Terms and Conditions of Purchasing of the MANN+HUMMEL
Group for Production Material – Region Europe and Asia Pacific /
Warunki zakupów materiałów produkcyjnych obowiązujące w
Grupie MANN+HUMMEL / Region Europa, Azja i kraje Pacyfiku
Właściwe przepisy
1.1 Niniejsze Warunki zakupu stosuje się na zasadzie wyłączności do wszystkich zamówień MANN+HUMMEL (dalej
„Zamówienia”) obejmujących zakup towarów i usług oraz
wykonywanie robót. Warunki dostawy, które kolidują ze
sobą, stosuje się jedynie po ich potwierdzeniu na piśmie
przez MANN+HUMMEL. MANN+HUMMEL niniejszym wyraźnie wyłącza wszystkie uwagi lub odniesienia Dostawcy
dotyczące ważności i możliwości stosowania jego własnych
ogólnych
warunków.
Warunki
zakupu
MANN+HUMMEL
stosuje
się
wyłącznie
jeśli
MANN+HUMMEL nie sprzeciwi się ich zastosowaniu w
konkretnych przypadkach lub jeśli przyjmie dostawę bez
zastrzeżeń pomimo posiadania wiedzy na temat przeciwnych lub uzupełniających warunków Dostawcy. Niniejsze
Warunki stosuje się do spółek MANN+HUMMEL wymienionych w Załączniku 1 oraz do Dostawcy i jego spółek
wymienionych w Załączniku 2.
1.2 Oprócz niniejszych Warunków zakupu i Umowy zapewnienia jakości integralną część niniejszej umowy stanowią również Podręcznik dostawcy i Podręcznik logistyczny.

1.
1.1

Relevant Regulations
These Conditions of Purchasing shall apply exclusively to
all our orders (hereinafter “Order”) governing the purchase
of goods, services and work performance. Contradictory
terms of delivery shall only apply if expressly acknowledged
in writing by us. We hereby expressly object to any of the
Supplier’s notes or references as to the validity and applicability of his general terms and conditions. Our Conditions of
Purchasing apply exclusively if we do not object the Supplier terms and conditions in individual cases or if, although
being aware of contrary or supplementary terms and conditions of the Supplier, we accept a delivery without reservation. These Terms and Conditions shall apply to the
MANN+HUMMEL companies as listed in Appendix 1 and to
the Supplier and its companies as listed in Appendix 2.

1.2

In addition to these Terms and Conditions of Purchasing,
the Quality Assurance Agreement, the Supplier Manual and
Logistics Manual shall also apply and form an integral part
of this agreement.

2
2.1

Ordering and Order Confirmation
Electronic Data Interchange (“EDI”), alternatively WebEDI,
is essential and mandatory for a Supplier to enter a business relationship with MANN+HUMMEL. In case a Supplier
refuses EDI/WebEDI or does not conclude the EDI/WebEDI
agreement within two (2) months, the business relationship
with MANN+HUMMEL shall nevertheless continue, however, the Supplier will be charged with EUR 100 (EUR one
hundred) per delivery in such a case.

2
2.1

2.2

Orders and/or subsequent changes must be made in writing
to be binding on us. The written form includes email or - if
agreed - EDI or WebEDI. Deviations from this form requirement shall be effective only with our prior approval in writing
or text form.

2.2

2.3

The EDI Agreement is an integral part of these Terms and
Conditions and can be accessed under: www.mann-hummel.com/ediagreement
Acceptance of our Order must be confirmed in writing within
two working days, with indication of our complete Order
data. If the Supplier fails to accept the Order within ten (10)
working days as of receipt, we shall be entitled to cancel the
Order.
Prices specified in the Order are fixed.

2.3

3
3.1

Delivery Dates / Delay in Delivery
Agreed delivery dates and deadlines shall be binding. Delivery schedules are binding, unless the Supplier raises any
objections within three (3) working days from receipt of said
schedules. The date of receipt of the goods at the location
specified in our Order shall be decisive for compliance with
the delivery date or deadline. The Supplier shall be responsible for notifying the service provider specified in our Order.
If a service provider other than the one specified by us is
commissioned without our prior approval, the Supplier must
bear any extra costs incurred as a result.

3
3.1

3.2

The Supplier shall promptly notify us in writing of any potential delays or non-compliance with delivery dates and
deadlines, explaining the reasons for the delay and specifying how long they are expected to prevail.
Should the Supplier exceed the agreed-upon delivery dates
and deadlines, he shall be deemed in default without a reminder being required, provided that a certain date has
been directly or indirectly stipulated within the scope ofsuch
agreed-upon delivery dates or deadlines.

3.2

2.4

2.5

3.3
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1.

2.4

2.5

3.3

Zamówienia i potwierdzanie zamówień
Dostawca chcący nawiązać stosunki biznesowe z
MANN+HUMMEL musi obowiązkowo stosować system
elektronicznej wymiany danych (EDI) lub alternatywnie WebEDI. W przypadku gdy Dostawca odmówi stosowania systemu EDI/WebEDIT lub nie zawrze umowy dotyczącej jego
stosowania w ciągu 2 (słownie: dwóch) miesięcy, nawiązany stosunek biznesowy z MANN+HUMMEL pozostaje w
mocy, jednakże Dostawca zostanie obciążony opłatą 100 €
(słownie: sto euro) za każdą dostawę.
Zamówienia
i
ich
późniejsze
zmiany
wiążą
MANN+HUMMEL, jeśli zostały złożone na piśmie. Forma
pisemna obejmuje wiadomości e-mail lub, jeśli tak uzgodniono, EDI lub WebEDI. Odstępstwa od wymogu formy pisemnej skuteczne są jedynie za uprzednią zgodą
MANN+HUMMEL wyrażoną w formie pisemnej lub dokumentowej.
Integralną część niniejszych Warunków stanowi Umowa
EDI, którą można znaleźć pod adresem www.mann-hummel.com/ediagreement
Dostawca musi potwierdzić Zamówienie MANN+HUMMEL
w formie pisemnej w ciągu dwóch dni roboczych, wskazując
pełne dane Zamówienia. Jeśli Dostawca nie przyjmie Zamówienia w ciągu 10 (słownie: dziesięciu) dni od jego otrzymania, MANN+HUMMEL ma prawo cofnąć Zamówienie.
Ceny podane w Zamówieniu są cenami sztywnymi.
Daty dostawy, opóźnienia w dostawie
Strony związane są uzgodnionymi datami i terminami dostawy. Strony związane są harmonogramami dostaw,
chyba że Dostawca zgłosi zastrzeżenia w ciągu 3 (słownie:
trzech) dni roboczych od otrzymania wspomnianych harmonogramów. Przy określaniu zgodności z datą lub terminem
dostawy decydujące znaczenie ma data otrzymania towaru
w lokalizacji wskazanej w Zamówieniu. Dostawca odpowiada za powiadomienie wskazanego w Zamówieniu usługodawcy. W przypadku zlecenia usługi usługodawcy, który
nie został uprzednio zatwierdzony przez MANN+HUMMEL,
Dostawca musi ponieść wszystkie wynikłe stąd dodatkowo
koszty.
Dostawca niezwłocznie powiadomi MANN+HUMMEL na
piśmie o potencjalnych opóźnieniach lub niezgodnościach
z datami i terminami dostawy, wskazując przyczyny opóźnienia i ich oczekiwany czas trwania.
W przypadku gdy Dostawca nie dotrzyma uzgodnionych dat
i terminów dostawy, domniemywa się, bez konieczności wysyłania przypomnienia, że nie wykonał swoich obowiązków
umownych, o ile w ramach takich uzgodnionych dat i terminów dostawy wskazano bezpośrednio lub pośrednio konkretną datę.
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In case of default we shall be entitled, after the expiry of a
reasonable grace period set by us, to have the service owed
by the Supplier rendered by a third party at the Supplier’s
cost and expense, or to rescind the contract, or to demand
compensation for the damages incurred. The Supplier shall
be obligated to reimburse us for any and all extra costs incurred as a result of delayed delivery.
3.4

In the event of a culpable deviation from the delivery and
packaging provisions or in the event of early delivery or excess delivery we shall be entitled to claim additional expenditure for logistics in form of damages in the amount of
two (2) local hourly rates of the MANN+HUMMEL entity
where the damage occurred plus the damages caused. The
Supplier shall have the right to prove that we have not incurred any or that we have incurred less damage.

3.4

3.5

Acceptance of a delayed delivery or service does not imply
waiver of any of our rights, in particular to claim for damages.

3.5

4
4.1

Delivery / Shipping
Each shipment must be accompanied by a delivery note /
invoice including our complete Order data.
The Supplier shall provide the Purchaser with a national export control information (e.g. export list number) under each
item of the invoice if applicable. The ECCN (Export Control
Classification Number – US (re)- export control regulations)
must also be given for each item. This information shall be
sent in addition via email to the following address: ausfuhrgenehmigung@mann-hummel.com.

4
4.1

4.3

Suppliers that have their registered office in the European
Community or Turkey must also confirm the preferential status of the goods supplied to the buyer using a Supplier Declaration with the wording required by law; wherever possible
this declaration should be a Long-Term Supplier Declaration. Supplier Declarations that do not meet the legal requirements will not be recognized. Any relevant evidence
must be provided and submitted by the Supplier without this
being specifically requested. The Supplier sh all bear any
costs (e.g. customs duties) arising as a result of any failure
to provide said evidence. The Supplier also undertakes to
make verifiable statements regarding commodity code as
well as the non-preferential origin of the goods supplied
(using ISO alpha-2 codes) and provide suitable evidence to
support these statements if required. Suppliers that have
their registered office outside the European Union or Turkey
but in a country with which the European Union or Turkey
have concluded a preferential agreement must provide information about preferential status of supplied goods in the
form agreed on in the relevant preferential agreement itself.

4.3

4.4

The Supplier undertakes to print commodity code and nonpreferential origin as well as national export list number (if
applicable) of the goods supplied on his invoice.
The Supplier undertakes to inform the Purchaser immediately in writing in the event that any declaration of preferential status or non-preferential origin or commodity code, or
any part thereof, ceases to be valid or is subject to change.

4.4

The Supplier agrees to comply with any relevant international security programs (e.g. C-TPAT/AEO F or C/KC Air
Cargo Security) in order to ensure the punctual delivery of
supplies to the Purchaser. If the Supplier has not been certified for any of these security programs, they must provide
a security declaration with the first delivery. New security
declarations must be provided every two (2) years.

4.6

4.2

4.5

4.6
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4.2

4.5

W przypadku niewykonania obowiązków przez Dostawcę
MANN+HUMMEL ma prawo, po upływie wskazanego przez
nią terminu dodatkowego, powierzenia usługi, którą wykonać miał Dostawca, osobie trzeciej na koszt Dostawcy, odstąpienia od umowy lub żądania naprawienia wyrządzonej
szkody. Dostawca ma obowiązek pokryć wszystkie dodatkowe koszty poniesione przez MANN+HUMMEL wskutek
opóźnienia dostawy.
W przypadku zawinionego odstępstwa od postanowień dotyczących dostawy i opakowania lub w przypadku dostawy
wcześniejszej lub nadmiarowej MANN+HUMMEL ma
prawo żądania pokrycia dodatkowych wydatków logistycznych w postaci odszkodowania równego wyrządzonej szkodzie oraz lokalnym stawkom za 2 (słownie: dwie) godziny
pracy podmiotu MANN+HUMMEL, który doznał szkody. Dostawca ma prawo udowodnić, że MANN+HUMMEL nie poniosła szkody lub poniosła ją w mniejszych rozmiarach.
Akceptacja opóźnionej dostawy lub usługi nie oznacza
zrzeczenia się przez MANN+HUMMEL przysługujących jej
uprawnień, w szczególności roszczeń odszkodowawczych.
Dostawa/wysyłka
Do każdej wysyłki należy dołączyć dowód dostawy/fakturę
zawierające pełne dane Zamówienia.
Dostawca przekaże Kupującemu informacje krajowe dotyczące kontroli eksportu (np. numer listy eksportowej) przy
każdej pozycji faktury, jeśli mają zastosowanie. Dla każdej
pozycji należy również podać numer ECCN (Export Control
Classification Number) wynikający z amerykańskich przepisów o kontroli (re-)eksportu. Informacje te należy wysłać dodatkowo w wiadomości e-mail na adres ausfuhrgenehmigung@mann-hummel.com.
Dostawcy posiadający adres siedziby we Wspólnocie Europejskiej lub Turcji muszą również potwierdzić preferencyjny
status towarów dostarczanych Kupującemu za pomocą Deklaracji Dostawcy o treści określonej przepisami prawa; deklaracja powinna w miarę możliwości mieć charakter długoterminowy. Deklaracje Dostawcy, które nie spełniają wymogów prawnych, nie będą uwzględniane. Dostawca ma obowiązek zdobyć i przekazać wszystkie stosowne dowody bez
szczególnego wezwania. Dostawca ponosi wszystkie
koszty (np. cła) wynikłe w związku z nieprzekazaniem powyższych dowodów. Dostawca zobowiązuje się również do
złożenia weryfikowalnych oświadczeń dotyczących kodu i
pochodzenia niepreferencyjnego dostarczanych towarów
(według kodów ISO-alpha-2) oraz przekazania stosownych
dowodów uzupełniających te oświadczenia, o ile są one wymagane. Dostawcy, których siedziby znajdują się poza Unią
Europejską lub Turcją, lecz w kraju, z którym Unia Europejska lub Turcja zawarła umowę preferencyjną, zobowiązani
są do dostarczenia informacji dotyczących statusu preferencyjnego dostarczanych towarów w postaci uzgodnionej
w stosownej umowie preferencyjnej.
Dostawca zobowiązuje się podać na fakturze kod i pochodzenie niepreferencyjne oraz numer krajowej listy eksportowej (jeśli ma zastosowanie) dostarczonych towarów.
Dostawca zobowiązuje się natychmiast informować Kupującego na piśmie w przypadku gdy oświadczenie o statusie
preferencyjnym, pochodzeniu niepreferencyjnym lub kodzie
towaru okaże się w całości lub części nieważne albo ulegnie
zmianie.
Dostawca zgadza się przestrzegać stosownych międzynarodowych programów bezpieczeństwa (np. C-TPAT/AEO F
lub C/KC Air Cargo Security), aby zapewnić terminową dostawę do Kupującego. Jeśli Dostawca nie uzyskał odpowiednich certyfikatów w zakresie któregokolwiek z tych programów bezpieczeństwa, musi przy pierwszej dostawie
przekazać oświadczenie o bezpieczeństwie. Nowe oświadczenia o bezpieczeństwie należy przekazywać co 2 (słownie: dwa) lata.
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4.7

Unless otherwise agreed in writing, deliveries shall be made
to their destinations free of freight charges and packaging
costs DAP (Incoterms 2020) at the named MH location.

4.7

Jeśli nie uzgodniono inaczej na piśmie, dostawy do miejsc
docelowych dokonywane będą bez kosztów wysyłki i opakowania DAP (Incoterms 2020) we wskazanej lokalizacji
MANN+HUMMEL.

5
5.1

Invoices / Payment Terms
Invoices must include our complete Order data (Order no.,
date, delivery note no.). In case of noncompliance with this
provision, the Supplier shall be responsible for any consequential delays in invoice processing and payment. Invoices
must be submitted as specified in the Order. We reserve the
right to return invoices with incomplete or inaccurate Order
data or with inaccurate or incomplete billing address to the
Supplier.

5
5.1

5.2

Unless a special arrangement has been made payment
shall be made by way of bank transfer after thirty (30) days
net as of the day of receipt of the goods, but no earlier than
as of receipt of the invoice. If the payment is made within
twenty (20) days, a three percent (3%) cash discount will be
deducted.
In case of acceptance of early deliveries, maturity shall depend on the agreed-upon delivery date.

5.2

In case of short deliveries, we shall be entitled to retain payment in the amount of the outstanding delivery until proper
fulfillment.
The Supplier shall not be entitled to assign or otherwise dispose of its claims wholly or partly against us without our
prior written consent.

5.4

Faktury / warunki płatności
W fakturach należy podać pełne dane Zamówienia (numer
zamówienia, data, numer dowodu dostawy) W przypadku
nieprzestrzegania tego postanowienia Dostawca odpowiada za wynikłe stąd opóźnienia w przetwarzaniu faktur i
płatności. Faktury należy przekazywać w sposób wskazany
w Zamówieniu. MANN+HUMMEL zastrzega sobie prawo
zwrotu faktur z niepełnymi lub niedokładnymi danymi Zamówień bądź niedokładnym lub niepełnym adresem do fakturowania Dostawcy.
W braku szczególnych ustaleń płatność dokonywana będzie przelewem w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni netto
licząc od dnia odbioru towarów, nie wcześniej jednak niż po
odebraniu faktury. Za dokonanie płatności w ciągu 20 (słownie: dwudziestu) dni przysługuje rabat gotówkowy w wysokości 3% (słownie: trzech procent).
W przypadku akceptacji wcześniejszych dostaw termin wymagalności płatności zależny jest od uzgodnionej daty dostawy.
W przypadku niepełnej dostawy MANN+HUMMEL ma
prawo zatrzymać płatność w kwocie odpowiadającej niewykonanej części dostawy aż do jej prawidłowego wykonania.
Dostawcy nie przysługuje prawo do dokonania cesji lub innego zbycia roszczeń przysługujących mu w całości lub
części wobec MANN+HUMMEL bez jej uprzedniej pisemnej
zgody.

Supplier’s Master Data
Prerequisites for entering into any business relationship
with a Supplier are that the Supplier provides a DUNS number and any other information required during the registration process. An Order can only be placed with Suppliers
who, at the time of ordering, are registered with our Supplier
portal with their DUNS number.
The Supplier portal can be accessed from the Supplier area
of the MANN+HUMMEL home page. The Supplier undertakes to always keep his data up to date in the portal. The
Supplier undertakes to verify his datasets at least once per
year.

6
6.1

7
7.1

Force Majeure
Force Majeure such as wars, natural disasters, official
measures (such as confiscation, ban on exports), other unforeseeable, unavoidable acts that are outside of the Supplier’s field of influence and for which the Supplier is not responsible shall release the parties from their duties for the
duration of the disturbance. The parties shall be obligated
to immediately provide all and every information related to
the Force Majeure. In cases of Force Majeure concerning
us we shall also have the right, at our discretion, to wholly
or partially withdraw from the contract

7
7.1

7.2

Shortage of raw material and strikes are not considered
events of Force Majeure.
Should such event last longer than two months, we may terminate the respective agreement without notice.

7.2

8
8.1

Powiadomienie o wadach
Wady w dostarczonych towarach będą zgłaszane Dostawcy po ich wykryciu w zwykłym toku działalności, jednak
nie później niż 10 (słownie: dziesięć) dni od ich wykrycia.

8.2

Notice of Defects
Defects in the goods delivered will be notified to the Supplier
once we discover them in the ordinary course of our business but not later than ten (10) working days following the
detection.
Supplier shall perform an appropriate outgoing inspection.

8.2

Dostawca przeprowadzi odpowiednią kontrolę przy wysyłce.

9

Defects

9

Wady

5.3

5.4
5.5

6
6.1

6.2

7.3

8
8.1
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5.3

5.5

6.2

7.3

Dane główne Dostawcy
Warunkiem nawiązania relacji biznesowej z Dostawcą jest
przekazanie przez Dostawcę numeru DUNS i innych informacji wymaganych w procesie rejestracji. Zamówienia
mogą składać tylko Dostawcy, którzy w momencie ich złożenia byli zarejestrowani w portalu dostawców
MANN+HUMMEL i podali numer DUNS.
Dostęp do portalu dostawców możliwy jest z obszaru Dostawca na stronie głównej witryny MANN+HUMMEL. Dostawca zobowiązuje się na bieżąco aktualizować swoje
dane w portalu. Dostawca zobowiązuje się sprawdzać
swoje zestawy danych co najmniej raz w roku.
Siła wyższa
Siła wyższa, na przykład wojny, katastrofy naturalne, postanowienia organów rządowych (takie jak konfiskata czy zakaz eksportu) oraz inne nieprzewidywalne i nieuniknione
zdarzenia, na które Dostawca nie ma wpływu i za które nie
jest odpowiedzialny, zwalnia strony z ich obowiązków przez
czas trwania przeszkody. Strony mają obowiązek niezwłocznego przekazywania wszystkich informacji dotyczących siły wyższej. W przypadku gdy siłą wyższą dotknięta
jest MANN+HUMMEL, ma ona również prawo, według swojego uznania, do odstąpienia od umowy w całości lub części.
Za zdarzenia siły wyższej nie uważa się niedoboru surowców ani strajków. .
Jeśli tego rodzaju zdarzenia trwają dłużej niż dwa miesiące,
MANN+HUMMEL może rozwiązać daną umowę bez wypowiedzenia.
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9.1

Warranty claims for parts intended for automobiles or commercial vehicles shall expire within twenty four (24) months
as of first-time registration of the vehicle or installation of the
spare part, but no later than after thirty (30) months as of
delivery to us. For all other parts and delivery items, the warranty claims shall expire after twenty four (24) months as of
delivery to our customers, unless other periods have been
expressly stipulated in writing.

9.1

9.2

Unless provided otherwise in this clause 9, the Supplier
shall be liable according to applicable statutory provisions,
in particular for defects of the delivery, and this liability shall
not be limited or excluded, neither in cause nor amount, and
shall also indemnify and hold us harmless from and against
any third party‘s claims to the same extent.

9.2

9.3

In case of defects of delivery, including the absence of an
agreed-upon property, the Supplier shall be obligated to either – at our own option and notwithstanding our other legal
remedies – promptly remove the defect free of charge or
deliver parts that are free from defects (incl. in each case
the necessary expenses, for example costs for installation
and removal), or to reasonably reduce the purchase price.
Should the Supplier be unable to do so, or should he fail to
promptly comply with such obligation, we may rescind the
contract and return the goods to the Supplier at his own risk
and cost.
In urgent cases, we shall be entitled to remove or have the
defects removed at the Supplier’s cost and expense, notwithstanding our other claims. The costs we may incur shall
be borne by the Supplier.
Supplier shall perform reasonable analyses and start corrective actions to remove the cause of the defect in order to
prevent such defect from reoccurring.
Should the Supplier deliver defective goods more than once
or should the Supplier repeatedly provide defective services, we shall be entitled, after a written warning, to terminate the contract even in respect of deliveries that have not
yet been made.
The Supplier shall be obligated to reimburse us any and all
pertinent costs for repairs or for the replacement of defective goods that we might incur. For each handling of a warranty case, the Supplier shall pay damages in the amount
of two (2) local hourly rates that the MANN+HUMMEL entity
- where the damage occurred - applies plus any additional
costs or damages that we might incur. The Supplier shall
have the right to prove that no damage was caused or the
damage is materially lower.

9.3

Liability
Unless otherwise agreed herein , the Supplier shall be obligated to pay for the damages, including any consequential
damages, incurred directly or indirectly as a result of a defective delivery or for any other reasons attributable to the
Supplier and this liability shall not be limited or excluded,
neither in cause nor amount, and shall also indemnify and
hold us harmless from and against any third party‘s claims
to the same extent.

10

9.4

9.5

9.6

10

11
Product Liability
11.1 The Supplier shall indemnify us from any third party claims
arising out of the death of or injury to any person or damage
to property, if and to the extent the Supplier has caused the
respective claim. The Supplier shall also reimburse us for
all costs and expenses that we incur as a result of or in connection with a recall action or any other measures.

11.2 The Supplier shall undertake to maintain public and product
liability insurance with a limit of indemnity of at least EUR
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9.4

9.5

9.6

Roszczenia gwarancyjne dotyczące części zamiennychprzeznaczonych do samochodów osobowych lub pojazdów
dostawczych wygasają po upływie 24 (słownie: dwudziestu
czterech) miesięcy od pierwszej rejestracji pojazdu lub instalacji części, jednak nie później niż po upływie 30 (słownie: trzydziestu) miesięcy
od ich dostarczenia
MANN+HUMMEL. W przypadku wszystkich innych części i
pozycji dostawy roszczenia gwarancyjne wygasają po upływie 24 (słownie: dwudziestu czterech) miesięcy od ich dostawy do klientów MANN+HUMMEL, chyba że wyraźnie
wskazano inne okresy na piśmie.
Jeśli w niniejszym punkcie 9 nie postanowiono inaczej, Dostawca ponosi odpowiedzialność na podstawie obowiązujących przepisów ustawowych, w szczególności za wady dostawy. Odpowiedzialności tej nie można ograniczyć ani wyłączyć, zarówno co do przyczyny, jak i wysokości. Ponadto
Dostawca zwolni MANN+HUMMEL od odpowiedzialności
za roszczenia osób trzecich w tym samym zakresie.
W przypadku wad dostawy, w tym braku uzgo dnionych
cech, Dostawca ma obowiązek, według wyboru
MANN+HUMMEL i niezależnie od innych przysługujących
jej środków zaradczych, natychmiast nieodpłatnie usunąć
wadę lub dostarczyć części wolne od wad (w każdym przypadku pokrywając niezbędne wydatki, na przykład koszty
montażu i usunięcia), bądź zasadnie pomniejszyć cenę zakupu. W przypadku gdy Dostawca nie może wykonać powyższego obowiązku lub nie przystąpi niezwłocznie do jego
wykonywania, MANN+HUMMEL może odstąpić od umowy
i zwrócić towary Dostawcy na jego koszt i ryzyko.
W przypadkach nie cierpiących zwłoki MANN+HUMMEL
będzie uprawniona, niezależnie od innych przysługujących
jej roszczeń, do usunięcia wad na koszt Dostawcy. Koszty,
które może ponieść MANN+HUMMEL, pokrywa Dostawca.
Dostawca przeprowadzi zasadne analizy i rozpocznie działania korygujące celem usunięcia przyczyny wady i zapobieżenia jej powtórnemu wystąpieniu.
W przypadku gdyby Dostawca dostarczył wadliwe towary
więcej niż jeden raz bądź regularnie świadczył wadliwe
usługi, MANN+HUMMEL ma prawo, po wystosowaniu pisemnego ostrzeżenia, rozwiązać umowę nawet w odniesieniu do dostaw jeszcze nie dokonanych.
Dostawca ma obowiązek pokryć wszystkie istotne poniesione przez MANN+HUMMEL koszty naprawy lub wymiany
towarów wadliwych. Przy każdym rozpatrzeniu roszczeń z
gwarancji Dostawca zapłaci odszkodowanie w wysokości
lokalnych stawek za 2 (słownie: dwie) godziny pracy podmiotu MANN+HUMMEL dotkniętego szkodą oraz pokryje
dodatkowe koszty lub szkody poniesione przez
MANN+HUMMEL. Dostawca ma prawo udowodnienia, że
szkoda nie wystąpiła lub jest znacząco niższa.
Odpowiedzialność
Jeśli w niniejszych Warunkach nie wskazano inaczej, Dostawca ma obowiązek pokrycia szkód, w tym szkód wynikowych, wyrządzonych bezpośrednio lub pośrednio wskutek
wadliwej dostawy lub innej przyczyny, którą można przypisać Dostawcy. Odpowiedzialności tej nie można ograniczyć
ani wyłączyć, zarówno co do przyczyny, jak i wysokosci. Ponadto Dostawca zwolni MANN+HUMMEL od odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich w tym samym zakresie.

11
Odpowiedzialność za produkt
11.1 Dostawca zwolni MANN+HUMMEL z odpowiedzialności za
roszczenia osób trzecich wynikające ze śmierci lub uszkodzenia ciała bądź szkody w mieniu, jeśli i w zakresie, w jakim Dostawca przyczynił się do powstania danego roszczenia. Dostawca pokryje również wszystkie koszty i wydatki
poniesione przez MANN+HUMMEL wskutek wycofywania
produktów z rynku lub podjęcia innych środków albo w
związku z nimi.
11.2 Dostawca zobowiązuje się utrzymywać ubezpieczenie od
odpowiedzialności przedsiębiorstwa i odpowiedzialności za
produkt z limitem sumy głównej wynoszącym co najmniej 5
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5,000,000 (EUR five million) in total per occurrence for personal injury, property damage, product-related damages
and financial loss; coverage must be extended to include
product recall cost with a limit of indemnity of EUR
3,000,000 (EUR three million) however, Supplier’s liability
shall not be limited to the amount covered by insurance.
Supplier will provide Purchaser with a Certificate of Currency of this insurance, specifically mentioning the required
cover sections, on annual basis and at the request of purchaser.

000 000 € (słownie: pięć milionów euro) za każde zdarzenie
uszkodzenia ciała, szkody w mieniu oraz szkody i straty finansowej związanej z produktem. Ochrona ubezpieczeniowa musi zostać rozszerzona o koszt wycofania produktu
z rynku, z limitem sumy głównej 3 000 000 € (słownie: trzy
miliony euro), z tym że odpowiedzialność Dostawcy nie jest
ograniczona do kwoty pokrytej z ubezpieczenia. Raz w
roku, na żądanie Kupującego, Dostawca przekaże Kupującemu zaświadczenie o aktualności ubezpieczenia, w którym wyraźnie wskazano wymagany zakres ochrony.

12
Quality, Environment and Documentation
12.1 When making deliveries, the Supplier must comply with the
generally accepted rules of technology and safety regulations as applicable from time to time. Insofar as we have
provided the Supplier with drawings, samples or other provisions or documents, he shall comply therewith as regards
the design and characteristics of the delivered item.
Changes to the delivery item or to an already approved production process, or its relocation to a different place, require
written notification in due time by the Supplier and our prior
express written consent.

12
Jakość, środowisko i dokumentacja
12.1 Przy dokonywaniu dostaw Dostawca musi przestrzegać
ogólnie przyjętych, obowiązujących w danym czasie rozwiązań technicznych i przepisów dotyczących bezpieczeństwa. W zakresie, w jakim MANN+HUMMEL przekazała
Dostawcy rysunki, próbki lub inne postanowienia lub dokumenty, Dostawca będzie ich przestrzegać w odniesieniu do
formy i cech dostarczanego towaru. Zmiany dostarczanego
towaru lub uprzednio zatwierdzonego procesu produkcji
oraz przeniesienie go do innego miejsca wymaga pisemnego powiadomienia przekazanego w należnym czasie
przez Dostawcę i uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody
MANN+HUMMEL.
12.2 Dostawca będzie utrzymywać lub wprowadzi systemy zarządzania jakością i Bezpieczeństwem i Higieną Pracy i
Ochroną
Środowiska
zgodnie z
oczekiwaniami
MANN+HUMMEL, oparte o normy IATF16949, ISO14001 i
ISO45001 w postaci w danym czasie obowiązującej. Zaświadczenia z akredytowanego biura lub organizacji eksperckiej lub równoważnych systemów zarządzania jakością
mogą zostać zatwierdzone po uprzedniej ocenie przez
MANN+HUMMEL. Dostawca doda kopię aktualnego zaświadczenia do portalu dostawców i zaktualizuje je po wygaśnięciu daty ważności bez szczególnego wezwania. Dostawca musi niezwłocznie powiadomić MANN+HUMMEL o
unieważnieniu zaświadczenia.
12.3 Prototypy dostarczane będą zgodnie z dokumentem „Zapewnianie jakości dostaw” (dokument VDA, tom 2) lub
zgodnie z procesem zatwierdzania części produkcyjnych
(PPAP), w obu przypadkach w aktualnej wersji. Oprócz dostawy prototypów i stosownych modyfikacji części seryjnych Dostawca musi wprowadzić wszystkie dane materiałowe do bazy danych materiałowych IMDS (International
Material Data System: http://www.mdsystem.com); zatwierdzony i zaakceptowany wpis do IMDS wszystkich stosownych danych materiałowych jest warunkiem wstępnym zatwierdzenia i stanowi jego część.
12.4 Niezależnie od dostarczenia prawidłowej próbki Dostawca
musi stale kontrolować jakość dostarczanych towarów i wykonywać regularne testy kwalifikacyjne. Strony umowy muszą stale informować się wzajemnie o możliwościach dalszej poprawy jakości.
12.5 Dostawca będzie przestrzegać obowiązujących ustaw i
norm dotyczących ochrony środowiska i zapewni, że stosuje się do wszystkich ustawowych i branżowych wymagań
oświadczeń i zakazów używania. W szczególności Dostawca musi uwzględnić wymogi prawne dotyczące kraju
wytworzenia, kraju dostawy oraz, jeśli zostało podane, miejsca użytkowania. Dostawca zapewni systematyczną poprawę ochrony środowiska i unikanie jego zanieczyszczenia podczas prowadzonej działalności zgodnie z ogólnie
przyjętymi zasadami.
12.6 Dostawca ma obowiązek przestrzegania wymogów Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w
zakresie chemikaliów (REACH). Dostawca nie może dostarczać MANN+HUMMEL produktów, które nie spełniają w
całości wymogów REACH. Oprócz REACH Dostawca musi
przestrzegać wymogów rozporządzenia 2011/65/UE w
sprawie ograniczenia stosowania (niektórych) niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

12.2 The Supplier shall maintain or develop management systems for Quality, Health and Safety and Environment aspects according to our expectations and based on
IATF16949, ISO14001 and ISO45001 in the version as applicable from time to time. Certificates from an accredited
office or second-party certification and equal QM systems
may be approved after prior review on our part. The Supplier shall add a copy of the current certificate to the Supplier Portal, and shall update said certificate after expiry of
the validity date without being specifically requested to do
so. The Supplier must promptly notify us if the certificate is
revoked.
12.3 Prototyping will be performed in accordance with “Quality
Assurance of Supplies” (VDA Document, Volume 2) and/or
according to PPAP, in their most current versions. In addition to prototyping as well as for relevant modifications of
serial parts, the Supplier must enter all material data in the
material database IMDS (International Material Data System: http://www.mdsystem.com); the approved and accepted IMDS entry of all relevant material data is part of and
prerequisite for approval.

12.4 Regardless of a successful sampling, the Supplier must
constantly check the quality of delivery items and must perform re-qualification tests on a regular basis. The contractual partners must keep each other informed of the possibilities of further quality improvement.
12.5 The Supplier shall comply with any applicable environmental protection laws and standards and ensure that all statutory and branch-specific declaration requirements and prohibitions of use are complied with. In particular legal requirements of the country of manufacture, place of delivery and
if communicated place of use shall be taken into account.
Continuous improvement of operational environmental protection and the avoidance of environmental pollution shall
be ensured systematically according to generally accepted
rules.
12.6 The Supplier shall be obligated to comply with the requirements of Regulation (EC) No. 1907/2006 of the European
Parliament and of the Council dated 18 December 2006,
concerning the Registration, Evaluation, Authorization and
Restriction of Chemicals (REACH). Products that do not
fully comply with the requirements of REACH must not be
supplied to us. Additionally to REACH the Supplier shall
also comply with the requirements of Regulation
2011/65/EU concerning the Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances in electrical and electronic
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Equipment (RoHS) and with Conflict Minerals for worldwide
deliveries. Products that do not fully comply with those requirements must not be supplied to us.
12.7 MANN+HUMMEL will send out standard letters regularly to
relevant Suppliers asking the confirmation for compliance
with the above enumerated regulations. The Supplier shall
promptly respond to these letters.
12.8 The Supplier shall put the same obligations on his subcontractors in accordance with the above provisions.
13
Industrial Property Rights (IPR)
13.1 The Supplier warrants that he will not infringe any registered
industrial property rights (e.g. patents, trademarks, designs
or utility models), copyrights or any other third party rights
by selling and providing the supplied products to us as contractually agreed. The Supplier shall fully indemnify us
against any and all third-party claims resulting from the use
or infringement of such rights.

13.2 The Parties shall promptly notify each other of any infringement or alleged infringement they become aware of and to
give each other the opportunity to counter any such claims.
14

Retention of Title
In no event do we accept or acknowledge any retention of
title – whether extended or prolonged - by the Supplier.

15
Confidentiality
15.1 The Supplier shall treat any information, formulas, drawings, models, tools, technical records, procedural methods,
software and other technical and commercial knowhow
made available by us or acquired through us, as well as any
related work results (hereinafter “Confidential Information”)
strictly confidential towards third parties. The Supplier may
only use the Confidential Information in its own business for
purposes of performing deliveries to us and may only make
it available to such persons who need to have access to it
in connection with our business relation and are bound by a
respective confidentiality obligation. This provision shall apply beyond the duration of our business relation if and to the
extent the Supplier is unable to prove that the Confidential
Information was known to him or was in the public domain
already at the time it was acquired or was later made public
without the Supplier’s fault.

15.2 We retain title to any documents (e.g. drawings, figures,test
specifications), samples, models etc. made available by us
to the Supplier in the course of the business relation, they
shall be returned to us or destroyed at the Supplier’s cost
upon our request at any time, but no later than upon termination of the business relationship (including any copies,
extracts and replicas). The Supplier does not have any right
of retention in relation to Confidential Information.
15.3 The disclosure of Confidential Information does not establish any industrial property rights, rights to knowhow or
copy-rights of the Supplier and does not constitute a prior
publication or right of prior use according to the applicable
patent, design and utility model laws. Any kind of license is
subject to a written agreement.

16

Code of Conduct for Suppliers
The Supplier shall observe the MANN+HUMMEL Code of
Conduct when performing their deliveries and services. The
Supplier undertakes to safeguard human rights, comply
with labor standards, applicable data protection regulations
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(RoHS), a w przypadku dostaw w skali ogólnoświatowej,
wymogów rozporządzenia w sprawie minerałów z regionów
ogarniętych konfliktami. Dostawcy nie wolno dostarczać
MANN+HUMMEL produktów, które nie są w całości zgodnie z tymi wymaganiami.
12.7 MANN+HUMMEL będzie wysyłać do stosownych Dostawców regularne pisma z prośbą o potwierdzenie zgodności z
wyżej wymienionymi rozporządzeniami. Dostawca udzieli
odpowiedzi na takie pisma niezwłocznie.
12.8 Dostawca nałoży obowiązki wskazane w powyższych postanowieniach na swoich podwykonawców.
13
Prawa własności przemysłowej (IPR)
13.1 Dostawca gwarantuje, że w związku ze sprzedażą produktów dostarczanych na rzecz MANN+HUMMEL zgodnie z
umową nie będzie naruszać żadnych zarejestrowanych
praw własności przemysłowej (. patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych lub wzorów użytkowych),
praw autorskich lub innych praw osób trzecich. Dostawca
zwolni MANN+HUMMEL od odpowiedzialności za wszystkie roszczenia osób trzecich wynikłe z korzystania z takich
praw lub ich naruszenia.
13.2 Strony będą niezwłocznie powiadamiać się o wszystkich
naruszeniach lub rzekomych naruszeniach, o których powezmą wiadomość, i umożliwią drugiej stronie zaprzeczenie takim roszczeniom.
14

Zachowanie tytułu prawnego
MANN+HUMMEL w żadnym wypadku nie akceptuje ani nie
uznaje rozszerzonego lub przedłużonego zastrzeżenia
prawa własności Dostawcy.

15
Poufność
15.1 Dostawca będzie traktować wszystkie informacje udostępnione przez MANN+HUMMEL lub od niego uzyskane, takie
jak formuły, rysunki, modele, narzędzia, dokumentacja
techniczna, metody procesów, oprogramowanie oraz inne
know-how techniczne i handlowe, a także powiązane z nimi
wyniki prac (dalej „Informacje poufne”) jako ściśle poufne w
stosunku do osób trzecich. Dostawca może korzystać z Informacji poufnych wyłącznie w ramach swojej działalności,
do wykonywania dostaw na rzecz MANN+HUMMEL, i udostępniać je tylko osobom, które wykazują potrzebę dostępu
do nich w związku z relacjami biznesowymi z
MANN+HUMMEL i zostały związane odpowiednim zobowiązaniem do zachowania poufności. Niniejsze postanowienie obowiązuje po zakończeniu relacji biznesowej Dostawcy z MANN+HUMMEL, jeśli i w zakresie w jakim Dostawca nie udowodnił, że Informacje poufne były mu znane
lub znajdowały się w domenie publicznej już w momencie
ich uzyskania, albo że znalazły się w domenie publicznej
później bez winy Dostawcy.
15.2 MANN+HUMMEL zachowuje tytuł prawny do udostępnionych Dostawcy w toku relacji biznesowej dokumentów (np.
rysunków, ilustracji, specyfikacji prób), próbek, modeli itd.
Dostawca na koszt własny zwróci te dokumenty itd. (w tym
ich kopie, wyciągi i duplikaty) lub zniszczy je na żądanie
MANN+HUMMEL w dowolnym momencie, nie później jednak niż po zakończeniu stosunku biznesowego. Dostawcy
nie przysługuje prawo do zachowania Informacji poufnych.
15.3 Ujawnienie Informacji poufnych nie powoduje powstania
praw własności intelektualnej, praw do know-how lub praw
autorskich Dostawcy ani nie stanowi uprzedniej publikacji
lub uprzedniego stosowania zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi patentów, wzorów przemysłowych
lub wzorów użytkowych. Udzielenie licencji może nastąpić
jedynie w drodze pisemnej umowy.
16

Kodeks postępowania dla dostawców
Przy świadczeniu dostaw i usług Dostawca będzie przestrzegać Kodeksu postępowania MANN+HUMMEL Dostawca zobowiązuje się szanować prawa człowieka, przestrzegać norm prawa pracy i obowiązujących przepisów o
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and not to tolerate discrimination or forced/child labor. The
Supplier confirms that it does not tolerate any form of corruption or bribery. The Supplier will also require its subcontracted Suppliers to comply with the Code of Conduct. The
MANN+HUMMEL Code of Conduct can be accessed at
www.mann-hummel.com/coc. If the Supplier culpably infringes these obligations then, without prejudice to other
claims, MANN+HUMMEL shall be entitled to terminate the
contract.

ochronie danych oraz nie tolerować dyskryminacji ani pracy
przymusowej/pracy dzieci. Dostawca potwierdza, że nie toleruje jakiejkolwiek postaci korupcji ani przekupstwa. Dostawca będzie również wymagać, aby jego podwykonawcy,
którym powierzył określone czynności, również przestrzegali Kodeksu postępowania. Kodeks postępowania
MANN+HUMMEL znajduje się pod adresem www.mannhummel.com/coc. Jeśli Dostawca naruszy powyższe obowiązki w sposób zawiniony, MANN+HUMMEL będzie
uprawniona do rozwiązania umowy, bez uszczerbku dla innych przysługujących jej roszczeń.

17
Data Protection
17.1 The contracting parties may provide each other with personal data in the course of the performance during the contractual relationship. The processing and transfer of which
will be done in accordance with applicable data protection
law. Each contractual party is a data controller in respect of
personal data processing.

17
Ochrona danych
17.1 Strony umowy mogą podczas jej wykonywania przekazywać sobie nawzajem dane osobowe w ramach stosunku
umownego. Przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o
ochronie tych danych. Każda ze stron umowy pełni rolę administratora danych w odniesieniu do przetwarzania danych
osobowych.
17.2 Dostawca ma obowiązek przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych podczas świadczenia dostaw i
usług. W szczególności Dostawca zobowiąże pracowników
do zachowania poufności tych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, jeśli pracownicy ci posiadają dostęp do danych osobowych.
17.3 W przypadku gdy Dostawca gromadzi, przetwarza lub wykorzystuje dane osobowe w imieniu MANN+HUMMEL lub
posiada do nich dostęp w związku z wykonywaniem stosunku umownego, należy zawrzeć dodatkową umowę o
ochronie danych, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy o ochronie danych.
17.4 Dodatkowe informacje MANN+HUMMEL dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Dostawców znajdują
się pod adresem www.mann-hummel.com/dataprocessing

17.2 The Supplier is obliged to comply with data protection regulations in its deliveries and services. In particular it will
oblige its employees to maintain data confidentiality according to applicable data protection law, if these employees
have access to personal data.
17.3 If personal data are collected, processed or used by the
Supplier on behalf of MANN+HUMMEL or if personal data
are accessible in the context of the performance of the contractual relationship an additional data protection contract
has to be concluded if needed by applicable data protection
law.
17.4 Further information by MANN+HUMMEL regarding personal data processing of Suppliers are accessible under:
www.mann-hummel.com/dataprocessing
18
General Provisions
18.1 If any of the provisions contained in these Terms and Conditions and other agreements are or become invalid, it shall
not affect the validity of the remaining contract. The Parties
shall replace such invalid provision with a valid provision
that best reflects the economic success of the invalid provision.
18.2 In the event of any discrepancy between the English original version of these Terms and Conditions of Purchasing
and any foreign language translation, the English version
prevails.
18.3 The place of performance for all deliveries shall be the place
indicated in the Order.
18.4 Unless otherwise agreed, the local laws of the purchasing
company should be the governing law. Application of the
United Nations Convention of 11 April 1980 on Contracts for
the International Sale of Goods shall be excluded.
18.5 The place of jurisdiction shall be the place of the registered
office of the purchasing MANN+HUMMEL Company. However, we have the right to file claims against the Supplier
also at the place of his registered office.

18
Postanowienia ogólne
18.1 Jeśli któreś z postanowień zawartych w niniejszych Warunkach lub innych porozumieniach jest lub stanie się nieważne, fakt ten nie ma wpływu na ważność pozostałej części umowy. Strony zastąpią postanowienia nieważne postanowieniem ważnym, które jak najlepiej oddaje sens gospodarczy postanowienia nieważnego.
18.2 W przypadku rozbieżności między oryginałem niniejszych
Warunków zakupu w języku angielskim a ich tłumaczeniem na inny język pierwszeństwo ma wersja w języku angielskim.
18.3 Miejscem wykonania wszystkich dostaw jest miejsce wskazane w Zamówieniu.
18.4 Jeśli nie wskazano inaczej, stosuje się prawo krajowe spółki
dokonującej zakupu. Niniejszym wyłącza się zastosowanie
Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie umów międzynarodowej sprzedaży towarów z 11 kwietnia 1980 roku.
18.5 Właściwość miejscową określa się według miejsca siedziby
spółki
MANN+HUMMEL
dokonującej
zakupu.
MANN+HUMMEL zastrzega sobie jednak prawo wysunięcia roszczeń przeciwko Dostawcy również według miejsca
jego siedziby.

These Terms and Conditions of Purchasing are the basis of the supply
relationship existing with you and shall apply to all of your deliveries and
services with immediate effect.
Please confirm these conditions for us by returning the signed document
to us.
Please contact your responsible purchaser at MANN+HUMMEL if you
have any queries.
Supplier hereby acknowledges to have received and accepted our current Terms and Conditions of Purchasing for Production Material.

Niniejsze Warunki zakupu stanowią podstawę stosunków dostawy między MANN+HUMMEL a Dostawcą i stosują się do wszystkich dostaw i
usług Dostawcy ze skutkiem natychmiastowym.
Prosimy o potwierdzenie niniejszych Warunków poprzez zwrot podpisanych dokumentów.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za zakupy z MANN+HUMMEL.
Dostawca niniejszym uznaje, że otrzymał i zaakceptował niniejsze Warunki zakupu materiałów produkcyjnych.

Place, date

Miejsce, data
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Podpis i pieczątka Dostawcy i Spółki

Company name

Nazwa Spółki
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