dokonać
potrącenia
wszystkich
wierzytelności
przysługujących mu od Zleceniobiorcy.
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Dostawa, opóźnienie w dostawie

5.1 Podane w umowie terminy dostawy są
wiążące. Zleceniobiorca jest zobowiązany
powiadomić bezzwłocznie pisemnie firmę
Strautmann o okolicznościach, które powstały
lub które można rozpoznać, a z których
wynika, że termin dostawy nie będzie mógł być
dotrzymany. Miarodajny dla dotrzymania
terminu dostawy jest moment wpłynięcia
towaru.

wybraną metodą transportu i zapakowania.
Towary muszą być tak zapakowane, żeby
podczas
transportu
wykonywanego
prawidłowo za pomocą pojazdów transportu
poziomego nie uległy żadnemu uszkodzeniu.
Zleceniobiorca
przejmuje
niniejszym
odpowiedzialność
za
wszystkie
szkody
wynikające z niedopełnienia powyższego
obowiązku.

5.2 Dostawa odbywa się zgodnie z Incoterms
2010 na warunkach DDP (delivered duty paid),
a
w
przypadku
dostawy
wewnątrzwspólnotowej
do
Niemiec
na
warunkach DAP (delivered at place), chyba że
pisemnie uzgodniono inaczej.

6.2 Towary są z reguły dostarczane w
zwyczajowym opakowaniu jednorazowym. W
przypadku
zastosowania
opakowań
wielokrotnego użytku Zleceniobiorca zobowiązuje się zadbać o to, by dysponować
wystarczającą ilością pustych opakowań w
celu zrealizowania produkcji i terminowej dostawy.

5.3 W
przypadku
opóźnienia
po
stronie
Zleceniobiorcy, firmie Strautmann przysługują
prawa ustawowe w niezmniejszonym zakresie.
W przypadku opóźnienia firma Strautmann jest
uprawniona do zażądania kary umownej w
wysokości
0,5%
wartości
opóźnionej
dostawy/usługi za każdy zakończony tydzień,
maksymalnie jednak 5% całości zlecenia. Karę
umowną zalicza się na poczet łącznego
dochodzonego roszczenia z tytułu opóźnienia.
5.4 Przyjęcie opóźnionej dostawy lub usługi nie
powoduje
zrzeczenia
się
roszczeń
odszkodowawczych i kary umownej, które
firmie Strautmann przysługują z tytułu
opóźnionej dostawy lub usługi.
5.5 Zleceniobiorca jest zobowiązany podawać
dokładny numer zamówienia firmy Strautmann
na wszystkich dokumentach wysyłki i
dowodach dostawy; jeśli tego zaniedba,
wówczas firma Strautmann nie ponosi
odpowiedzialności
za
opóźnienia
w
przygotowaniu.
5.6 Częściowe
dostawy
są
zasadniczo
niedopuszczalne, chyba że firma Strautmann
wyraźnie wyrazi na to zgodę na piśmie.

6.3 Firma Strautmann zastrzega sobie prawo do
wyznaczenia opakowania i transportu na
podstawie stosownej instrukcji.
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Sprawdzanie
zawady

Opakowanie, transport

6.1 Zleceniobiorca
zobowiązuje
się
do
zapakowania zamówionego towaru w sposób
odpowiedni, staranny i zgodny z zasadami
sztuki i zabezpieczenia ładunku zgodnie z

roszczenia

7.1 Firma Strautmann będzie w stosownym czasie
sprawdzać dostarczane towary na podstawie
wybranych przez siebie próbek losowych pod
kątem wad jakościowych, dostaw towarów
innych niż zamówione oraz rozpoznawalnych
na zewnątrz szkód transportowych. Ujawnione
wady firma Strautmann zgłasza w ciągu
poniższych terminów. Niestwierdzone wady
uznaje się za wady ukryte, nawet jeśli podczas
prawidłowej kontroli mogły zostać stwierdzone.
Wady należy zgłaszać terminowo, tj.
a)

w przypadku wad powstałych przy
transporcie orazwad widocznych na
zewnątrz – zgłoszenie w ciągu 5 dni
roboczych, licząc od dnia wejścia towaru;

b)

w przypadku wad jakościowych/dostawy
towaru innego niż zamówiony zgłoszenie w
ciągu 5 dni roboczych, licząc od momentu
stwierdzenia wady i montażu towaru,
jednakże najpóźniej w ciągu 1 roku od
momentu montażu i 24 miesięcy od
momentu dostawy;

c)

w przypadku wad ukrytych i wad
niestwierdzonych w czasie sprawdzania
próbek
losowych
–
szczegółowe
zgłoszenie u Zleceniobiorcy w ciągu 10 dni
roboczych od momentu wykrycia.

5.7 Termin dostawy podany na zamówieniu to
moment, w którym towar wpływa do odbiorcy,
czyli firmy Strautmann na adres 49196 Bad
Laer, Niemcy.
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wad,

wynikać z wad przedmiotów dostarczonych
albo wyprodukowanych przez Zleceniobiorcę,
Zleceniobiorca
jest
zobowiązany
do
całkowitego zwolnienia firmy Strautmann z
jakiejkolwiek odpowiedzialności i wszelkich
roszczeń odszkodowawczych. Jeśli dla firmy
Strautmann powstały koszty, należy je zwrócić
firmie Strautmann. Do wspomnianych kosztów
należą także wszelkie koszty związane z
wycofaniem produktu, koszty transportu,
infrastruktury, materiałów i pracy, przy czym
nie jest to katalog zamknięty.

Firma
Strautmann
nie
ma
wobec
Zleceniobiorcy
żadnych
szerszych
obowiązków, oprócz powyżej wymienionego
obowiązku sprawdzenia i zgłoszenia.
7.2 Ustawowe regulacje w sprawie wad fizycznych
i prawnych znajdują zastosowanie, o ile
niniejsze Ogólne Warunki Zakupu nie stanowią
inaczej.
7.3 Prawo do wyboru rodzaju świadczenia
dodatkowego przysługuje zasadniczo firmie
Strautmann.
7.4 Jeżeli Zleceniobiorca w ciągu 4 dni roboczych
po zgłoszeniu przez firmę Strautmann nie
rozpocznie usuwania wad i nie usunie wady w
ciągu kolejnych 3 dni roboczych, firma
Strautmann jest uprawiona do samodzielnegousunięcia wad lub do zlecenia
usunięcia wad osobom trzecim na koszt
Zleceniobiorcy. W nagłych wypadkach, w
szczególności w celu obrony przed ostrym
niebezpieczeństwem lub uniknięcia większych
szkód, firma Strautmann ma – niezależnie od
powyższych
terminów
–
prawo
do
samodzielnego usunięcia wad lub do zlecenia
usunięcia wad osobom trzecim na koszt
Zleceniobiorcy. Z tytułu usunięcia wad i
ewentualnych
kosztów
dodatkowych
związanych ze sprawdzeniem wad firma
Strautmann naliczy Zleceniobiorcy ryczałtową
robociznę w wysokości 80€ za każdą
rozpoczętą godzinę oraz wszystkie koszty
materiałowe.
7.5 Okres przedawnienia dla roszczeń z tytułu wad
fizycznych wynosi 2 lata i rozpoczyna się od
dostarczenia przedmiotu umowy (przejście
ryzyka).
7.6 W przypadku części dostaw naprawionych w
okresie przedawnienia dla roszczeń z tytułu
wad, okres przedawnienia biegnie na nowo od
momentu, gdy Zleceniobiorca całkowicie
spełnił roszczenia firmy Strautmann z tytułu
świadczenia dodatkowego.
7.7 Jeśli dla firmy Strautmann powstaną koszty
związane z wadami przedmiotu umowy, a
zwłaszcza koszty transportu, infrastruktury,
materiałów, pracy lub koszty kontroli podczas
wejścia towarów przekraczające zakres
wymieniony w punkcie 7.1., to koszty te ponosi
Zleceniobiorca.
7.8 Jeżeli od firmy Strautmann będą dochodzone
roszczenia jakiegokolwiek rodzaju i będą one

7.9 Firma
Strautmann
może
żądać
od
Zleceniobiorcy zwrotu kosztów, które firma
Strautmann musiała ponieść w relacji z
klientami, gdyż mogą oni dochodzić swoich
roszczeń od firmy Strautmann z tytułu
koniecznych kosztów poniesionych w związku
ze spełnieniem świadczenia dodatkowego, w
szczególności koszty transportu, infrastruktury,
materiałów i pracy.
7.10 Jeżeli w ciągu 6 miesięcy od przejścia ryzyka
ujawni się wada fizyczna, przyjmuje się, że
wada istniała już w chwili przejścia ryzyka,
chyba że takie założenie jest nie do
pogodzenia z naturą rzeczy lub z rodzajem
wady.
7.11 Jeśli w ciągu 12 miesięcy od montażu i
dostawy rzeczy ujawni się wada w rzeczy
wyprodukowanej lub dostarczonej przez firmę
Strautmann, przyjmuje się, że za tę wadę
odpowiada Zleceniobiorca. Zleceniobiorca ma
prawo udowodnić, że z uwagi na naturę rzeczy
lub
z
rodzaj
wady
nie
ponosi
odpowiedzialności za wadę.
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Jakość

8.1 Zleceniobiorca gwarantuje, że dostarczane
przedmioty i usługi są zgodne ze wzorami
zatwierdzonymi przez firmę Strautmann bądź
ogólnie obowiązującymi normami, ustawami i
technicznymi
wytycznymi.
Zleceniodawca
zobowiązuje się ponadto, że będzie je stale
utrzymywał
na
poziomie
zgodnym
z
najnowszym stanem wiedzy technicznej i
wskazywał firmie Strautmann ewentualne
możliwości ulepszeń i zmian technicznych.
8.2 Zleceniobiorca
zobowiązuje
się
do
natychmiastowego pisemnego informowania
firmy Strautmann o wadach wynikających z
konstrukcji i dokumentacji technicznej i
przyjmuje niniejszym do wiadomości, że

wynikające z powyższego odstępstwa od
dokumentacji technicznej są dozwolone tylko
po uzyskaniu wyraźnej pisemnej zgody Działu
Jakości firmy Strautmann.
8.3 Zleceniobiorca ma obowiązek wdrożenia i
stosowania
udokumentowanego
systemu
zarządzania jakością stosownego do rodzaju i
zakresu działalności oraz odpowiadającego
najnowszemu stanowi wiedzy technicznej. Ma
on obowiązek prowadzenia ewidencji, w
szczególności dotyczącej kontroli jakości i
zastosowanych materiałów, przechowywania
jej w archiwum przez trzy lata i udostępniania
na żądanie firmie Strautmann.
8.4 Zleceniobiorca oświadcza niniejszym, że jest
gotowy współdziałać i udzielać wsparcia
podczas audytów jakościowych mających na
celu ocenę skuteczności systemu zapewniania
jakości
przeprowadzanych
przez
firmę
Strautmann lub podmiot trzeci zaangażowany
przez firmę Strautmann.
8.5 Zleceniobiorca oświadcza niniejszym, że jest
gotowy zawrzeć porozumienie w zakresie
zapewnienia jakości na żądanie firmy
Strautmann. Celem tego porozumienia jest
takie
zapewnienie
jakości
dostaw
i
niezawodności
dostawcy,
aby
firma
Strautmann nie musiała przeprowadzać
regularnych kontroli podczas wejścia towarów.
Jeśli w tym czasie wystąpią wady, wówczas
obowiązują postanowienia punktu 6 dla wad
ukrytych.
8.6 Zleceniobiorca oświadcza, że jest gotowy
zapłacić firmie Strautmann ryczałtową opłatę
manipulacyjną w wysokości 80€ za każdą
uzasadnioną reklamację, nawet jeśli nie
powstała z tego tytułu żadna bezpośrednia
szkoda.
8.7 Zleceniobiorca zobowiązuje się niniejszym, że
odpowie na każdą reklamację w ciągu 10 dni
roboczych w formie pisemnego stanowiska
oraz miarodajnego raportu 8D, w którym
zostaną zebrane i ocenione wyniki i planowane
działania naprawcze wraz z harmonogramem
ich wdrożenia.
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Poufność

9.1 Wszelkie informacje handlowe lub techniczne
udostępnione przez firmę Strautmann (w tym

informacje,
które
można
uzyskać
z
przekazanych przedmiotów, dokumentów lub
oprogramowania, a także pozostała wiedza lub
doświadczenia) należy traktować poufnie, o ile
nie są w sposób udokumentowany publicznie
znane.

10 Oświadczenia o pochodzeniu
dostarczonych towarów
10.1 W razie potrzeby Zleceniobiorca bezpłatnie
udostępni firmie Strautmann oświadczenie
dostawcy lub wszystkie inne dokumenty,
których zażąda administracja celna lub inne
urzędy.
10.2 Zleceniobiorca zwróci firmie Strautmann
wszystkie koszty i zrekompensuje szkody,
które
powstaną
na
skutek
złożenia
niekompletnych lub fałszywych oświadczeń.

11 Kodeks postępowania
Strautmann

firmy

11.1 Zleceniobiorca akceptuje załączony Kodeks
postępowania dla partnerów handlowych firmy
Strautmann oraz zobowiązuje się do jego
przestrzegania. Partner handlowy oświadcza
również, że jest gotowy ponieść pełną
odpowiedzialność za szkody, które powstaną
wskutek
naruszenia
tego
kodeksu
podstępowania.

12 Postanowienia ogólne
12.1 Miejscem wykonania dostaw i usług jest
wskazane przez firmę Strautmann miejsce
odbioru. Miejscem spełnienia zapłaty jest
wyżej wymieniona siedziba spółki.
12.2 O ile niniejsze postanowienia nie stanowią
inaczej,
to
uzupełniająco
obowiązują
postanowienia ustawowe. Jeśli któryś z
powyższych warunków lub zawartych dalszych
porozumień jest lub okaże się nieskuteczne, to
nie narusza to skuteczności pozostałych
warunków. Strony umowy są zobowiązane do
zastąpienia nieskutecznego postanowienia
taką regulacją możliwie zbliżoną do niego pod
względem efektu ekonomicznego.
12.3 O ile nie uzgodniono pisemnie inaczej,
zastosowanie ma wyłącznie prawo kraju, w
którym
znajduje
się
siedziba
spółki.
Postanowienia CISG są wyłączone.

12.4 Ustnie porozumienia dokonane przed, podczas
lub po zawarciu umowy, a w szczególności
późniejsze zmiany i uzupełnienia niniejszych
Ogólnych Warunków – w tym klauzuli
dotyczącej zachowania formy pisemnej – a
także dodatkowe postanowienia każdego
rodzaju wymagają dla swojej skuteczności
pisemnego
potwierdzenia
przez
firmę
Strautmann. Nie narusza to punktu 2.1. zdanie
2.
12.5 Sądem właściwym miejscowo jest sąd
rejonowy lub okręgowy właściwy ze względu
na siedzibę spółki.

Kodeks postępowania firmy Strautmann dla partnerów
handlowych
Niniejszy Kodeks postępowania definiuje założenia i wymagania B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG
względem ich dostawców dóbr i usług, jak również pośredników, doradców i pozostałych partnerów handlowych.
Założenia i wymagania opierają się na Kodeksie postępowania Firmy Strautmann i na założeniach UN Global
Compact.

Przestrzeganie postanowień


Partner handlowy zobowiązuje się dotrzymywać każdorazowo znajdujących zastosowanie postanowień.

Wolna konkurencja


Partner handlowy zobowiązuje się do nieograniczania wolnej konkurencji i do nienaruszania przepisów
prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie prawa kartelowego.

Zakaz czynnej i biernej korupcji / zakaz przyznawania korzyści (np. prezentów)
pracownikom


Partner handlowy zobowiązuje się do nietolerowania żadnych form czynnej korupcji (oferowanie i
przyznawanie korzyści; przekupstwo) oraz biernej korupcji (żądanie i przyjmowanie korzyści) oraz do
niewdawania się w korupcję w jakikolwiek sposób.



Partner handlowy zobowiązuje się do nieoferowania pracownikom albo bliskim krewnym pracowników
żadnych prezentów albo korzyści osobistych (np. zaproszeń), gdy ich łączna wartość i konkretne
okoliczności sprawiają wrażenie, że od beneficjenta oczekuje w zamian jakiegoś konkretnego
zachowania. Prezenty nieznacznej wartości takie jak gadżety reklamowe z logo zleceniobiorcy i drobne
poczęstunki w ramach zwykłych kontaktów służbowych są dozwolone.



Partner handlowy zobowiązuje się do oferowania pracownikom produktów lub usług po zwykłych cenach
rynkowych, zwłaszcza rabaty oraz inne ulgi mogą być udzielone tylko gdy przysługują wszystkim
współpracownikom.

Szacunek i uczciwość


Partner handlowy zobowiązuje się na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Karty
Narodów Zjednoczonych do respektowania i stosowania praw człowieka jako fundamentalnych wartości.
Dotyczy to w szczególności zakazu pracy dzieci i pracy przymusowej, równego traktowania pracowników
i prawa do re-prezentowania interesów i układów zbiorowych.



Partner handlowy zobowiązuje się do wzięcia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoich
pracowników.
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