
G3.P1.F3 D 

EURONYL ASSEMBLING SP.Z O. O. 

Ogólne warunki zakupu 

 
1. Punkty 20 – 27 niniejszych OWZ dotyczą narzędziowni, ślusarni, warsztatu mechanicznego, itp., zwanych dalej Narzędziownią. 

 
2. Dostawy materiałów będą realizowane w ilościach i terminach zgodnie z Zamówieniem zakupu dostarczonym przez 

zamawiającego. 
 

3. Wysyłka przedmiotów zamówienia będzie dokonywana w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie 
transportu. 
 

4. Opakowania zbiorcze fakturowane przy dostawie – sprzedający ma obowiązek je odkupić, jeżeli zostaną zwrócone dostawcy w 
stanie nadającym się do powtórnego użycia. 

 
5. Do każdej dostawy dostawca załączy Świadectwo Kontroli Jakości / Certyfikat Jakości stwierdzający zgodność dostarczonych 

przedmiotów z warunkami technicznymi lub normami PN, BN, ZN itp. oraz inne wymagane przez zamawiającego dokumenty 
np.: MSDS, TDS, deklaracje RoHS, REACH itd. 
Adres e-mail: coa@euronyl.com.pl 
 

6. Dostawca zapewnia zgodność dostarczanych wyrobów / procesów i usług z mającymi zastosowanie wymogami prawnymi i 
regulacyjnymi w zakresie ich jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska obowiązującymi w kraju dostawcy i odbiorcy oraz 
użytkownika docelowego (jeżeli został zdefiniowany). 

 
7. Zamawiający oraz klient zamawiającego zastrzega sobie prawo przeprowadzenia auditów u dostawcy 

w celu oceny jego zdolności jakościowej. 
 

8. Dostawca wyraża zgodę na dokonanie odbioru jakościowego w jego siedzibie. 
 

9. Określone cele jakościowe obowiązują do odwołania lub do momentu gdy nie zostaną one zmienione. 
W przypadku zmiany celów jakościowych firma EURONYL ASSEMBLING SP.Z O.O. ma obowiązek niezwłocznie poinformować o 
tym fakcie dostawcę. 
 

10. Upoważniamy adresata zamówienia do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. 
 

11. O ile nie uzgodniono inaczej, dostawca dostarcza faktury VAT za zakupione materiały drogą elektroniczną na adres: 
faktury@euronyl.com.pl 

 
12. Numer Zamówienia zakupu winien zostać przywołany w dokumentach dostawy i fakturze sprzedaży. 

 
13. Zapłata za dostarczone przedmioty zamówienia nastąpi według uzgodnionych warunków z zastrzeżeniem pozytywnej oceny 

podczas odbioru jakościowego. 
 

14. O wszelkich brakach jakościowych wyrobów będących przedmiotem zamówienia, zamawiający zobowiązany jest powiadomić 
dostawcę w terminie 14 dni od daty ich stwierdzenia. 
Jeśli natomiast dostawca stwierdzi podejrzenie wysłania materiału niezgodnego z zamówieniem, ma on obowiązek 
natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie zamawiającego. 
W przypadku kiedy odbiorca poniesie dodatkowe koszty związane z reklamacją odbiorca zostanie poinformowany o ich wysokości 
i jeśli to zasadne obciążony tymi kosztami. 

 
15. Zgłoszoną reklamację dostawca jest zobowiązany rozpatrzyć w terminie nie przekraczającym 14 dni i zawiadomić o jej wyniku 

odbiorcę. Jednak ostateczny czas rozpatrzenia reklamacji uzależniony jest od raportu 8D, który jest każdorazowo wymagany przez 
zamawiającego. Natychmiastowe działania ze strony dostawcy powinny zostać podjęte w ciągu 24 godzin od stwierdzenia przez 
zamawiającego niezgodności w dostawie. 

 
16. Jeśli jest to wymagane, dostawca jest zobowiązany przestrzegać wszelkich wymagań jakościowych szczegółowo określonych w 

odrębnym dokumencie: WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW (G3.P1.F6.A) 
 

17. Dostawca zobowiązuje się zachować poufność informacji w zakresie przedmiotu realizacji zamówień, w tym rodzaju, ilości i cen 
sprzedawanych materiałów. Zobowiązanie dotyczy także ochrony wszelkich przekazanych przez zamawiającego danych (na 
wszelkich nośnikach) w tym specyfikacji, rysunków technicznych itp. 
W każdym przypadku, jeśli tylko wystąpi konieczność dodatkowego zabezpieczenia interesów zamawiającego, dostawcy 
przedstawiona zostanie dodatkowa umowa w sposób szczegółowy regulująca powyższe kwestie. 

 
 



18. Niniejsze Ogólne warunki zakupu stanowią integralną część każdego Zamówienia zakupu przyjętego przez dostawcę do realizacji. 
Dostawca jest zobowiązany potwierdzić przyjęcie zamówienia do realizacji w formie pisemnej (w wyjątkowych wypadkach – 
telefonicznie) w terminie 2 dni roboczych od jego otrzymania. 
 

19. Każdy dostawca firmy EURONYL ASSEMBLING SP. Z O.O. podlega corocznej ocenie dostawcy. O wynikach oceny dostawcy są 
informowani drogą elektroniczną. W wyniku oceny dostawca może uzyskać status: A – dostawca zaakceptowany, B – dostawca 
dopuszczony lub C – dostawca niedopuszczony. Dostawca, który w wyniku oceny uzyskał status C zostaje skreślony z Listy 
zaakceptowanych i dopuszczonych dostawców. W każdym momencie dostawca może zwrócić się do EURONYL ASSEMBLING o 
udostępnienie szczegółów swojej oceny. 
Dostawca jest zobowiązany udostępniać zamawiającemu certyfikaty potwierdzające wdrożenie systemów zapewnienia jakości 
(ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949 itd.), które funkcjonują w organizacji dostawcy każdorazowo po ich odnowieniu. 
 

20. Jako usługę i produkt Narzędziowni rozumie się wykonanie nowych lub naprawę / modyfikację powierzonych elementów 

technicznych, konstrukcyjnych czy też całych zespołów form wtryskowych lub innych urządzeń. 

 

21. Narzędziownia ma obowiązek dostarczyć w formie pisemnej (papierowej lub elektronicznej) raport / listę potwierdzającą 

wykonanie poszczególnych prac prowadzących do wykonania zleconej jej usługi / produktu. 

 

22. Narzędziownia na prawo, a w przypadku dostarczania nowych form / urządzeń obowiązek (chyba, że odrębna umowa stanowi 

inaczej) do obecności podczas ewentualnych testów nowych lub powierzonych elementów celem potwierdzenia skuteczności 

naprawy lub prawidłowości wykonania usługi i odbioru jakościowego wykonanej przez nią usługi / produktu. 

 

23. Wystawiając fakturę VAT za wykonaną usługę naprawy / modyfikacji lub nowe narzędzie Narzędziownia, ma obowiązek podać 

numer formy / urządzania oraz opis zakresu naprawy. 

 

24. Dla Narzędziowni punkt 15. OWZ otrzymuje brzmienie: 

Zgłoszoną reklamację Narzędziownia jest zobowiązana rozpatrzyć w terminie nie przekraczającym 2 dni roboczych i zawiadomić o 

jej wyniku odbiorcę. Natychmiastowe działania, w tym odbiór zareklamowanego elementu / formy / urządzenia ze strony 

dostawcy powinny zostać podjęte w ciągu 2 dni roboczych od stwierdzenia przez zamawiającego niezgodności, chyba że strony 

ustalą inaczej. 

 

25. W przypadku reklamacji usługi / produktu danego elementu / formy / urządzenia koszty transportu do i z Narzędziowni pokrywa 

Narzędziownia, chyba że strony uzgodnią inaczej. W myśl powyższego, Narzędziownia ma prawo do samodzielnego 

zorganizowania transportu elementu / formy / urządzenia lub powierzenie organizacji transportu zamawiającemu. W takim 

jednak przypadku zamawiający na koniec miesiąca będzie obciążał poniesionymi kosztami Narzędziownię. 

 

26. W przypadku dostarczenia nowej formy / urządzenia, jeżeli warunki umowy nie stanowią inaczej, dopuszcza się 1 transport do i z 

Narzędziowni na koszt zamawiającego. Kolejne przypadki będą obarczały kosztami Narzędziownię w myśl punktu 24. 

 

27. W rozumieniu punktu 16 powyższych OWZ Narzędziownia zobowiązuje się z pełnią należytością, starannością i dociekliwością w 

przypadku niejasności oraz z zachowaniem zasad sztuki wykonywać powierzone jej zamówienia. 

 

28. Powyższe OWZ wchodzą w życie z dniem 01.12.2020 i obowiązują do czasu ich zmiany, o czym dostawca zostanie poinformowany 

drogą elektroniczną. 
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