OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU
1. Stosunki handlowe wynikające z wykonania zamówienia regulowane są poniŜszymi
warunkami oraz specyficznymi klauzulami zawartymi w zamówieniu, jak równieŜ
ogólnymi i specyficznymi warunkami „MAJOR” które będą podawane na piśmie do
DOSTAWCY.
2. DOSTAWCA zobowiązuje się do nie rozpowszechniania wszelkich otrzymanych od
„MAJOR” informacji technicznych, handlowych lub innych, związanych z
wykonywaniem zamówienia.
3. Przyjęcie do realizacji zamówienia jest równoznaczne z akceptacją ogólnych
Warunków Zakupu .
WYMAGANIA FIRMY „MAJOR” W STOSUNKU DO DOSTAWCÓW
1. DOSTAWCA musi dysponować wymaganą, kompletną i aktualną dokumentacją
pisemną dotyczącą zabezpieczenia wymagań w zakresie jakości i niezawodności
wyrobów przeznaczonych dla „MAJOR”
2. System nadzoru dokumentacji musi zapewniać jej przegląd, zatwierdzanie,
ewidencję, aktualizację, wycofywanie, archiwowanie. Ma być zabezpieczona przed
zniszczeniem, zdekompletowaniem, zagubieniem i dostępem osób
nieupowaŜnionych.
3. DOSTAWCA będzie prowadził i okazywał na Ŝądanie „MAJOR” zapisy dotyczące
produkcji dla jego potrzeb. DOSTAWCA wyraŜa zgodę na przeprowadzenie w swojej
siedzibie auditów jakości przez uprawnionych przedstawicieli „MAJOR”.
4. DOSTAWCA nowych wyrobów / procesów musi wstępnie zagwarantować „MAJOR”
swoją zdolność wytwórczą do wykonania metodą przemysłową wyrobu zgodnego ze
wszystkimi specyfikacjami technicznymi, na wymaganym poziomie ilościowym,
gwarantując przy tym wymagane zdolności procesu produkcyjnego.
5. WdroŜony przez „MAJOR” System Zarządzania Jakością wg ISO/TS 16949 wymaga
od DOSTAWCÓW wdroŜenia i utrzymania Systemu Zarządzania Jakością opartego
przynajmniej na międzynarodowych normach serii ISO 9000, z obowiązkiem
ustalenia celu zera braków i ciągłego doskonalenia swojej działalności. Certyfikaty
potwierdzające zgodność systemu jakości DOSTAWCY z ww. wymaganiami są
uwzględniane przy doborze, ocenie i klasyfikacji DOSTAWCY. Certyfikaty powinny
być na bieŜąco aktualizowane przez DOSTAWCĘ.
6. Dla kaŜdej dostawy (kaŜdej partii wyrobów) DOSTAWCA będzie dysponował
wynikami kontroli jakości potwierdzającymi zgodność wyrobów ze specyfikacją i
będzie je dostarczał na kaŜde Ŝądanie „MAJOR”, a przy braku świadectwa jakości
„MAJOR” będzie miał prawo odrzucić dostawę.
7. „MAJOR” wymaga od DOSTAWCY stosowania procesu zatwierdzania wyrobów
zgodnie z wymaganiami określonymi w zamówieniu, w przypadku: a) uruchomienia

produkcji nowej części lub wyrobu dla „MAJOR”; b) poprawienia niezgodności dla
wcześniej przedłoŜonej części; c) zmiany projektu, specyfikacji lub materiałów do
produkcji związanych z numerem wyrobu (części do produkcji). Dostawca nie moŜe
wprowadzić Ŝadnej zmiany do produkcji wyrobów bez pisemnej zgody „MAJOR”.
DOSTAWCA jest zobowiązany powiadomić „MAJOR” o wszelkich innowacjach
technicznych lub technologicznych mogących poprawić jakość
i parametry wyrobu.
DOSTAWA

1. Ustalone terminy i programy dostaw są wiąŜące i zasadnicze, nie dopuszczają ani
opóźnień, ani wyprzedzeń dostaw (wymagane 100% dostaw na czas).

2. „MAJOR”, jest upowaŜniony do odesłania dostawy dostarczonej przed uzgodnionym

terminem na koszt i ryzyko DOSTAWCY lub do obciąŜenia rachunku DOSTAWCY
kosztami składowania.
3. W przypadku opóźnień w dostawach nie spowodowanych przez siły wyŜsze,
„MAJOR” będzie Ŝądał wykonania zamówienia w całości lub częściowo i nałoŜy
odpowiednią karę za kaŜdy dzień opóźnienia. „MAJOR” ma prawo Ŝądać
odszkodowania za wszystkie rzeczywiście poniesione straty.
4. Właściwe opakowanie, etykietowanie i identyfikacja winno zabezpieczać wyroby
przed uszkodzeniami w trakcie transportu. W przypadku warunków dostawy ex
works zlecenie transportowe wystawia „MAJOR” po otrzymaniu informacji od
DOSTAWCY o przygotowaniu wyrobów do wysyłki. Informacja taka winna zawierać
oprócz daty odbioru, takŜe nr wyrobu, ilość, wagę, wielkość opakowania. KaŜde
opóźnienie w dostawie powoduje, Ŝe transport organizuje DOSTAWCA na swój
koszt.
5. W przypadku gdy termin wykonania zamówienia zostanie zakłócony przez
okoliczności siły wyŜszej, DOSTAWCA natychmiast zawiadomi pisemnie „MAJOR” o
powstaniu okoliczności siły wyŜszej, i Ŝe podjął wszelkie kroki w celu ograniczenia
ich skutków. Nowy termin zostanie ustalony za obopólną zgodą między stronami.
Okoliczności siły wyŜszej nie mogą być przywołane jeŜeli nastąpi to po ostatecznym
terminie dostawy, ponadto określa się, Ŝe w Ŝadnym przypadku nie będą brane pod
uwagę okoliczności siły wyŜszej dla zwłoki spowodowanej przez poddostawcę
DOSTAWCY. Wyłącza się odpowiedzialność „MAJOR” w
przypadku strajków, poŜarów lub innych okoliczności poza kontrolą „MAJOR”
uniemoŜliwiających otrzymanie wyrobów lub redukujących zapotrzebowanie na
zamówienie.
PRZYJĘCIE TOWARU I GWARANCJA

1. Zwykła dostawa towaru i zapłata za niego w Ŝadnym wypadku nie mogą być uwaŜane
za przyjęcie towaru, które jest dokonywane przez kompetentne słuŜby „MAJOR”
zgodnie z procedurami w poniŜszych punktach. DOSTAWCA gwarantuje, Ŝe
dostarczona ilość towaru jest zgodna z pisemnym oświadczeniem albo programem
dostaw. W przypadku gdy w czasie kontroli dostawy zostanie stwierdzona
niezgodność dostarczonej ilości dostawy z ilościami wcześniej uzgodnionymi,
„MAJOR” będzie miał wg swego uznania jedną lub więcej następujących moŜliwości:
a) zaakceptować róŜnice ilościowe z moŜliwością ewentualnych zmian ilości dla
następnych dostaw; b) z wyjątkiem tolerancji ilościowych uzgodnionych uprzednio na
piśmie zwrócić DOSTAWCY ilość towaru dostarczoną w nadmiarze z moŜliwością,
gdyby DOSTAWCA nie zadbał o natychmiastowe wycofanie, odesłanie nadwyŜki na
koszt i ryzyko DOSTAWCY lub obciąŜenie rachunku DOSTAWCY kosztami zapasów

składowania; c) nakazać DOSTAWCY zapewnienie natychmiastowej dostawy ilości
uznanych za wadliwe. W przypadku, w którym w razie kontroli przyjęcia towaru
zostanie stwierdzone, Ŝe dostarczone ilości nie zgadzają się z programem dostaw
„MAJOR” moŜe poza powyŜszymi postanowieniami nałoŜyć na DOSTAWCĘ
odpowiednią karę.
2. DOSTAWCA gwarantuje, Ŝe dostarczony materiał jest wolny od wad i niezgodności w
kaŜdym czasie.
3. W przypadku gdy wady i niezgodności zostaną wykryte w okresie czasu pomiędzy
dostawą wyrobu a opuszczeniem miejsca produkcji, w którym wyrób jest
zastosowany „MAJOR” będzie miał prawo nakazać DOSTAWCY wymianę na swój
koszt wyrobów lub całej partii wyrobów.
CENY

1. Ceny podane w zamówieniu są stałe. Zmiany cen dokonywane na podstawie

późniejszych wzrostów kosztów są wykluczone, o ile nie uzgodniono inaczej na
piśmie.
2. Ewentualne zmiany cen związane ze zmianami produkcyjnymi powinny być wcześniej
zakomunikowane przez DOSTAWCĘ i w Ŝadnym przypadku nie będą waŜne ani
wiąŜące dla „MAJOR”, jeŜeli nie będą wcześniej uzgodnione na piśmie.
3. Okres ustalania ceny nie moŜe stanowić dla DOSTAWCY podstawy do wstrzymania
dostaw.
4. Do czasu obustronnego uzgodnienia wnioskowanej ceny, obowiązująca jest cena
poprzednio uzgodniona.
DOWODY DOSTAW I PŁATNOŚCI

1. „MAJOR” dokonuje płatności w terminach uzg. W zamówieniu od daty wystawienia

faktury i kompletnego towaru wraz z wymaganymi dokumentami,
2. W przypadku gdy na jednej lub wielu partiach dostarczonych wyrobów zostaną
wykryte wady lub niezgodności ilościowe „MAJOR” będzie miał prawo wyłączyć z
ogólnej kwoty zapłat naleŜnych DOSTAWCY w danym terminie, zapłaty kwoty równej
wartości tych partii do czasu gdy DOSTAWCA dostarczy nowe lub wymienione partie.
Tychy, 11.03.2014

