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Ogólne Warunki Zakupu firmy Borgers Polska Sp. z o. o.

1. Zakres zastosowania 

a) Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu mają zastosowanie dla firmy Borgers 
Polska Sp. z o.o. 

b) Dla naszych obecnych oraz przyszłych zamówień stosuje się wyłącznie 
niniejsze Ogólne Warunki Zakupu. 

c) Warunki handlowe naszych kontrahentów (dalej zwanych „Dostawcami“) 
nie mają dla nas mocy obowiązującej nawet wtedy, gdy wyraźnie im się 
nie sprzeciwimy. Wyłączona jest dorozumiana akceptacja warunków 
handlowych, np. poprzez nasze odwołania do pism, które zawierają 
warunki handlowe dostawców lub do takich warunków odsyłają. 

2. Zawarcie umowy 

a) Nasze zapytania są niewiążące. Składanie i sporządzanie ofert przez 
Dostawców nie wiąże się dla nas z jakimikolwiek kosztami, niezależne od 
tego, czy umowa dojdzie do skutku.  

b) Umowa między nami a Dostawcą dochodzi do skutku dopiero po 
wyraźnym przyjęciu przez nas oferty Dostawcy lub poprzez złożenie 
żądania dostawy pojedynczej partii w ramach zamówienia na dostawy 
seryjne. Tylko pisemnie złożone przez nas zamówienia i żądania dostaw 
są dla nas wiążące. Art. 68

2 
kodeksu cywilnego nie znajduje 

zastosowania. 

Jeśli w odpowiedzi na nasze zapytanie zostanie nam złożona oferta 
zawierająca rozszerzenia, ograniczenia lub inne zmiany, to powinna ona 
zawierać wyraźne, pisemne wskazanie w tym zakresie. Jeśli oferta, która 
zostanie przez nas przyjęta, nie będzie zawierała takiego wyraźnego 
wskazania, to umowa dojdzie do skutku bez rozszerzeń, ograniczeń lub 
innych zmian Dostawcy. 

 
3. Ceny, Potrącenia z tytułu skonto, Warunki płatności 

a) O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, ustalone ceny rozumiane są jako 
ceny stałe i obejmują opakowanie i wysyłkę.   

b) Dostawca nie jest uprawniony do jednostronnych podwyżek cen nawet 
przy dłuższych terminach dostaw i trwałych relacjach handlowych, takich 
jak zamówienia na dostawy seryjne.  

c) Faktury należy wystawiać w walucie wskazanej przez nas w zamówieniu. 
Faktury muszą być zgodne z zamówieniem i zawierać wszystkie 
informacje, które są wymagane do zidentyfikowania i sprawdzenia 
spełnionego świadczenia.  

d) Termin płatności faktur wynosi 30 dni. Bieg terminu płatności rozpoczyna 
się wraz z doręczeniem faktury, jednak nie przed otrzymaniem towaru lub 
wykonaniem usługi.  

e) Jeśli uzgodniono zaliczki, to Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia 
przed terminem wymagalności zaliczki zabezpieczenia w formie gwarancji 
bankowej dużego banku europejskiego o ratingu co najmniej kategorii „A“, 
płatnej na pierwsze wezwanie (Standby Letter of Credit). 

f) Przy zwłoce w płatności jesteśmy zobowiązani do zapłaty odsetek 
ustawowych.  

g) Zastrzegamy sobie prawo do każdorazowego potrącania naszych 
roszczeń z roszczeniami Dostawców. 

4. Dostawa, Zwłoka w dostawie 

a) Termin dostawy podany w naszych zamówieniach jest wiążący; przy 
wskazaniu terminów dostaw chodzi o transakcje terminowe. Dostawca 
jest zobowiązany do powiadomienia nas niezwłocznie na piśmie, jeśli 
wystąpią lub będą możliwe do przewidzenia okoliczności, które mogą 
uniemożliwić terminową dostawę. Dostawa przedterminowa wymaga 
naszej wcześniejszej pisemnej akceptacji. 

b) Dla określenia terminowości dostawy miarodajny jest moment 
dostarczenia towaru do nas. Dostawca ma obowiązek dostarczyć towar 
franco fabryka Borgers, o ile nie uzgodniono inaczej. Jeżeli zamówienie 
jest odbierane przez nas, Dostawca jest zobowiązany do terminowego 
oddania towaru do dyspozycji, z uwzględnieniem zwykłego czasu na 
załadunek i wysyłkę.  

c) W przypadku zwłoki w dostawie Dostawca zobowiązany będzie do zapłaty 
kary umownej w wysokości 0,5% wartości danego zamówienia za każdy 
rozpoczęty tydzień zwłoki, nie więcej jednak niż 5% wartości tego 
zamówienia. W przypadku zamówień na dostawy seryjne wysokość 
powyższej kary umownej obliczana będzie na podstawie wartości partii 
objętej żądaniem dostawy. Jeżeli wysokość szkody przewyższy wysokość 
zastrzeżonej kary umownej, będziemy uprawnieni do dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych.   

d) Dostawca zapewni, aby do każdej dostawy dołączone było potwierdzenie 
odbioru dostawy, zawierające między innymi dane o numerze 
zamówienia, ewentualnych obowiązkach zwrotu lub ponownego 
wykorzystania opakowań lub innych materiałów, o zawartości dostawy, 
liczbie dostarczanych przedmiotów jak również o wadze dostawy (o ile to 

wskazane). Wszystkie dostawy towarów należy zaopatrzyć we wszelkie 
ustawowo wymagane dane na temat zawartości przesyłki oraz pozostałe 
niezbędne dane. 

W przypadku dostarczenia zbyt dużej ilości towarów nie jesteśmy 
zobowiązani do przyjęcia i zapłaty za towary dostarczone w nadmiarze. 
Dostawca ponosi ryzyko przypadkowej utraty tych towarów i na nasze 
żądanie ma obowiązek niezwłocznie odebrać dostarczone w nadmiarze 
towary na własny koszt. 

 
5. Dopuszczalny zapas towaru przy zleceniach seryjnych  

a) W przypadku otrzymania przez Dostawcę zamówienia na dostawy seryjne 
(szczególnie na elementy konstrukcyjne dla przemysłu motoryzacyjnego), 
Dostawca przyjmuje do wiadomości, że wielkość dostaw na żądanie może 
ulec zmianie, a także może zostać zredukowana do zera, a my – z 
zastrzeżeniem postanowień punktu b) – nie będziemy zobowiązani do 
odbioru dalszych produktów i materiałów, ani do świadczenia wzajemnego 
w tym zakresie. Prognozy dostaw na żądanie, o których informujemy 
Dostawcę, nie są wiążące i nie stanowią podstawy dla jakichkolwiek 
roszczeń - z zastrzeżeniem postanowień punktu b). Prognozy te opierają 
się na informacjach naszych Klientów i służą jedynie wsparciu w 
planowaniu produkcji. 

b) W celu zabezpieczenia bezpieczeństwa dostaw w ramach zamówienia na 
dostawy seryjne Dostawca jest uprawniony do utrzymywania zapasów 
gotowych produktów w ilości odpowiadającej prognozie dostaw na 
żądanie na kolejny miesiąc, jak również zapasów surowców na dwa 
kolejne miesiące. Jeśli w danym miesiącu nasze żądania dostaw nie 
odpowiadają prognozom, Dostawca ma obowiązek odpowiednio 
dostosować wytwarzanie gotowych produktów, jak również ilość 
zamawianych surowców. 

c) W przypadku braku dalszych żądań dostaw, odbierzemy wskazane w 
punkcie b), gotowe produkty po cenach aktualnie obowiązujących, a 
surowce po udokumentowanych cenach ich nabycia, nie wyższych jednak 
niż ceny rynkowe. 

d) Zobowiązanie do odbioru i do świadczenia wzajemnego, o którym mowa 
w punkcie b) nie obowiązuje, jeżeli żądania dostaw zostały przez nas 
wstrzymane z uwagi na fakt, że w momencie ich wstrzymania jesteśmy 
uprawnieni do nadzwyczajnego wypowiedzenia Umowy. 

6. Przejście ryzyka, Zastrzeżenie prawa własności 

a) Moment przejścia ryzyka uzależniony jest od uzgodnionych warunków 
dostawy. W braku uzgodnienia w tym zakresie ryzyko przechodzi na nas 
w momencie dostarczenia towaru do ustalonego miejsca odbioru, także 
jeżeli uzgodniono wysyłkę towarów. 

b) W przypadku maszyn i urządzeń technicznych ryzyko przechodzi na nas 
dopiero po formalnym odbiorze.   

c) Zastrzeżenia własności towarów przez Dostawcę obowiązują tylko pod 
warunkiem, że odnoszą się do naszego zobowiązania do zapłaty za 
poszczególne towary ew. produkty, co do których Dostawca zastrzega 
sobie prawo własności. Przy całkowitej zapłacie z naszej strony własność 
dostarczonego towaru ew. produktu przechodzi na nas. Wykluczone jest 
jakiekolwiek przedłużone lub rozszerzone zastrzeżenie prawa własności 
ze strony Dostawcy. 

7. Jakość, Rękojmia 

a) Dostawca zapewnia, że jego dostawy lub świadczenia spełniają ustawowe 
oraz umowne wymogi, w szczególności w zakresie ochrony środowiska 
oraz jakości, i że są wolne od wad.  

b) W przypadku wadliwej dostawy lub świadczenia, lub w przypadku innych 
naruszeń umowy lub obowiązków przysługują nam ustawowe roszczenia i 
prawa bez żadnych ograniczeń.  

c) W zakres wykonania uzupełniającego w ramach usuinięcia wad wchodzą 
także wymontowanie wadliwego towaru oraz wbudowanie towwaru 
naprawionego lub nowego, jęzli towar zgodnie ze swoim rodzajem i 
przeznaczeniem został wbudowany w innąrzecz lub z nią połączony. Nie 
stosuje się art. 561

1
 § 2 Kodeksu cywilnego. 

d) Odmiennie od art. 563 § 1 Kodeksu cywilnego roszczenia z tytułu rękojmi 
przysługują nam w nieograniczonym zakresie także wtedy, gdy wada nie 
została przez nas stwierdzona wskutek rażącego niedbalstwa. Ponadto 
roszczenia z tytułu wadliwości przysługują nam w nieograniczonym 
zakresie także w wypadku, gdy przy dostawach seryjnych (powtarzalnych) 
oświadczyliśmy akceptację towaru na podstawie próbek wyjściowych 
bądź – w wypadku zmian – próbek zmienionego towaru. 

e) Jeśli wskutek powtarzających się wadliwych dostaw, szczególnie w 
ramach zamówień na dostawy seryjne, konieczne stanie się 
przeprowadzanie kontroli przyjmowanych towarów wykraczającej poza 
zwykły zakres, to Dostawca zobowiązany jest, w zależności od naszej 
decyzji, albo przeprowadzić 100% kontrolę początkową na własny koszt, 
albo ponieść koszty 100% kontroli przyjmowanych towarów u nas. Jeśli 
wystąpią szczególne okoliczności (np. szczególnie wysoki odsetek 
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braków), to Dostawca ma obowiązek, także wskutek pierwszej wadliwej 
dostawy, w zależności od naszej decyzji, albo przeprowadzić 100% 
kontrolę początkową na własny koszt, albo ponieść koszty 
przeprowadzonej u nas 100% kontroli przyjmowanych towarów. W 
przypadku konieczności przeprowadzenia 100% kontroli (początkowej lub 
przyjmowanych towarów) czas trwania tych działań zostanie przez nas 
ustalony z Dostawcą. Jako termin kontroli (sprawdzenia), zgodnie z art. 
563 § 1 kodeksu cywilnego, strony uzgadniają moment, w którym 
zawartość dostawy zostanie faktycznie wykorzystana do produkcji lub w 
inny faktyczny sposób użyta (uruchomiona).   

f) Terminowości poinformowania Dostawcy o stwierdzonych odchyleniach w 
zakresie jakości i ilości należy oceniać z uwzględnieniem należytej 
staranności wymaganej w tego typu stosunkach, reklamacje złożone w 
terminie 10 dni roboczych od pierwszego użycia, ew. w przypadku wad 
ukrytych, od ich wykrycia, uważa się każdorazowo za złożone w terminie. 

g) Obowązek zbadania rzeczy ogranicza się do wad, które są widoczne 
podczas oględzin zewnętrznych przy kontroli początkowej, łącznie z 
dokumentami dostawy (np. uszkodzenia transportowe, dostarczenie zbyt 
małej ilości towarów bądź towarów niewłaścuiwych) lub są widoczne w 
trakcie ewentualnie przeprowadzonej początkowej kontroli jakościowej. 
Obowiązek poinformowania o później uwidocznionych wadach pozostaje 
nienaruszony, stosuje się postanowienie ust. f) co do terminowości 
powiadomienia Dostawcy.  

h) Kontrolę funkcjonowania wykonujemy po otrzymaniu informacji o 
gotowości do eksploatacji. Dla systemów i sprzętów o złożonych 
programach zastrzegamy sobie 30 dni na sprawdzenie funkcjonowania. O 
ile z powodów technicznych lub organizacyjnych nie podejmujemy sami 
kontroli funkcjonowania, zastrzegamy sobie wszystkie prawa, jeśli 
kontrole przeprowadzone u partnerów umownych wykażą wady i braki. 
Oprócz tego obowiązują postanowienia ustawowe. 

i) Gdyby kontrole funkcjonowania, zgodnie z punktem h) nie przebiegły 
pomyślnie, przysługują nam wszystkie uprawnienia ustawowe zgodnie z 
punktem b). 

j) Wszystkie umowne obowiązki Dostawcy pozostają bez ograniczeń w 
mocy, niezależnie od przeprowadzenia kontroli funkcjonowania, 
pozostałych środków sprawdzających, odbioru lub aprobaty 
przedłożonych wzorów, próbek itp., w szczególności przeprowadzenie 
przez nas powyższych czynności nie oznacza rezygnacji z roszczeń z 
tytułu rękojmi. 

k) Odbiór prac budowlanych i pozostałych robót wymaga pisemnego 
protokołu odbioru podpisanego przez obie Strony. Jeśli w czasie odbioru 
zostaną stwierdzone wady, jesteśmy uprawnieni do odmowy odbioru do 
czasu ich usunięcia.  

l) Termin rękojmi wynosi 48 miesięcy od przekazania nam towarów, o ile nie 
znajduje zastosowania dłuższy ustawowy termin rękojmi W przypadku 
prac budowlanych i innych robót termin rękojmi wynosi 60 miesięcy od 
podpisania protokołu odbioru przez obie strony. W chwili otrzymania przez 
Dostawcę naszego pisemnego lub przesłanego faksem zgłoszenia wad, 
bieg przedawnienia ulega wstrzymaniu.   

8. Roszczenia regresowe wobec Dostawców / Sprzedawców / 
Usługodawców 

a) Obok roszczeń z tytułu wad przysługują nam nieograniczone roszczenia 
regresowe odpowiadające ustawowym roszczeniom o naprawienie 
szkody w ramach łańcucha dostaw (art. 576

1
 nn. KC). W szczególności 

jesteśmy uprawnieni dochodzić od naszych Dostawców takiego samego 
sposobu wykonania uzupełniającego (naprawa lub wymiana na rzecz 
nową, wolną od wad), jaki jesteśmy w danym wypadku dłużni naszym 
Odbiorcom. 
 

b) Nasze roszczenia wskazane w punkcie a) przysługują nam także wtedy, 
gdy wadliwa rzecz została przez nas lub innego przedsiębiorcę 
przetworzona, np. przez wbudowanie jej w inny profukt. 

 
9. Dostawy części zamiennych 

a) Dostawca zapewnia i gwarantuje, że dostawy zamawianych przez nas 
części, które są przeznaczone do użytku w zakresie seryjnej produkcji 
naszych Klientów (OEM = producent oryginalnego wyposażenia), będą 
dostępne także po upływie produkcji seryjnej przez OEM przez okres co 
najmniej 15 lat.  

b) Dla dostaw części zamiennych podczas produkcji seryjnej obowiązują 
ceny seryjne, dla dostaw po zakończeniu serii, o ile nie postanowiono 
inaczej, obowiązują ceny i warunki obowiązujące w roku przed 
zakończeniem serii. 

10. Potrącenie i zatrzymanie, przelew 

a) Dostawca jest uprawniony do potrącenia jedynie niespornych lub 
prawomocnie stwierdzonych roszczeń. 

b) Prawo zatrzymania przysługuje Dostawcy jedynie w przypadku 
niespornych lub prawomocnie stwierdzonych roszczeń, o ile wynikają one 
z tego samego stosunku umownego.  

c) Prawa i obowiązki wynikające z zawartych z nami umów mogą być 
przenoszone tylko po wcześniejszym uzyskaniu naszej pisemnej zgody. 
Powyższe nie obowiązuje w stosunku do roszczeń pieniężnych. Jesteśmy 

uprawnieni do przenoszenia praw i obowiązków na osoby trzecie.  

11. Prawo własności przemysłowej 

a) Dostawca zapewnia, że w związku ze zgodnym z przeznaczeniem 
wykorzystaniem zamówionego towaru, włączając używanie na całym 
świecie, nie będą naruszone żadne prawa własności przemysłowej osób 
trzecich w kraju ani za granicą. 

b) W wypadku dochodzeniu praw przez osoby trzecie Dostawca jest 
zobowiązany do zwolnienia nas w stosunku wewnętrznym od wszystkich 
roszczeń w stosunkach wewnętrznych, włączając w to poniesione koszty 
prawnych postępowań i pomocy prawnej. 

12. Odpowiedzialność producenta 

a) Dostawca jest zobowiązany, w przypadku wady w produkcie objętym jego 
świadczeniem lub dostawą, zwolnić nas z ewentualnej wynikającej z tego 
odpowiedzialności producenta, włącznie z poniesionymi kosztami 
postępowań i pomocy prawnej. 

b) O ile z powodu wady produktu należącego do zakresu świadczenie i/lub 
dostawy Dostawcy będziemy zobowiązani do przeprowadzenia akcji 
serwisowej lub dobrowolnie przeprowadzimy taką akcję dla zapobieżenia 
znacznym szkodom, Dostawca zobowiązany jest do poniesienia 
powstałych w związku z tym kosztów oraz do naprawienia szkód. 

c) Tylko jeśli towary lub produkty dostarczone przez Dostawcę są 
przetwarzane przez nas, a wada nie zostanie przez nas wykryta w ramach 
naszego procesu przetwórczego wskutek rażącego niedbalstwa, chociaż 
powinna była zostać wykryta, spoczywający na Dostawcy obowiązek 
zwolnienia nas z odpowiedzialności, o którym mowa w pkt. a) oraz 
obowiązek odszkodowawczy, o którym mowa w punkcie b) ulegają 
zredukowaniu odpowiednio do naszego stopnia współwiny wynikającej z 
rażącego niedbalstwa. 

d) Dostawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za produkt z 
odpowiednią sumą ubezpieczeniową, jak również do niezwłocznego 
przedłożenia potwierdzenia posiadania ubezpieczeń wystawionego przez 
ubezpieczyciela na nasze każde żądanie. Z reguły odpowiednia suma 
ubezpieczenia wynosi EUR 10.000.000,00. 

13. Zachowanie tajemnicy 

a) Dostawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy warunki zamówienia, 
jak również wszystkie ujawnione w tym celu informacje i przekazane mu 
dokumenty (za wyjątkiem informacji ogólnie dostępnych) i używać ich 
tylko w celu realizacji zamówienia. Dostawcy nie wolno w szczególności 
używać dla celów niezwiązanych z każdorazową umową, powielać ani 
udostępniać osobom trzecim dokumentacji wykonawczych i specyfikacji, 
które zostały mu przez nas przekazane w celu wyprodukowania 
przedmiotu dostawy. 

b) Zobowiązanie do zachowania tajemnicy pozostaje w mocy przez 10 lat od 
zakończenia umowy. 

c) Po realizacji zamówienia, jak również na każde nasze żądanie Dostawca 
zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu przekazanych mu 
dokumentów, zniszczenia ewentualnych kopii i odpisów, jak również 
nieodwracalnego usunięcia zapisów elektronicznych oraz pisemnego 
potwierdzenia wykonania tego obowiązku.  

d) Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy nie wolno wskazywać w 
materiałach reklamowych, broszurach na stronach internetowych, w 
prezentacjach itp. na powiązania handlowe z Borgers Polska.  

e) Dostawca zobowiąże swoich poddostawców do stosowania niniejszego 
punktu 12. 

14. Dokumentacja wykonawcza, specyfikacje 

a) Dostawca jest zobowiązany:  

(i) na własny koszt na bieżąco aktualizować wpisy w systemie IMDS dla 
dostarczanych nam produktów. Jeżeli Dostawca nie jest w stanie 
samodzielnie dokonywać wpisów w systemie IMDS, ma on 
obowiązek przekazać nam listę wszystkich zawartych w produktach 
składników i materiałów oraz ich ilości tak, abyśmy mogli dokonać 
odpowiednich wpisów do systemu IMDS. W zamian za dokonywanie 
przez nas wpisów do IMDS za Dostawcę, Dostawca zapłaci nam 
ryczałtową kwotę w wysokości EUR 100,00 za każdy wpis do IMDS i 
za każdą zmianę takiego wpisu. Jeśli Dostawca nie może podać 
składników i ich ilości lub jeśli istnieje powód do przyjęcia, że podane 
informacje są niewłaściwe lub niepełne, Dostawca poniesie koszty 
analizy produktów pod kątem składników i ich stężenia, a nas zwolni 
z tych kosztów. 

(ii) udostępnić kartę charakterystyki dostarczonych nam przez niego 
Produktów, która zawiera wytyczne Rozporządzenia REACH (WE) 
nr 1907/2006 w każdorazowo w aktualnej wersji. 

b) Dostawca ma ponadto obowiązek przestrzegać negatywnej listy 
substancji firmy Borgers, która jest dostępna pod adresem 
http://www.borgers.de/agb.html i na życzenie może zostać przesłana 
Dostawcy i nie wolno mu używać żadnych zakazanych zgodnie z tą listą 
substancji do swoich produktów. 
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c) Jeśli zgodnie z Rozporządzeniem REACH (WE) nr 1907/2006 w 
każdorazowo aktualnej wersji lub zgodnie z inną ustawą jakaś substancja 
zawarta w Produkcie będzie uznana za zakazaną dla danego 
zastosowania lub użycia, ewentualnie stężenie danej substancji będzie 
zakazane, Dostawca musi nas o tym niezwłocznie poinformować i 
przekazać nam, jakie środki są podejmowane w celu usunięcia tego 
stanu. 

d) Dostawca niezwłocznie poinformuje nas pisemnie o wszelkich zmianach 
w składzie dostarczanych nam produktów.  

e) Na życzenie Dostawca przedłoży nam do wiadomości i ewentualnie do 
akceptacji plany, rysunki wykonawcze, obliczenia techniczne itp., które 
dotyczą jego dostaw i świadczeń, w wybranej przez nas formie i 
pozostawi nam je w razie potrzeby do dalszego korzystania, w 
szczególności, jeśli potrzebujemy ich do używania przedmiotu dostawy 
lub świadczenia, do prac konserwacyjnych itp.  

f) Dostawca dostarczy na żądanie rysunki części zamiennych dla istotnych 
części zamiennych z dokładnymi danymi na temat ich właściwości. 

g) Zatwierdzenie takich planów, rysunków wykonawczych, obliczeń etc. nie 
ma wpływu na umowne obowiązki Dostawcy. 

h) Własność form, narzędzi, szablonów druków itp., których koszty 
poniesiemy, przechodzi na nas najpóźniej w chwili dokonania zapłaty. Na 
nasze żądanie Dostawca będzie je przechowywać przez odpowiedni 
okres czasu ew. odpowiednio do postanowień umownych, jak również w 
każdej chwili na żądanie niezwłocznie nam je wyda. Powyższe nie 
spowoduje powstania jakichkolwiek kosztów po naszej stronie.  

i) Wszystkie materiały, które oddajemy Dostawcy do dyspozycji w związku z 
oczekiwanymi dostawą lub świadczeniem, włącznie z urządzeniami, 
sprzętem, komponentami, narzędziami, wzorami, instrumentami 
pomiarowymi i testowymi, dokumentami konstrukcyjnymi, rysunkami, 
specyfikacjami, danymi i podobnymi, pozostają w każdym czasie naszą 
własnością. Dostawca przechowuje je na własne ryzyko w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo. Bez naszej pisemnej zgody nie wolno 
Dostawcy tych materiałów usunąć ani powielać, wypożyczać lub w inny 
sposób udostępniać osobom trzecim. 

15. Zmiany w produktach ew. w procedurach 

Dostawca jest zobowiązany do poinformowania nas pisemnie z 
odpowiednim wyprzedzeniem, jeśli ma zamiar dokonać zmian w 
produktach lub w procedurach lub dokonać zmiany metody analizy w 
odniesieniu do otrzymywanych przez nas dostaw lub świadczeń. O ile 
dotyczy to istniejących umów, konieczna jest nasza zgoda w tym 
zakresie. 

16. Compliance, bezpieczeństwo i przestrzeganie praw człowieka 

a) Dostawca zobowiązuje się, że będzie postępował zawsze zgodnie z 
prawem, jak również do stosowania i przestrzegania ustaw i norm 
znajdujących zastosowanie w danej sytuacji.  

b) Dostawca jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich znajdujących 
zastosowanie przepisów prawa i zbiorów reguł, w szczególności 
dotyczących ochrony środowiska włącznie z oszczędnością energii i 
zasobów, BHP, zapobiegania wypadkom, bezpieczeństwa 
transportowego i bezpieczeństwa instalacji. Dodatkowo Dostawca jest 
zobowiązany do utrzymywania skutecznego systemu zarządzania w 
wymienionych obszarach i na żądanie dostarczać nam odpowiednie 
dokumenty ew. umożliwiać w każdym czasie wgląd do tych dokumentów.  

c) Dostawca uznaje zasady i reguły zawarte w naszym Kodeksie 
Postępowania – Code of Conduct (przesyłany na życzenie lub dostępny 
na naszej stronie http://www.borgers-group.de) – za obowiązujące w 
stosunku do siebie i zobowiązuje się do postępowania zgodnego z nimi. 
Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego zgłoszenia naszemu 
kierownictwu zauważonych naruszeń Kodeksu Postępowania przez 
naszych pracowników.  

d) Dostawca respektuje, wspiera i przestrzega międzynarodowo uznane 
prawa człowieka, w szczególności Regulacje Organizacji Narodów 
Zjednoczonych w zakresie praw człowieka i praw dziecka. Jeżeli 
obowiązujące Dostawcę krajowe regulacje prawne dotyczące pracy 
wykonywanej przez dzieci i praw człowieka przewidują surowsze kryteria, 
to należy je stosować w pierwszej kolejności. Ponadto Dostawca 
zobowiązany jest do zapewnienia, aby w ramach produkcji jego dostaw 
nie dochodziło do żadnego rodzaju pracy przymusowej.  

e) Dostawca zobowiązuje się, że w ramach obowiązujących praw i ustaw 
będzie przeciwdziałał wszelkim formom dyskryminacji oraz zapewnia, że 
w czasie produkcji jego dostaw nie będzie dochodziło do dyskryminacji. 
Dotyczy to w szczególności dyskryminacji współpracowników ze względu 
na płeć, rasę, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne lub kulturowe, 
religię, światopogląd, wiek, orientację lub tożsamość seksualną. 

f) Dostawca odpowiada za szkody, koszty oraz nakłady poniesione przez 
nas, nasze organy oraz/lub naszych współpracowników, które wynikają z 
naruszenia obowiązków zawartych w pkt. 16 w podpunktach od a) do e). 
Dostawca zobowiązany jest do zwolnienia nas, naszych organów oraz/lub 
naszych współpracowników z wszelkich ewentualnych roszczeń osób 
trzecich związanych z naruszeniem obowiązków wymienionych w pkt. 16 
od a) do e). 

17. Świadczenia w obrębie Zakładów Borgers  

a) W przypadku świadczenia pracy na terenie naszych zakładów Dostawca 
jest zobowiązany do wskazania imion oraz nazwisk swoich pracowników 
oraz do wykazania posiadanych przez nich kwalifikacji oraz odbycia 
przeszkolenia w zakresie prawnych oraz pozostałych wytycznych, a w 
szczególności w zakresie regulaminu naszych zakładów - przed 
rozpoczęciem świadczenia pracy. 

b) W przypadku ustalenia rozliczeń godzinowych, następuje ono na 
podstawie wiarygodnego wykazu przepracowanych godzin, 
kontrasygnowanego przez odpowiedzialnego pracownika wyznaczonego 
przez nas z imienia i nazwiska.  

c) Korzystanie z udostępnionych przez nas pomocy oraz narzędzi pracy 
odbywa się na własne ryzyko Dostawcy. 

d) Przy dostawie i instalacji maszyn oraz urządzeń należy przestrzegać 
wszystkich przepisów prawa znajdujących zastosowanie oraz naszych 
wytycznych.  

18. Nadzwyczajne wypowiedzenie umowy, siła wyższa  

a) Jesteśmy uprawnieni do wypowiedzenia umów / zleceń dostaw seryjnych 
z zachowaniem terminu sześciu miesięcy na koniec miesiąca 
kalendarzowego. 

b) Ponadto jesteśmy uprawnieni do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy 
z Dostawcą, w szczególności, gdy:  

(i) Dostawca w sposób istotny narusza obowiązki umowne; 

(ii) Stosunki finansowe lub majątkowe Dostawcy ulegną takiemu 
pogorszeniu, że zdolność Dostawcy do wykonania swoich 
zobowiązań umownych jest zagrożona; 

(iii) Zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne dotyczące majątku 
Dostawcy, dojdzie do protestu wekslowego lub zostanie wszczęte 
inne postępowanie o podobnym charakterze;  

(iv) Udzielone przez naszego klienta zlecenie na dostawy seryjne, na 
podstawie którego sprowadzaliśmy elementy konstrukcyjne, ulegnie 
zakończeniu bez względu na podstawę prawną tego zakończenia;  

(v)  pozyskamy podobny element konstrukcyjny w ramach stałego 
zlecenia dostawy u innego dostawcy na korzystniejszych warunkach, 
a Dostawca w wyznaczonym terminie nie przywróci konkurencyjności 
tej części konstrukcyjnej; lub  

(vi) Dostawca zawiesi swoją działalność gospodarczą lub takim 
zawieszeniem grozi.  

c) Przy zakończeniu umowy (obojętnie z jakiego powodu) Dostawca 
zobowiązany jest do zwrotu na własny koszt wszelkich materiałów, które 
zostały mu przez nas udostępnione lub oddane do dyspozycji, o ile w 
dalszym ciągu posiadają wartość, jak również wszelkich innych 
przedmiotów stanowiących naszą własność. 

d) W przypadku zaistnienia siły wyższej, strajków, niezawinionych zakłóceń 
produkcji, zamieszek, działań urzędowych oraz pozostałych 
nieuchronnych wydarzeń jesteśmy upoważnieni do odstąpienia od umowy 
w całości lub w części, względnie do wypowiedzenia umowy, o ile 
wystąpienie powyższych okoliczności spowoduje ograniczenie naszego 
zapotrzebowania. W pozostałych przypadkach obowiązują uregulowania 
prawne. 

e) Dostawca odpowiada, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, za 
przejściowe i długotrwałe utrudnienia w świadczeniu usług, zaistniałe w 
wyniku walk ekonomicznych (np. strajków, wyłączeń), braków 
personalnych, braku surowców, przewidywalnych i możliwych do 
uniknięciach zakłóceń w produkcji oraz działań urzędowych. 

19. Miejsce wykonania zobowiązania, prawo właściwe i jurysdykcja 

a) Miejscem spełnienia świadczenia dla wszelkich dostaw i innych 
świadczeń jest każdorazowo wyznaczone przez nas miejsce 
przeznaczenia. 

b) Umowy podlegają prawodawstwu Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem 
Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej 
Sprzedaży Towarów (CISG).  

c) Ewentualne spory wynikające z umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Borgers Polska sp. z o.o., o ile będzie 
to prawnie dopuszczalne. Zastrzegamy sobie jednak prawo do złożenia 
pozwu w sądzie właściwym dla siedziby Dostawcy. 

20. Klauzula Salwatoryjna 

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków 
Zamówień jest lub stanie się nieważne, to nie narusza to ważności 
pozostałych postanowień. W takiej sytuacji, powstała luka powinna zostać 
zastąpiona odpowiednim uregulowaniem zastępczym, które najbliżej 
odpowiada gospodarczemu sensowi i celowi nieważnego postanowienia.  

 


