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Ogólne Warunki Zakupu 

1. Przeznaczenie i zakres umowy
a. Rozpoczęcie projektowania, produkcji, wysyłki, fakturowania czy dostawy towarów lub usług wymaga zatwierdzenia zamówienia przez 

Sprzedającego zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami zakupu. Ustanowione przez Sprzedającego warunki sprzedaży zawarte w jakiejkolwiek 
formie pisemnej, zapytaniu ofertowym, ofercie przetargowej, kwicie przewozowym lub innym dokumencie nie mają zastosowania. W dalszej części 
niniejszego dokumentu firma Donaldson jest nazywana „Nabywcą”.

b. Każda umowa powinna obejmować, zgodnie z pierwszeństwem:

 –  wszelkie warunki specjalne ujęte w zamówieniu lub warunki, do których zamówienie się odwołuje; 

 – niniejsze ogólne warunki zakupu;

 – dane techniczne ujęte w zamówieniu.

2. Kontrole i testowanie
a. Nabywca oraz zainteresowana strona trzecia upoważniona przez Nabywcę mają prawo przeprowadzić kontrolę lub testy towarów lub usług w 

dowolnym, rozsądnym terminie.

b. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć wszelkie plany zakładowej kontroli produkcji i dostaw, których w rozsądnym zakresie może wymagać 
Nabywca. Nabywca ma obowiązek pisemnie powiadomić Sprzedającego o przeprowadzanych testach z wyprzedzeniem minimum 5 dni roboczych. 
Nabywca i zainteresowana strona upoważniona przez Nabywcę mają prawo do udziału w testach. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć wszelkie 
certyfikaty z testów, których w rozsądnym zakresie może wymagać Nabywca.

c. Przeprowadzenie kontroli i testów zgodnie z tym zapisem nie zwalnia Sprzedającego z odpowiedzialności ani nie jest równoważne z akceptacją 
towarów i usług przez Nabywcę.

3. Prawo własności i ryzyko
a. Prawo własności do towarów przechodzi na Nabywcę w momencie dostawy lub wcześniej, jeśli Sprzedający otrzymał nie mniej niż 51% uzgodnionej 

ceny za towary.

b. Ryzyko związane ze zgodnością towarów dostarczonych zgodnie z umową przechodzi na Nabywcę w momencie dostawy.

c. Towary należące do lub dostarczone przez Nabywcę, pozostające w posiadaniu Sprzedającego w dowolnym celu, muszą być wyraźnie oznakowane 
i zarejestrowane przez Sprzedającego jako należące do Nabywcy, a ryzyko z nimi związane ponosi Sprzedający.

4. Data dostawy

a. W zamówieniu należy sprecyzować datę dostawy, datę zakończenia prac lub wykonania usług bądź, w przypadku usług regularnych, okres 
obowiązywania umowy.

b. Nabywca ma prawo, poprzez przesłanie poprawionego harmonogramu dostaw lub w inny sposób, do przełożenia daty dostawy towarów lub 
jakiejkolwiek ich partii w przypadku wystąpienia siły wyższej (zdefiniowanej poniżej), w tym, dla uniknięcia wątpliwości, zmniejszenia liczby 
zamówień od klientów Nabywcy z powodów, na które Nabywca nie ma żadnego wpływu. W pozostałych przypadkach obowiązują terminy ustalone 
w niniejszej umowie.

c. Sprzedający ma obowiązek poinformować Nabywcę o wszelkich opóźnieniach w dostawie lub realizacji usług względem uzgodnionych terminów.

d. Jeśli Sprzedający nie dostarczy całości lub partii towarów bądź nie wywiąże się z usług w ustalonym terminie lub nie wymieni odrzuconych towarów 
bądź nie poprawi jakości usług w terminie określonym umową, Nabywca może, nie naruszając innych praw, anulować zamówienie lub jego część i 
zamówić towary u innego dostawcy, obciążając Sprzedającego kosztami wydatków i strat poniesionymi przez Nabywcę z tego tytułu.

e. Wszelkie dodatkowe opłaty spedycyjne i inne, jakiekolwiek wydatki lub należności związane z zapewnieniem dostępności towarów, które w innym 
wypadku zostałyby dostarczone po ustalonej dacie, ponosi Sprzedający. Sprzedający ma prawo do uzyskania rekompensaty od Nabywcy, jeśli 
wymienione wyżej koszty zostały poniesione z winy Nabywcy.
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5. Zgodność
a.  Towary i usługi muszą spełniać wymogi zawarte w umowie, a towary muszą być przydatne do założonego celu. Towary muszą być wykonane, 

a usługi realizowane zgodnie z dobrymi praktykami inżynierskimi i wszystkimi obowiązującymi normami i przepisami. Towary muszą być 
dostarczane kompletne wraz ze wszystkimi niezbędnymi instrukcjami, ostrzeżeniami i innymi danymi niezbędnymi do bezpiecznego i prawidłowego 
przechowywania, montażu, obsługi, stosowania i konserwacji. Towary i usługi, które nie spełniają powyższych wymagań, zostaną uznane za 
wadliwe.

b. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Sprzedający nie ma pewności co do zgodności dostarczonych towarów i usług z powyższymi warunkami, ma 
obowiązek niezwłocznie pisemnie poinformować Nabywcę o możliwym braku zgodności. Nabywca w możliwie najkrótszym czasie pisemnie 
poinformuje Sprzedającego o zaakceptowaniu lub odrzuceniu podania.

6. Odstępstwa 
Zgodnie ze specyfikacją ISO TS 16949 w zakresie zapewniania zgodności i procedur certyfikacji:
a. Sprzedający ma obowiązek z wyprzedzeniem poinformować Nabywcę o wszelkich zmianach w procesie produkcji lub zmianie jakichkolwiek 

parametrów części lub surowców dostarczanych Nabywcy. 
 
Wszelkie informacje na temat zmian parametrów części i procesu należy przekazywać drogą oficjalną wyłącznie do Działu zakupów Nabywcy. Po 
otrzymaniu powiadomienia od Sprzedającego Nabywca, przy współpracy z Działem zakupów, dokona oceny zmian i poinformuje Sprzedającego o 
wszelkich wymaganiach specjalnych, w tym w zakresie PPAP (procesu zatwierdzania części do produkcji seryjnej), pobierania próbek, testowania itd.

b. Przed wprowadzeniem zmian Sprzedający musi otrzymać formalne upoważnienie ze strony Działu zakupów Nabywcy.

c. Nabywca zastrzega sobie prawo do obciążenia Sprzedającego kosztami wynikającymi z problemów z jakością spowodowanych zmianami 
wprowadzonymi bez upoważnienia.

7. Ceny i płatności
a. O ile Nabywca nie wystosuje pisemnego potwierdzenia zmiany danych technicznych, wielkości zamówienia lub zakresu dostawy, ceny podane na 

zamówieniu są stałe i nie zmienią się przez cały czas obowiązywania umowy.

b. O ile w zamówieniu nie określono inaczej, ceny umowne obejmują koszty dostawy CIP (zgodnie z INCOTERMS 2000) na adres podany na 
zamówieniu. Koszty opakowania uznaje się za zawarte w cenie towaru, o ile Sprzedawca nie określi inaczej w formie pisemnej w czasie zawierania 
umowy.

c. O ile pisemnie nie uzgodniono inaczej, płatność za usługi objęte umową lub dostawę towarów wraz z wymaganą dokumentacją dokonywana jest 
przez Nabywcę w ciągu 60 dni od miesiąca wystawienia zatwierdzonej faktury.

8. Odrzucenie towarów, usuwanie wad, gwarancja
a. Nabywca może odrzucić towary lub usługi w ciągu 60 dni od daty dostawy, jeśli wykryte zostaną wady. Sprzedający ma obowiązek odebrać 

odrzucone towary na swój koszt. W przypadku odrzucenia towarów lub usług Nabywca ma prawo żądać od Sprzedającego wymiany w terminie 
określonym przez nabywcę lub rozwiązać umowę bez naruszenia innych praw i środków zaradczych.

b. Sprzedający, na swój koszt i w jak najkrótszym czasie naprawi, wymieni lub ponownie zamontuje jakiekolwiek towary uznane za wadliwe w 
ciągu (24) miesięcy od daty dostawy lub (18) miesięcy od daty oddania do eksploatacji, którakolwiek z tych dat nastąpi pierwsza. Naprawione 
lub wymienione towary podlegają powyższym postanowieniom w zakresie daty dostawy, ponownego montażu lub testów (jeśli są konieczne), 
którekolwiek z tych założeń ma zastosowanie po wymianie lub naprawie.

c. Jeśli Sprzedający nie podejmie żadnych środków zaradczych w zakresie wykrytej wady, Sprzedający a) zwróci wszelkie wpłaty dokonane na jego 
rzecz przez Nabywcę za wadliwe towary, zaś Nabywca ma prawo rozwiązać umowę bez naruszenia innych praw i środków zaradczych oraz b) 
zrefunduje Nabywcy koszty poniesione w wyniku konieczności zakupu towarów zastępczych od innego dostawcy oraz wszelkie koszty powiązane 
oraz c) ponosi wszelkie koszty nałożone przez Nabywcę zgodnie z klauzulą 13 niniejszej umowy.

9. Materiały i narzędzia dostarczane bezpłatnie
a. Jeśli Sprzedający, aby wywiązać się z umowy, musi wyprodukować lub zakupić narzędzia (w tym szablony, matryce, formy, łoża, elementy mocujące 

itp.), prawo własności do tych materiałów przechodzi na Nabywcę z chwilą ich wytworzenia lub nabycia. Na żądanie Sprzedający dostarczy te 
materiały Nabywcy.

b. Jeśli w celu wywiązania się z umowy Nabywca udostępni Sprzedającemu niezbędne materiały (w tym, bez ograniczeń, wyposażenie, podzespoły, 
narzędzia, szablony, matryce, formy, łoża, elementy mocujące, rysunki, prototypy, projekty itp.), materiały te stanowią własność Nabywcy i 
pozostaną jego własnością. Sprzedający ma obowiązek utrzymywać przekazane materiały w dobrym stanie, z wyłączeniem normalnego zużycia 
w przypadku narzędzi takich jak szablony itp. Sprzedający może wykorzystywać przekazane materiały wyłącznie w celu wywiązania się z umowy. 
Wszelkie dodatkowe materiały zostaną przekazane przez Nabywcę wedle jego uznania. Odpowiedzialność finansową za uszkodzenia lub 
utratę przekazanych materiałów w wyniku nieprawidłowego wykorzystywania lub zaniedbania ze strony Sprzedającego ponosi Sprzedający. Nie 
naruszając innych praw Nabywcy, Sprzedający dostarczy takie materiały na żądanie Nabywcy bez względu na to, czy są one dalej wymagane przez 
Sprzedającego, czy też nie.
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c. Sprzedający będzie przechowywać wymienione materiały w innymi miejscu niż materiały własne oraz wyraźnie oznaczy je jako należące do 
Nabywcy.

d. Ryzyko związane z wszelkimi narzędziami (w tym narzędziami należącymi do Nabywcy) ponosi Sprzedający. Sprzedający ma obowiązek 
ubezpieczyć te narzędzia na kwotę równą kosztom wymiany danego narzędzia.

e. Zabrania się przenoszenia, modyfikacji i utylizacji narzędzi bez uprzedniej pisemnej zgody Nabywcy.

10. Własność intelektualna i poufność
a. Wszystkie informacje i wiedza techniczna, w tym rysunki, specyfikacje, instrukcje, próbki, narzędzia, projekty i inne dane (przekazane 

ustnie, pisemnie lub w inny sposób) dostarczone przez Nabywcę w związku z umową („Wiedza”) pozostają własnością Nabywcy i mogą być 
wykorzystywane przez Sprzedającego wyłącznie do wywiązania się z umowy.

b. Sprzedawca ma obowiązek poinformować Nabywcę o wszelkich roszczeniach wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej do towarów 
i usług objętych umową (z wyjątkiem projektów dostarczonych przez Nabywcę).

c. Sprzedający nie może umieszczać w swojej ofercie ani dostarczać towarów wykonanych z użyciem narzędzi i materiałów należących do Nabywcy 
lub zgodnie z szablonami, rysunkami, specyfikacjami lub projektami Nabywcy żadnej stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Nabywcy.

d. Wszelkie wynalazki, patenty, prawa autorskie, prawa do projektów oraz inne prawa własności intelektualnej wynikające z umowy stanowią własność 
Nabywcy. Sprzedający podejmie wszelkie działania i opracuje wszelkie dokumenty niezbędne do przeniesienia tych praw własności na Nabywcę.

e. Sprzedający zachowa w tajemnicy przekazaną wiedzę, patenty, prawa autorskie, prawa do projektów i inne prawa własności intelektualnej 
wynikające z umowy, a także informacje o klientach Nabywcy oraz wszelkie inne informacje wskazane jako poufne (z wyłączeniem informacji 
upublicznionych w wyniku innych działań, które nie zostały uznane za naruszenie umowy) i nie przekaże ich żadnym stronom trzecim bez uprzedniej 
pisemnej zgody Nabywcy.

f. Sprzedawca zwróci Nabywcy wszelkie informacje o charakterze opisanym w klauzuli 10.5 powyżej na żądanie Nabywcy.

g. Sprzedawca, bez uprzedniej pisemnej zgody Nabywcy, nie będzie reklamować, publikować ani w żaden inny sposób upubliczniać faktu, że 
Sprzedający jest dostawcą Nabywcy lub zawarł z nim umowę na dostawę.

11. Siła wyższa 
W przypadku opóźnienia wykonania umowy w wyniku działania siły wyższej, działania władz lub zaniechania przez władze działań, 
wojny lub podobnego zdarzenia, na które dana strona nie ma żadnego wpływu („siła wyższa”), czas na wykonanie umowy można 
stosownie wydłużyć pod warunkiem, że dana strona poinformuje drugą stronę o zdarzeniu i podejmie wszelkie kroki mające na celu 
zmniejszenie opóźnienia.

12. Rozwiązanie umowy
a. Nabywca ma prawo rozwiązać umowę bez naruszenia innych praw oraz bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Sprzedającego, 

jeśli:

 – dostawa zostanie opóźniona lub może być opóźniona w wyniku działania siły wyższej o więcej niż 30 dni;

 – Sprzedający naruszy warunki umowy i po otrzymaniu upomnienia nie podejmie żadnych kroków w celu naprawy szkody wynikłej z naruszenia;

 – Sprzedający nie dostarczy towarów do daty określonej w umowie;

 – Sprzedający ogłosi upadłość bądź niewypłacalność lub (jako firma) zawrze porozumienie z wierzycielami, zostanie przekazany pod zarząd 
syndyka, zarządcy przymusowego lub innego urzędnika bądź wszczęto względem niego postępowanie likwidacyjne.

b. Nabywca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym:

 – w przypadku rozwiązania odpowiedniej umowy pomiędzy Nabywcą a stroną trzecią;

 – bez podawania przyczyny.

c. W przypadku rozwiązania umowy na mocy klauzuli 12.2 i pod warunkiem, że Sprzedający wywiązał się ze swoich zobowiązań ujętych w umowie, 
Nabywca zrekompensuje Sprzedającemu koszty w rozsądnej wysokości, poniesione do momentu rozwiązania umowy i w związku z jej wykonaniem, 
które w przeciwnym wypadku stanowiłyby dla Sprzedającego bezpowrotną stratę, o ile Sprzedający podejmie wszelkie niezbędne kroki mające na 
celu zminimalizowanie tych strat i przedstawi wystarczające tego dowody. Kwota rekompensaty w żadnym wypadku nie może przekroczyć wartości 
umowy.

13. Odpowiedzialność i roszczenia odszkodowawcze
a. Sprzedający wypłaci Nabywcy odszkodowanie i zwolni Nabywcę z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, zobowiązania, straty lub wydatki 

(w tym poniesione w wyniku strat pośrednich) poniesione przez Nabywcę lub jakikolwiek inny podmiot lub stronę trzecią, za które Nabywca może 
ponosić odpowiedzialność:

 – w przypadku niewywiązania się przez Sprzedającego ze zobowiązań względem Nabywcy;
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 – w przypadku śmierci lub odniesienia obrażeń spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub częściowo, przez towary lub ich 
użytkowanie;

 – w przypadku jakichkolwiek strat lub uszkodzeń mienia;

 – w przypadku wszelkich domniemanych lub faktycznych naruszeń jakichkolwiek patentów, wzorów użytkowych, wzorów zastrzeżonych, praw 
autorskich, znaków handlowych lub jakichkolwiek innych praw własności lub praw stron trzecich posiadanych przez inne osoby.

b. Sprzedający ma obowiązek posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i odpowiedzialności z tytułu wad produktu na 
zabezpieczenie wszelkich wierzytelności wynikających z umowy oraz ma obowiązek przedstawić Nabywcy dowód ubezpieczenia w możliwym do 
przyjęcia terminie.

14. Towary niebezpieczne
a. Jeśli jakiekolwiek towary dostarczane w ramach umowy zawierają jakiekolwiek substancje niebezpieczne lub wymagają podjęcia specjalnych 

środków ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas przenoszenia, transportu, przechowywania lub użytkowania, Sprzedający 
ma obowiązek przed dostawą przekazać Nabywcy w formie pisemnej szczegółowe informacje na temat substancji oraz wymaganych środków 
ostrożności, a także ma obowiązek przed dostawą upewnić się, że do towarów dołączono odpowiednie instrukcje i umieszczono na nich bądź na ich 
opakowaniach odpowiednie, trwałe ostrzeżenia.

b. W szczególności (jednak niewyłącznie) Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Nabywcy w formie pisemnej wszelkie dane, instrukcje i ostrzeżenia 
wymagane przez obowiązujące przepisy oraz zwolni Nabywcę z odpowiedzialności z tytułu wszelkich kar, wymogów, zobowiązań, roszczeń, 
kosztów i wydatków poniesionych w wyniku niewywiązania się Sprzedającego ze swoich zobowiązań.

15. Przeniesienie praw 
Sprzedający nie może przenieść zobowiązań ani podzlecić wykonania całości umowy. Sprzedający nie może przenieść zobowiązań 
ani podzlecić wykonania części prac bez uprzedniej pisemnej zgody Nabywcy, która to zgoda nie może być bez uzasadnienia 
wstrzymywana lub opóźniana. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wszelkie usługi i towary dostarczone przez poddostawcę.

16. Zrzeczenie się odpowiedzialności 
Zaniechanie przez Nabywcę wyegzekwowania lub wykorzystania jakichkolwiek praw wynikających z umowy lub przepisów nie oznacza 
zrzeczenia się tego prawa przez Nabywcę ani nie będzie interpretowane jako działanie mające na celu uniemożliwienie wykonania lub 
egzekwowania takiego prawa w przyszłości.

17. Spory ze stronami trzecimi 
W przypadku wniesienia przez stronę trzecią jakiegokolwiek roszczenia względem Nabywcy, wynikającego z wykonania umowy przez 
Sprzedającego lub związanego z towarami bądź usługami dostarczonymi w ramach umowy, na żądanie Nabywcy Sprzedający na swój 
własny koszt pomoże Nabywcy w zaspokojeniu tego roszczenia. Decyzja sądu lub trybunału arbitrażowego odrzucająca roszczenie 
może, w zakresie, w jakim jest to istotne, zostać uznana za rozstrzygającą względem ewentualnych roszczeń Nabywcy wobec 
Sprzedającego w związku z umową.

18. Prawo właściwe i jurysdykcja 
Umowa oraz opisane w niej prawa i zobowiązania stron są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem angielskim. Sprzedający 
niniejszym poddaje się niewyłącznej jurysdykcji sądów powszechnych w Polsce Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych 
dotycząca zawierania umów w zakresie międzynarodowej sprzedaży towarów niniejszym nie ma zastosowania. 
 
Nabywca ma prawo wnieść sprawę przeciw Sprzedającemu w sądzie właściwym dla miejsca zarejestrowania siedziby Sprzedającego 
 
Niniejsza klauzula zastępuje wszelkie klauzule prawne stanowiące inaczej.


