
 
 
Ogólne Warunki Zakupów w Bahlsen Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k  
 
1. Zawarcie umowy oraz realizacja zamówień. 
1.1. Sposób, chwilę i miejsce zawarcia umowy określają przepisy Kodeksu cywilnego.  
1.2. Zamówienie w ramach zawartej umowy bądź jego zmiana stają się dla dostawcy wiążące, jeżeli 

zostały udzielone przez nas w formie pisemnej lub dokumentowej. Zamówienia ustne są wiążące dla 
dostawcy po ich pisemnym lub dokumentowym potwierdzeniu przez nas. 

1.3. Dostawca jest zobowiązany potwierdzić przyjęcie zamówienia w ciągu 5 dni roboczych. Brak 
oświadczenia dostawcy o potwierdzeniu zamówienia w powyższym terminie uznawany jest za 
potwierdzenie jego przyjęcia.  

1.4. W chwili zawarcia umowy, dostawca wyraża tym samym zgodę na niniejsze Ogólne Warunki 
Zakupów Bahlsen. W razie, gdy dostawca dostarczy potwierdzenie naszego zamówienia zawierające 
inne, sprzeczne z naszymi warunki jego przyjęcia lub realizacji, wówczas obowiązują tylko nasze 
warunki. Zmiana warunków jest dopuszczalna tylko i wyłącznie, gdy została przez nas wyraźnie 
zaakceptowana w formie pisemnej lub dokumentowej. W sytuacji zgłoszenia przez dostawcę innych, 
sprzecznych z naszymi warunków przyjęcia lub realizacji zamówienia, które nie zostały przez nas 
wyraźnie zaakceptowane w formie pisemnej lub dokumentowej, będziemy uprawnieni do żądania 
wykonania przez dostawcę zamówienia bez uwzględnienia warunków zgłoszonych przez dostawcę 
lub wycofania zamówienia oraz/lub odstąpienia od umowy. W przypadku wycofania przez nas 
zamówienia oraz / lub odstąpienia od umowy w myśl zdania poprzedzającego, dostawca zwalnia 
Bahlsen Polska z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie i zobowiązuje się do naprawienia 
wszelkich szkód Bahlsen Polska (strat oraz utraconych korzyści). Nasze warunki zakupu obowiązują 
również w odniesieniu do przyszłych transakcji, nawet, gdy w danym zamówieniu brak jest 
odniesienia do nich, o ile zostały przedłożone dostawcy przy okazji wcześniejszych potwierdzonych 
przez nas kontraktów/ zamówień. 

1.5. W przypadku dokumentacji do druku niezbędne jest przedłożenie odbitki korektorskiej i 
dopuszczenie (zaakceptowanie) jej przez Bahlsen Polska. W razie konieczności zmian poprawiona 
odbitka musi zostać ponownie przedłożona Bahlsen Polska, który musi ją zaakceptować. 
 

2. Ceny.  
2.1. Podane w naszym zamówieniu ceny są cenami stałymi. O ile strony nie postanowią wyraźnie inaczej 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności, „cena” oznacza cenę ustaloną na warunkach 
Incoterms DAP Skawina / Jawornik. Dostawca ma obowiązek niezwłocznie pisemnie informować o 
zmianach cen. Nowe ceny stają się wiążące tylko wtedy, gdy zostaną przez nas pisemnie 
potwierdzone. Wszystkie dodatkowe zastrzeżenia umowne, co do wartości towaru netto należy 
przedłożyć oddzielnie w formie pisemnej. 
 

3. Warunki dostawy. 
3.1. Transport do podanego przez nas miejsca odbioru wolny jest od opłat przewozowych, kosztów 

opakowania i innych opłat. Wraz z dotarciem dostawy do tego miejsca ryzyko przechodzi na nas.  
3.2. Do każdej dostawy należy dołączyć dowody dostawy zawierające nasz numer zamówienia, nazwę 

działu, ilość sztuk, dokładną nazwę przedmiotów i ciężary jednostkowe lub wymiary. Jeżeli brak 
jest dowodu dostawy lub jest on niekompletny, wówczas nie jesteśmy odpowiedzialni za powstałe w 
wyniku tego opóźnienia w przetwarzaniu dokumentów i w zapłacie. W przypadku surowców i 
opakowań bezpośrednich każde opakowanie zbiorcze musi być oznakowane danymi dotyczącymi 
partii towaru w potwierdzeniu dostawy. W dniu wysyłki dostawca wysyła do nas pisemnie oraz w 
formie wiadomości elektronicznej zawiadomienie o dostawie. Na wszystkich dokumentach 
przewozowych i na fakturze należy podać numer zamówienia.   

3.3. Koszty dodatkowe oraz szkody spowodowane wadliwą bądź spóźnioną wysyłką realizowaną przez 
dostawcę lub na jego zlecenie  ponosi wyłącznie dostawca.  

3.4. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany, o ile nie zostały zawarte inne pisemne uzgodnienia, gdy 
przedmiot dostawy został dostarczony na uzgodnione  miejsce w wyznaczonym dniu i czasie 
określonym w zamówieniu, lub w razie, gdy wysyłka nie następuje, została wstrzymana na nasze 
pisemne życzenie w formie pisemnej lub dokumentowej, zgłoszona została gotowość do wysyłki aż 
do momentu upływu uzgodnionego terminu. 



3.5. Dostawca zobowiązany jest na własny koszt do odebrania swoich wymiennych / zwrotnych 
opakowań.  

3.6. Bez naszej wcześniejszej zgody pod rygorem nieważności w formie pisemnej, dostawca nie ma 
prawa zlecić osobie trzeciej wykonania usługi na naszą rzecz.  
 

4. Rachunek, płatność. 
4.1. Rachunek / fakturę należy przesłać do nas oddzielnie. Jest on podwójny i wystawiony w taki sposób, 

aby mógł on zostać sprawdzony na podstawie dokumentacji dołączonej do dostawy. W rachunku 
muszą zostać zawarte oznaczenia transakcji występujące w zamówieniu. Wszystkie konsekwencje 
niespełnienia tego warunku, np. opóźnienie w płatności, będą obciążać dostawcę. Preferujemy 
elektroniczną formę wystawiania i przesyłania faktur. W celu zapoznania się z i podpisania 
obowiązującego w Bahlsen Polska regulaminu przesyłania faktur elektronicznych, prosimy o kontakt 
z Bahlsen Polska.  

4.2. Każdy wystawiony rachunek / faktura musi spełniać wymagania przepisów polskiego prawa. W 
sytuacji otrzymania przez Bahlsen Polska nieprawidłowo wystawionego rachunku / faktury, płatność 
może zostać wstrzymana do momentu przedłożenia przez dostawcę prawidłowych dokumentów 
księgowych. W takich przypadkach zawieszeniu ulegają terminy płatności należności objętych 
nieprawidłowymi dokumentami księgowymi.  

4.3. Płacimy zgodnie z warunkami płatności, które znajdują się na dokumentach zakupowych. Jeśli 
pisemnie nie określiliśmy innego terminu płatności, standardowym terminem płatności jest 30 dni od 
daty otrzymania poprawnie wystawionego rachunku / faktury.  Zmiana warunków płatności wymaga 
pisemnego potwierdzenia z naszej strony pod rygorem nieważności.  
 

5. Gwarancja / rękojmia. 
5.1. Dostawca gwarantuje i ręczy za to, że dostarczony towar odpowiada specyfikacji produktu podanej 

przez zleceniodawcę i jest zgodny z regulacjami prawnymi obowiązującymi w Polsce, a w przypadku 
braku takowych z przyjętymi w handlu standardowymi regulacjami dotyczącymi jakości, w 
szczególności by był on pozbawiony wad fizycznych i prawnych w rozumieniu polskiego prawa.  

5.2. Dostawca obejmuje gwarancją wszelkie wady, które wystąpiły w ciągu rocznego okresu po przejściu 
ryzyka na odbiorcę. Bahlsen Polska zgłosi dostawcy wady niezwłocznie po ich wykryciu. W sytuacji 
zbiegu roszczeń wynikających z gwarancji lub rękojmi, Bahlsen Polska może według własnego 
uznania zdecydować o wyborze realizacji uprawnień wynikających z gwarancji lub rękojmi.  

5.3. W ramach gwarancji w pierwszym rzędzie Dostawca jest zobowiązany do bezpłatnego usunięcia 
powstałych wad i/ lub do dostarczenia bezpłatnej pozbawionej wad dostawy zastępczej. Termin 
gwarancji na naprawę bądź dostawę zastępczą rozpoczyna się na nowo w dniu, w którym usunięto 
wadę, bądź wymieniony towar dotarł na wyznaczone przez nas miejsce.  

5.4. W razie niewypełnienia wymienionych w poprzednim ustępie roszczeń w ciągu wyznaczonego przez 
nas okresu, jesteśmy uprawnieni do usunięcia wad na koszt dostawcy, lub starać się o dostawę 
zastępczą w inny sposób. Również w takim przypadku na naprawę gwarancyjną bądź dostawę 
zastępczą obowiązuje roczny okres gwarancji. Rozpoczyna się on w dniu wykonania naprawy, bądź 
dostarczenia dostawy zastępczej. 

5.5. Termin przedawnienia naszych roszczeń gwarancyjnych wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się w 
momencie upływu terminu gwarancji.  

5.6. W ramach rękojmi lub gwarancji, brak pisemnej odpowiedzi Dostawcy na zawiadomienie przez 
Bahlsen Polska Dostawcy towaru o jego wadach (w formie protokołu reklamacyjnego) w terminie 14 
dni od daty otrzymania zawiadomienia o wadach (protokołu reklamacyjnego) będzie uznawany za 
akceptację przez Dostawcę reklamacji Bahlsen Polska, w tym roszczeń Bahlsen Polska określonych w 
protokole reklamacyjnym.  

5.7. W przypadku braku odbioru przez Dostawcę wadliwego towaru w terminie wyznaczonym przez 
Bahlsen Polska w zawiadomieniu o wadzie (protokole reklamacyjnym), nie krótszym niż 14 dni, 
Bahlsen Polska będzie uprawniony do likwidacji wadliwego towaru na koszt i ryzyko Dostawcy.  

5.8. Przy dostawie towarów, co do których dostawcy wiadomym jest, że będą one miały zastosowanie w 
produkcji naszych wyrobów lub będą miały styczność z naszym wyrobem, dostawca odpowiada za 
to, żeby były one zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi środków spożywczych, 
oraz nie wpływały niekorzystnie na jakość naszych wyrobów, o ile uniknięcie takiego wpływu przy 
obecnym stanie techniki jest możliwe.  

5.9. Dostawca jest odpowiedzialny za to, aby cała dostawa była zgodna w szczególności z ustawą o 
ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz odpowiednimi rozporządzeniami i przepisami 
technicznymi. Przy braku zharmonizowanych norm, w celu spełnienia zasadniczych wymogów w 
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, muszą być przestrzegane odpowiednie krajowe 



specyfikacje standardowe, np. przepisy BHP, jak również aktualnie obowiązujące europejskie normy 
prawne (CE, itd.). 

5.10. Jeżeli zamówienie obejmuje produkt podlegający ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 
dostawca jest zobowiązany do zapewnienia, że każdy dostarczony produkt jest zgodny ze wszystkimi 
właściwymi przepisami prawnymi i jest zobowiązany do potwierdzenia tego odpowiednią 
dokumentacją.  

5.11. Dostawca jest odpowiedzialny również za to, aby przy realizacji naszych zamówień/ zleceń nie 
zostały naruszone prawa osób  trzecich w krajach Unii Europejskiej lub w innych krajach, w których 
wytwarza on produkty lub zlecił ich produkcję. Dostawca zwalnia nas tym samym w całości od 
jakichkolwiek roszczeń, które mogłyby być postawione nam z powodu naruszenia praw osób trzecich 
i z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie. Niniejszy obowiązek zwolnienia z roszczeń i 
odpowiedzialności dotyczy wszystkich kosztów, które z powodu roszczenia przez osobę trzecią lub w 
związku z tym roszczeniem powstaną lub mogą powstać.  

5.12. W ramach oceny systemu zapewnienia jakości, którą możemy przeprowadzać, mamy prawo, po 
uprzednim zawiadomieniu dostawcy, przeprowadzić kontrolę w zakładzie dostawcy.   

5.13. Dostawca oświadcza i zapewnia, iż zapoznał się oraz akceptuje Zbiór Zasad Postępowania Firmy 
Bahlsen w aktualnej wersji i będzie w pełni przestrzegał zawartych w nich regulacji. Dostawca 
zobowiązuje się także do przestrzegania wymagań Polityki Zrównoważonego Rozwoju Firmy Bahlsen 
i poprzez odpowiednie działania dbać o zrównoważony rozwój. Aktualne: Zbiór Zasad Postępowania 
Firmy Bahlsen oraz Polityka Zrównoważonego Rozwoju Firmy Bahlsen są przesyłane dostawcy na 
jego wniosek. 

5.14. Na żądanie Bahlsen Polska dostawca zobowiązuje się wykazać, że przestrzega i realizuje Zbiór 
Zasad Postępowania Firmy Bahlsen oraz Politykę Zrównoważonego Rozwoju Firmy Bahlsen. Jeżeli 
dostawca narusza powyższe wymagania i nie naprawi tej sytuacji w rozsądnym terminie 
wyznaczonym przez Bahlsen Polska, Bahlsen Polska może wówczas odstąpić od zawartych z 
dostawcą umów.  
 

6. Odpowiedzialność cywilna za jakość produktu. 
6.1. Dostawca zwalnia nas w całości od jakichkolwiek roszczeń, które mogłyby zostać nam postawione, 

gdy przy użyciu naszego produktu zgodnie z jego zastosowaniem powstały szkody, których przyczyną 
są błędy produkcji u Dostawcy lub, gdy doszło u Dostawcy do naruszenia obowiązku kontroli 
jakościowej wyrobu.  

6.2. Dostawca zobowiązuje się do utrzymywania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za produkt 
z ryczałtowym pokryciem w wysokości co najmniej 5 milionów złotych za szkodę na osobie / szkodę 
majątkową. Niezależnie od ubezpieczenia produktu przez dostawcę, Bahlsen Polska zastrzega sobie 
możliwość dochodzenia od dostawcy odszkodowania w wysokości rzeczywistej szkody oraz 
utraconych korzyści.  
 

7. Obowiązek informowania. 
7.1. Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania nas o wszystkich trudnościach, 

stojących na przeszkodzie w wypełnieniu umowy, gdy tylko takie się pojawią. 
 

8. Zachowanie tajemnicy / tajemnica przedsiębiorstwa.  
8.1. Dostawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich nieujawnionych do wiadomości 

publicznej informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa Bahlsen / 
Bahlsen Polska lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą dla Bahlsen / Bahlsen 
Polska, które zostały mu udostępnione przy lub w związku z realizacją zamówienia. Za szkody 
powstałe przez naruszenie tego obowiązku odpowiada dostawca zgodnie z ustawą o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Po wykonaniu zamówienia dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
przesłania nam listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru całej oddanej mu do 
dyspozycji dokumentacji, jak wzory, rysunki i modele. 

8.2. Informacje poufne Bahlsen / Bahlsen Polska mogą być ujawnione osobom trzecim jedynie za 
pisemną zgodą Bahlsen / Bahlsen Polska pod rygorem nieważności.  

8.3. Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje nadal również po realizacji lub wygaśnięciu 
umowy. Wygasa ono dopiero wtedy, gdy wiedza techniczna, technologiczna, organizacyjna w 
ujawnionych dostawcy informacjach lub same informacje staną się powszechnie znane / zostaną 
ujawnione w sposób zgodny z prawem.  
 

9. Dokumentacja do druku, rysunki, wzory i narzędzia.  



9.1. Wszystkie oddane przez nas do dyspozycji Dostawcy narzędzia oraz dokumenty, jak np. rysunki, 
pozostają naszą własnością i muszą być przechowywane przez dostawcę w taki sposób, aby były 
chronione przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym, ogniem, wodą, kradzieżą lub innymi 
uszkodzeniami. Dostawca jest zobowiązany do używania ich wyłącznie do produkcji zamówionych 
przez nas towarów. Nie mogą być one również udostępniane osobom trzecim bez naszej zgody, pod 
rygorem nieważności na piśmie. To zobowiązanie rozciąga się również na zaangażowanych przez 
dostawcę do wypełnienia umowy poddostawców. Jeżeli przestaną one być dostawcy niezbędne do 
realizacji zawartych z nami umów, wówczas po wezwaniu dostawca jest zobowiązany niezwłocznie 
wydać je nam w dobrym stanie lub, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu, do ich utylizowania, które 
musi zostać potwierdzone odpowiednim protokołem zniszczenia.  

9.2. O ile strony nie uzgodniły odmiennie na piśmie pod rygorem nieważności, wszelkie koszty naprawy 
narzędzi ponosi wyłącznie dostawca,  

9.3. Dostawca zobowiązuje się ubezpieczyć oddane do dyspozycji narzędzia i dokumenty do wartości 
odtworzeniowej od ognia, wody, kradzieży lub innego uszkodzenia. Równocześnie dostawca 
niniejszym ceduje na nas wszystkie roszczenia odszkodowawcze z tytułu tego ubezpieczenia, a my 
niniejszym przedmiotową cesję przyjmujemy. W razie straty dokumentów dostawca zobowiązuje się 
do ich odtworzenia na własny koszt i ponosi pełną odpowiedzialność (za rzeczywistą szkodę oraz 
utracone korzyści) w związku ze stratami, które wskutek straty dokumentów powstały. O ile strony 
nie uzgodniły odmiennie na piśmie pod rygorem nieważności, wszelkie koszty naprawy narzędzi 
powstałe w czasie, w którym narzędzia te były w posiadaniu dostawcy, ponosi wyłącznie dostawca. 

9.4. Zastrzegamy sobie prawa własności przemysłowej i prawa autorskie do ilustracji, rysunków, obliczeń 
i innych przekazanych dostawcy dokumentów.  
 

10.  Miejsce wykonania zobowiązania, właściwość terytorialna sądu, stosowane prawo. 
10.1.  Miejscem wykonania zobowiązania przez dostawcę jest uzgodnione miejsce odbioru. 
10.2.  Sądem właściwym dla obydwu stron w umowie jest właściwy sąd w Krakowie. 
10.3.  Do wszystkich stosunków prawnych pomiędzy nami a dostawcą stosuje się prawo polskie, w tym 

przepisy kodeksu cywilnego. 
 

11. Siła wyższa 
11.1. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie wykonała swoich obowiązków albo 

wykonała je nienależycie wskutek okoliczności niezależnych od niej, tj. okoliczności, o których nie 
wiedziała i nie mogła ich przewidzieć w dniu zawarcia umowy lub którym nie mogła zapobiec, 
pomimo dołożenia należytej staranności, takich jak: zmiana obowiązujących przepisów prawa, 
klęski żywiołowe, wojny, zamieszki, blokady dróg, strajki. 

 
 
Powyższe warunki obowiązują od dnia 12.07.2017 
 
 
 
 
 
 


