Warunki zakupów
1. Każde udzielone przez nas zamówienie powinno być natychmiast po jego otrzymaniu przez dostawcę
potwierdzone pisemnie z podaniem ceny i terminu dostawy. Zastrzegany sobie w każdym czasie prawo do
odwołania udzielonego zamówienia jeśli potwierdzenie zamówienia nie nastąpi niezwłocznie lub jeśli w
znaczących punktach jak ceny, terminy, i inne, będzie odbiegać od udzielonego zamówienia. Zmiany
zamówienia są obowiązujące tylko przy naszej pisemnej zgodzie.
2. Terminy dostaw musza być koniecznie dotrzymane punktualnie. Dostawca jest zobowiązany
niezwłocznie powiadomić nas o oczekiwanych zmianach terminu. Zastrzegamy sobie wyraźnie prawo
decyzji o podtrzymaniu naszego zamówienia i jesteśmy uprawnieni przy nie terminowej dostawie do
odstąpienia od umowy bez odszkodowania w całości lub w nie wypełnionej części zamówienia.
3. Wysyłka, o ile z naszej strony nie wymagano określonego rodzaju dostawy, powinna być dokonana
zgodnie z aktualnie najkorzystniejszymi warunkami. Zwiększone koszty za przyśpieszoną dostawę ze
względu na niedotrzymany termin dostawy obciążają dostawcę.
4.Opakowanie uznawane jest tylko jako koszty własne. Naliczone zewnętrzne opakowanie ( skrzynie,
pojemniki, itp.) muszą być zapisane na dobro rachunku w co najmniej 2/3 naliczonej wartości przy ich
zwrocie.
5. Porozumienia co do jakości, bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska i socjalnej
odpowiedzialności dla dostawców (porozumienie o zapewnieniu jakości) są częścią umowy.
6. Na fakturach, dowodach dostaw i zawiadomieniach o wysyłce muszą być umieszczone nasze znaki
i numery. Prosimy o wszystkie faktury w 2 egzemplarzach.
7. Płatność następuje po wejściu pełnej dostawy lub pełnego świadczenia oraz nadejściu faktury do
wyboru albo w ciągu 30 dni z 2 % upustu albo w ciągu 90 dni netto.
8. Przekazanie zamówienia osobom trzecim bez naszej pisemnej zgody nie jest dozwolone i uprawnia nas do
całkowitego lub częściowego odejścia od umowy oraz do wymagania zwrotu szkód.
9. Dokumenty przekazane dostawcy w celu wykonania naszego zamówienia jak rysunki, wzorce lub
pozostałe oraz wykonane zgodnie z tym towary nie mogąą być udostępniane ani przekazywane osobom
trzecim bez naszej pisemnej zgody Należy je zwrócić do nas wraz z resztą dostawy. Działania
przeciwne zobowiązują do pełnego zwrotu szkód i uprawniają nas do całkowitego lub częściowego
odejścia od umowy bez odszkodowania.
10. Compliance
Dostawca zobowiązuje się do dotrzymania odpowiednich uregulowań prawnych w postępowaniu z
pracownikami, ochroną środowiska, i bezpieczeństwem pracy i pracować nad tym by w swoich
działaniach minimalizować negatywne działania swojej działalności na człowieka i środowisko.
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