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Przedmowa 
 

Niniejsze warunki zakupowe regulują stosunki biznesowe i prawne dostawców (Dostawca) oraz 

MM Systemy Sp. Z o.o. (Zamawiający). Mają one zastosowanie do wszystkich zamówień zawartych 

zgodnie z poniższymi wymaganiami. Ważność ogólnych warunków jest wyłączona, nawet jeśli są 

one określone w indywidulanej korespondencji. 

Wszystkie zamówienia muszą zostać formalnie zawarte. 

 

 

1. Przedmiot warunków zakupów 

Przedmiotem jest dostawa towarów oraz usług na podstawie długoterminowego zamówienia 

realizowanego poprzez wydanie towaru z ustaloną ilością oraz datą  dostawy. 

 

2. Postępowanie 

Na podstawie przedstawionej oferty zamawiający przedkłada dostawcy zamówienie zgodne co do 

typu oraz ilości dostarczanych elementów oraz usług. Dostawca jest zobowiązany pisemnie 

potwierdzić przyjęcie zamówienia do realizacji. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy zamówieniem a potwierdzeniem należy złożyć nową ofertę, 

która wymaga akceptacji przez zamawiającego. 

Późniejsze zmiany w zawartej umowie są możliwe tylko za obopólną zgodą przy zachowaniu formy 

pisemnej. 

 

3. Terminy dostaw 

Terminy dostaw są negocjowane indywidulanie dla każdej dostawy  

 

4. Opóźnienia w dostawie 

W przypadku niedotrzymania terminu dostawy z przyczyn leżących po stronie dostawcy, 

zamawiający ma prawo do kompensacji wartości zamówienia. Wynosi ona 0,5 % za każdy pełen 

tydzień opóźnienia lecz nie więcej niż 5% wartości przedmiotów aktualnej dostawy. 

 

Jeżeli, pomimo pisemnej zgody zamawiającego na przesunięcie terminu dostawy lub ustalenie 

terminu ostatecznego, warunki nie zostają dotrzymane, zamawiający ma prawo do odstąpienia od 

umowy. 

 

W przypadku wielokrotnego niedotrzymywania terminów, które będą skutkowały opóźnieniem 

realizacji zamówień zamawiającego, umowa ramowa może zostać rozwiązana, zaś dostawca 

zostanie obciążony wszystkimi kosztami zamawiającego wynikającymi z niezrealizowanej umowy. 
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5. Odpowiedzialność 

Dostawca jest w pełni odpowiedzialny za swoją pracę. 

 

6. Przepisy prawne oraz środowiskowe 

Dostawca jest zobowiązany do stosowania przyjaznych dla środowiska środków w jego dostawach 

oraz usługach a także w dostawach od stron trzecich zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym, 

krajowym oraz europejskim.  

Odpowiada on za zgodność środowiskową dostarczonych produktów oraz materiałów oraz za 

wszelkie szkody wynikające z naruszenia ustawowego obowiązku utylizacji odpadów. 

Dostawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu, zgodnie z obowiązującym prawem, 

wymaganą dokumentacje do oferowanych produktów. 

 

7. Zakres i treść zobowiązania 

Wszystkie dostawy muszą być zgodne z obowiązującymi normami DIN i/lub VDE oraz innymi 

normami branżowymi lub dyrektywami UE (w szczególności dyrektywą RoHS 2002/95/EC oraz 

2000/53/EG wraz z późniejszymi zmianami) o ile pisemnie nie uzgodniono inaczej. 

 

Dla dostawców seryjnych obowiązują dodatkowo: 

- wprowadzenie wymaganych danych do systemu IMDS (potwierdzenie w przedłożonym 

wzorcowaniu zgodnym z EMPB lub PPAP) 

- dążenie do certyfikacji zgodnie z ISO 9001 lub IATF 16949 oraz ISO 14001 

- akceptacja porozumienia QSV 

 

8. Ceny i warunki płatności 

Ceny i warunki płatności są ustalane indywidulanie dla każdego dostawcy i obowiązują dla każdego 

zamówienia do momentu ich zmiany. 

Wszystkie koszty muszą być wliczone w cenę zamówienia. 

 

9. Przejęcie odpowiedzialności 

Odpowiedzialność za produkt lub usługę przechodzi na zamawiającego w momencie odbioru 

dostawy lub usługi, również w sytuacjach gdy przedmiot umowy został dostarczony lub 

zrealizowany częściowo. 

 

10. Prawo własności 

Zastrzeżenie prawa własności reguluje kodeks cywilny. 
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11. Podwykonawstwo 

Umowy podwykonawstwa będą nadzorowane i realizowane przez dostawcę. Podwykonawstwo 

zlecane stronom trzecim jest niedozwolone bez naszej pisemnej zgody. 

 

12. Gwarancja 

W przypadku wadliwych dostaw, w tym braku gwarancji właściwości produktu, dostawca 

zobowiązuję się do następujących działań: 

 

1. Eliminację występujących wad w ustalonym terminie 

2. Przejęciu kosztów poniesionych w celu usunięcia wady 

3. Przyjęcia zwrotu wadliwych przedmiotów oraz zwrot umownej ceny, jeżeli usunięcie wady 

nie jest możliwe lub został przekroczony termin usunięcia wady z przyczyn leżących po 

stronie dostawcy 

4. Przejęciu kosztów zleceniodawcy, wynikających z braku możliwości realizacji usług z winy 

dostawcy 
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