Ogólne Warunki Zakupu

1. Zakres zastosowania
Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu mają zastosowanie do wszelkich transakcji zakupu
dokonywanych przez Valeo, niezależnie od tego, czy będą to transakcje zakupu narzędzi,
maszyn czy sprzętu, części, surowców, innych materiałów, czy usług („Dostawa”
lub „Dostawy”), chyba że w drodze uzgodnień z Departamentem ds. Zakupów Valeo
(„Departament Zakupów”) zostanie postanowione inaczej.
2. Zamówienie
2.1

Zamówienie Zakupu
Dostawy muszą być zawsze przedmiotem zamówienia zakupu („Zamówienie”),
obowiązującego na czas nieoznaczony („Zamówienie Otwarte”) albo na czas oznaczony
(„Zamówienie Zamknięte”). Zamówienia powinny być dokonywane mailem, faxem lub drogą
elektroniczną w inny uzgodniony sposób.

2.2

Przyjęcie Ogólnych Warunków Zakupu
Ogólne Warunki Zakupu uważa się za przyjęte po otrzymaniu potwierdzenia odbioru
dołączonego do Zamówienia, które najpóźniej w ciągu 8 dni roboczych licząc od daty
Zamówienia zostanie zwrócone przez dostawcę („Dostawca”) do Departamentu Zakupów
mailem, faxem lub drogą elektroniczną w inny uzgodniony sposób. Niniejsze Ogólne Warunki
Zakupu przeważają nad warunkami sprzedaży Dostawcy. W braku potwierdzenia odbioru, za
wyraźne przyjęcie niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu będzie uważane przystąpienie do
realizacji Zamówienia, co jednocześnie będzie skutkowało odstąpieniem Dostawcy od jego
własnych warunków sprzedaży.
Przyjęcie niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu oznacza jednocześnie, że Dostawca
zobowiązuje się przestrzegać Systemu Produkcji Valeo oraz Systemu Jakości Valeo, jak
również wszelkich innych procedur kontroli Jakości, które mogą zostać wprowadzone podczas
okresu obowiązywania Zamówienia.

2.3

Szczególne obowiązki Dostawcy

2.3.1 Dostawca, będąc podmiotem profesjonalnym w zakresie prowadzonej działalności,
jest całkowicie świadomy oczekiwań i wymagań ze strony Branży Samochodowej, w
szczególności w zakresie jakości, kosztów oraz terminów realizacji zobowiązań. Dostawca
zobowiązany jest dostarczać Dostawy zgodnie ze standardami oraz ustalonymi zwyczajami
panującymi w tej Branży, jak również z obowiązującymi przepisami prawa i przyjętymi
standardami w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony środowiska, oraz prawa pracy,
w szczególności obowiązującymi w każdym z państw, w których Dostawy są wytwarzane,
oraz samochody, w których są one wykorzystywane, sprzedawane. Dostawca zobowiązuje
się nie dopuścić do powstania odpowiedzialności Valeo wobec jakichkolwiek roszczeń osób
trzecich z tytułu naruszenia powyższych postanowień oraz zobowiązuje się samodzielnie
ponosić wszystkie wynikające z takiego naruszenia pośrednie i bezpośrednie konsekwencje,
zwalniając tym samym z odpowiedzialności i wszelkich związanych z nią trudności Valeo.
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2.3.2

Dostawca zobowiązuje się dostarczać Dostawy zgodnie z wszelką pozostałą dokumentacją,
regulującą stosunki między nim a Valeo w zakresie Dostawy i uzupełniającą niniejsze Ogólne
Warunki Zakupu, w szczególności z rysunkami, specyfikacjami, wykazem wymogów itp.
(„Dokumentacja”).

2.3.3 Na pierwsze żądanie Valeo, Dostawca zobowiązuje się dokonać zmian w Dostawie,
dostarczyć wszelkie informacje o Dostawach lub o Zamówieniu oraz udokumentować państwo
pochodzenia Dostaw oraz skład tego, co zastosowano w Dostawach.
2.3.4

Dostawca nie będzie, bez uprzedniej akceptacji w rozumieniu Procedur Jakości Valeo oraz
ustalonych w Branży Samochodowej reguł i zwyczajów, zmieniał Dostawy w żaden sposób, w
szczególności poprzez zmianę komponentów, materiałów, zastosowanych procesów czy też
miejsca wytworzenia.

2.3.5

Dostawca zobowiązuje się dostarczać Dostawy na potrzeby rynku części zamiennych w ciągu
10 lat po dokonaniu sprzedaży ostatniego samochodu danego modelu, w gamie którego taka
Dostawa była wykorzystywana.

2.3.6 W celu stałego utrzymania konkurencyjności zarówno Dostawy, jak i produktów Valeo,
w których taka Dostawa jest używana, Dostawca wyraża zgodę na stosowanie środków
służących ciągłemu wzrostowi produktywności. Minimalny poziom rocznej produktywności dla
Dostawy będzie ustalany w drodze wspólnego uzgodnienia.
2.3.7 Przyjęcie Zamówienia będzie automatycznie zobowiązywać Dostawcę do bezwzględnego
przestrzegania terminów dostarczenia Dostaw określonych w Zamówieniu Zamkniętym lub
w terminarzu dostaw wysłanym przez EDI, WebEDI lub faxem w przypadku Zamówienia
Otwartego. Żadne wcześniejsze dostarczenie Dostawy nie będzie przyjęte bez uprzedniego
porozumienia, zaś koszty takiego wcześniejszego dostarczenia poniesie Dostawca.
Dostawca zobowiązuje się naprawić szkodę oraz zwrócić Valeo wszystkie pośrednie i
bezpośrednie koszty wynikające z nieprzestrzegania terminu dostarczenia Dostawy, w
szczególności koszty związane z zamknięciem produkcji lub linii montażowej w zakładach
Valeo lub jej klientów. Ponadto, Valeo będzie miała możliwość anulowania Zamówienia
zgodnie z art. 13.2 niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu. Jakiekolwiek dodatkowe koszty
spowodowane koniecznością zamówienia Dostaw u osób trzecich ponosić będzie Dostawca.
3.

Prawa Własności Intelektualnej i Przemysłowej

3.1

Dostawca ponosi osobistą odpowiedzialność za ważność praw własności intelektualnej (w tym
przemysłowej) związanych z Dostawami, oraz, w przypadku istnienia praw własności
intelektualnej (w tym przemysłowej) osób trzecich, za możliwość swobodnego korzystania z
tych praw w odniesieniu do Dostaw. Dostawca zobowiązuje się nie dopuścić do powstania
odpowiedzialności Valeo z tytułu naruszenia wyżej wspomnianych praw przybierającej postać
w szczególności dochodzenia roszczeń lub składania skarg przez osoby trzecie przeciwko
Valeo oraz zwolni Valeo z odpowiedzialności wobec takich osób.
W przypadku gdy strona trzecia wszczęłaby postępowanie, dochodząc zakazania,
ograniczenia lub zmiany używania, marketingu lub sprzedaży Dostaw, Dostawca ponosi
wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje takiego postępowania mogącego skutkować
zapłatą odszkodowania, w tym za negatywny wpływ takiego postępowania na korporacyjną
reputację Valeo. Dostawca zobowiązuje się naprawić wszystkie szkody i zwrócić koszty
poniesione przez Valeo w wyniku częściowego lub całkowitego niewykonania umów
wiążących Valeo z jej klientami w odniesieniu do Dostaw, w tym odszkodowania, które Valeo
może być zobowiązana wypłacić swoim klientom z tytułu niewykonania swoich zobowiązań
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oraz koszty dodatkowe wywołane koniecznością dokonania zmian w Dostawach lub
narzędziach, które będą do tego użyte.
Ponadto, Valeo będzie miała możliwość anulowania Zamówienia zgodnie z art. 13.2
niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu.
3.2

Dostawca udziela Valeo na czas nieoznaczony niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na
korzystanie z praw własności intelektualnej do przedmiotu Dostawy lub związanych z
przedmiotem Dostawy, w tym w szczególności do narzędzi, sprzętu i części oraz dotyczących
ich rysunków, dokumentacji technicznej i know-how. W zakresie, w jakim nie dojdzie do
skutecznego udzielenia licencji na korzystanie z praw własności intelektualnej na podstawie
zdania poprzedniego, Dostawca zobowiązuje się udzielić na czas nieoznaczony niewyłącznej
i nieodpłatnej licencji na korzystanie z praw własności intelektualnej do przedmiotu Dostawy
lub związanych z przedmiotem Dostawy, w tym w szczególności do narzędzi, sprzętu i części
oraz dotyczących ich rysunków, dokumentacji technicznej i know-how. W takim przypadku i w
takim zakresie dojdzie do udzielenia nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z praw
własności intelektualnej do przedmiotu Dostawy lub związanych z przedmiotem Dostawy, w
tym w szczególności do narzędzi, sprzętu i części oraz dotyczących ich rysunków,
dokumentacji technicznej i know-how poprzez transakcję zakupu lub jej wykonanie. Wszelkie
licencje udzielone przez Dostawcę obejmują prawo do udzielania licencji dalszych
(sublicencji). W przypadku anulowania Zamówienia z jakiejkolwiek przyczyny, licencje
nieodpłatne i niewyłączne, o których mowa powyżej oraz zobowiązanie do udzielenia licencji
nieodpłatnej i niewyłącznej na korzystanie z praw własności intelektualnej pozostają w mocy,
a w szczególności Dostawca upoważnia Valeo do wykonania narzędzi oraz sprzętu, by
zapewnić ich utrzymanie oraz produkcję części, do których produkcji są one przeznaczone i
zrzeka się wobec Valeo jakichkolwiek roszczeń w najszerszym dopuszczalnym przez prawo
zakresie oraz zobowiązuje się nie wykonywać przysługujących mu praw własności
intelektualnej przeciwko Valeo ani przeciwko zleceniobiorcom Valeo. Ponadto, Dostawca
zobowiązuje się na pierwsze żądanie Valeo dostarczyć jej wszystkie rysunki, dokumentacje
techniczną i know-how związane z narzędziami, sprzętem lub częściami.

4. Ceny, Fakturowanie i Warunki Płatności
4.1

Ceny
Stosowane ceny są cenami wskazanymi w Zamówieniu. Ceny te są stałe, nie podlegają
zmianom, oraz są rozumiane jako „Delivery Duty Paid”, lub „DDP”, miejsce dostarczenia
(jak przyjęto w definicji Incoterms 2010 lub w kolejnych wersjach Incoterms, które mogą
zastąpić Incoterms 2010). Ceny nie mogą być zmieniane w żaden sposób bez wyraźnego
porozumienia obu stron. Żadna ze stron nie może nagle zaprzestać realizacji Zamówienia.
Strona, której propozycja ceny została odrzucona po przeprowadzeniu negocjacji w dobrej
wierze, może, na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Zakupu,
rozwiązać Zamówienie, jednakże w przypadku gdy rozwiązania dokona Dostawca, Dostawca
zobowiązuje się względem Valeo do zapewnienia Valeo możliwości kontynuacji wykonywania
zobowiązań Valeo wobec klientów do czasu gdy produkcja Dostawy będącej przedmiotem
rozwiązanego Zamówienia rozpocznie się w zakładach innego dostawcy.

4.2

Fakturowanie i Warunki Płatności
Wszystkie szczegóły wskazane w Zamówieniu, które pozwalają na identyfikację i kontrolę
Dostaw, powinny być jasno uwidocznione na fakturze. Faktura musi być obowiązkowo
wysłana na adres wskazany na przedniej stronie Zamówienia.
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Należności za Dostawy będą płatne w drodze przelewu międzybankowego po upływie
dziewięćdziesięciu (90) dni od końca miesiąca wystawienia faktury w dziesiątym dniu
kolejnego miesiąca, chyba że zostanie uzgodnione inaczej. Valeo będzie miała prawo
potrącenia z należności związanej z Zamówieniem sum należnych jej od Dostawcy z
jakiegokolwiek tytułu.
5. Opakowanie oraz Dokumenty Przewozowe
Dostawca zobowiązuje się do dostarczania Dostaw w opakowaniu, które jest dostosowane do
rodzaju Dostaw, sposobu, w jakim są one wysyłane oraz sposobu, w jakim będą składowane,
tak aby dostarczyć je w doskonałym stanie.
Każda jednostka opakowaniowa powinna zawierać po stronie zewnętrznej czytelną informację
zgodnie z wymogami przepisów przewozowych, jak również wszystkie instrukcje odnośnie
do szczególnych warunków składowania. Powyższa informacja powinna zawierać numer
Zamówienia, numer partii, dokładną nazwę Dostaw, dokładne nazwy oraz adresy nadawcy
i odbiorcy, dostarczoną ilość, wagę brutto i netto. Do każdej dostarczonej Dostawy powinny
być dołączone dwie (2) dokładne kopie dokumentów przewozowych, które powinny umożliwić
identyfikację Dostaw, ich kontrolę co do ilości, oraz, jeżeli zajdzie taka konieczność, także
wpisy danych o bezpieczeństwie materiałów.
Dostawca ponosi finansową odpowiedzialność za wszelkie szkody w Dostawach
(zniszczenia, brakujące elementy, szkody częściowe itp.) wynikające z niewłaściwego lub
nieodpowiedniego ich opakowania.
6. Dostarczenie
6.1

Dostawy będą dostarczane do miejsca określonego w Zamówieniu.

6.2

W przypadku nieprzestrzegania terminu dostarczenia Dostawy lub w przypadku, gdy Dostawa
jest niekompletna lub zawiera większą ilość niż zamówiona, lub gdy nie jest zgodna z
Zamówieniem lub z Dokumentacją, Valeo zastrzega sobie prawo do odmowy jej przyjęcia w
formie listu zwykłego, faksu lub drogą elektroniczną w inny uzgodniony sposób.

6.3

Każda Dostawa, której przyjęcia odmówiono, zostanie zwrócona Dostawcy na jego własny
koszt i ryzyko w ciągu 8 dni od daty oświadczenia o odmowie przyjęcia Dostawy.
Dostawca naprawi szkodę i pokryje Valeo dodatkowe koszty związane z niewykonaniem
swojego zobowiązania do dostarczenia Dostawy zgodnie z Zamówieniem (zwroty,
składowanie, sortowanie, koszty przejściowe, powtórna praca, zniszczenie narzędzi, awarie
lub przestój linii w zakładzie Valeo lub jej klientów, kampanie uliczne, kary, zamówienie
Dostaw lub narzędzi od osób trzecich itp.).
Valeo będzie miała możliwość anulowania Zamówienia zgodnie z art. 13.2 niniejszych
Ogólnych Warunków Zakupu.

7. Gwarancje
7.1

Dostawca, będąc w zakresie prowadzonej działalności podmiotem profesjonalnym, jest
związany absolutnym i określonym zobowiązaniem rezultatu [„obligation de résultat”] jeżeli
chodzi o Dostawy, oraz w związku z tym, przyjmuje pełną odpowiedzialność za Dostawy, ich
design, procesy wytwórcze stosowane przy ich produkcji, decyzje techniczne podjęte podczas
produkcji oraz ich przydatność dla celu, do jakiego są przeznaczone. Dostawca zapewnia,
iż jest całkowicie świadomy powyższego, niezależnie od stopnia udziału Valeo w procesie
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rozwoju Dostaw.
Dostawca zapewnia, że Dostawy będą zgodne z Zamówieniem oraz Dokumentacją
obowiązującą w chwili dostarczenia Dostaw, oraz, bardziej ogólnie, że przedmiot Dostawy nie
będzie miał wad ani jawnych ani ukrytych, niezależnie czy wada powstała na skutek błędu w
zakresie designu, materiałów czy wytwarzania.
7.2

Jeżeli Valeo, jej klienci lub właściwe władze podejmą decyzję o wycofaniu z rynku Dostawy
lub produktu, w którym jakiekolwiek Dostawy były zastosowane, Dostawca naprawi Valeo
wszelkie poniesione szkody.

7.3

Dostawca zobowiązuje się nie dopuścić do powstania po stronie Valeo jakiejkolwiek straty,
szkody na osobie, bezpośrednich, następczych lub przypadkowych szkód, w tym szkód
na reputacji Valeo, a także naprawić szkody oraz zwrócić Valeo bezpośrednie i pośrednie
koszty wynikające z naruszenia przez Dostawcę jego zobowiązania do dostarczenia Dostawy
wolnej od wad, oraz jeżeli zajdzie taka sytuacja, wynikające ze związanego z powyższym
naruszenia przez Valeo jej zobowiązania wobec klientów (zwrot pieniędzy lub nieodpłatna
wymiana wadliwej Dostawy, koszty pracy, sortowanie, koszty przejściowe, szczególne
przypadki wysyłki, przestój linii w zakładzie Valeo lub jej klientów, kampanie uliczne,
wycofywanie z rynku, kary, koszty zamówienia Dostaw od osób trzecich, w tym narzędzi
itp.). Wszystkie postanowienia, które mogą skutkować ograniczeniem lub zmniejszeniem tej
odpowiedzialności są nieważne.

7.4

Nie stosuje się przepisów artykułu 556 i następnych kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi
za wady.

8. Ubezpieczenie
Dostawca powinien zawrzeć umowę ubezpieczenia Dostawy i OC z renomowanym i
wypłacalnym towarzystwem ubezpieczeniowym zgodnie z warunkami Valeo i na pierwsze
żądanie dostarczyć dowód zawarcia takiej umowy. W wyniku zawarcia wyżej wspomnianej
umowy ubezpieczenia odpowiedzialność Dostawcy w żadnym razie nie może ulec
ograniczeniu.
9. Nieprzenoszalność [„Umowa Intuitu Personae”] - Podwykonawstwo
9.1

Dostawca nie ma prawa sprzedać ani przenieść w innej formie praw do całego ani do części
Zamówienia, nawet nieodpłatnie, bez uprzedniej i wyraźnej zgody ze strony Valeo.

9.2

W przypadku zmiany bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad Dostawcą lub w przypadku
sprzedaży lub przeniesienia w innej formie praw do jego przedsiębiorstwa, Valeo będzie
miała możliwość anulowania Zamówień znajdujących się w fazie realizacji zgodnie z art. 13.2
niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu.

9.3

Zamówienie nie może być ani w całości ani w części, pośrednio ani bezpośrednio, przekazane
przez Dostawcę innym wykonawcom, bez uprzedniej i wyraźnej zgody ze strony Valeo.
W przypadku uzyskania przez Dostawcę powyższej zgody na przekazanie całości lub części
Zamówienia do wykonania trzeciej stronie, Dostawca pozostanie wyłącznie i całkowicie
odpowiedzialny wobec Valeo za realizację Zamówienia i przestrzeganie niniejszych Ogólnych
Warunków Zakupu. Dostawca zobowiązuje się naprawić szkodę oraz zwolnić Valeo z
odpowiedzialności wobec jakichkolwiek roszczeń ze strony podwykonawców.

10. Poufność
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10.1

Wszelkie informacje ujawnione Dostawcy przez Valeo lub jedną z jej spółek powiązanych
lub jej przedstawicieli, w tym informacje techniczne, przemysłowe, handlowe, finansowe,
niezależnie od sposobu ich dostarczenia (drogą ustną, pisemną czy inną), łącznie
z designem, rysunkami, opisami, specyfikacjami, raportami, mikrofilmami, dyskami
komputerowymi, oprogramowaniem i dokumentacją z nim związaną, próbkami, prototypami
itp. są poufne („Informacje”).
Do Informacji należą również informacje ujawnione w trakcie realizacji Zamówienia
pracownikom i pośrednikom Dostawcy, dostawcom, podwykonawcom, przedstawicielom lub
stałym bądź czasowym współpracownikom.

10.2

Informacje mogą być wykorzystane jedynie w związku z Zamówieniem. Dostawca dołoży
najwyższej staranności w celu zapewnienia, by Informacje nie zostały ujawnione żadnym
osobom trzecim.
W przypadku nieprzestrzegania powyższego zobowiązania poufności znajdzie zastosowanie
art. 13.2 niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu.

10.3

Niniejsze zobowiązanie poufności pozostanie w mocy w ciągu pięciu (5) lat od chwili
rozwiązania Zamówienia z jakiejkolwiek przyczyny. Z chwilą zakończenia realizacji
Zamówienia Dostawca na pierwsze żądanie zwróci Valeo wszystkie dokumenty dotyczące
Zamówienia, niezależnie od tego, czy są poufne czy nie, nie zachowując ich kopii, chyba że
Valeo udzieli na to uprzedniej i wyraźnej zgody.

11.

Przeniesienie Własności/Ryzyk

11.1

Dostawy staną się wyłączną własnością Valeo po identyfikacji w zamówieniu zakupu dostaw
na potrzeby produkcji Dostaw (surowce lub półprodukty), zaś najpóźniej kiedy Dostawy
zostaną wykonane. Każde postanowienie zastrzegające prawo własności jest nieważne
względnie niezastrzeżone. Dostawca niniejszym wyraża zgodę na stosowanie wszelkich
metod w celu indywidualizacji tych dostaw.

11.2

Podczas realizacji Zamówienia i zanim Dostawa zostanie dostarczona, Valeo zastrzega sobie
prawo do kontroli procesów wytwórczych dotyczących Dostaw i do kontroli samych Dostaw
w zakładach Dostawcy lub jego podwykonawców, jeżeli tacy istnieją. Dostawca niniejszym
zgadza się przyznać Valeo swobodny dostęp do swoich zakładów w każdym czasie oraz
zapewnić Valeo swobodny dostęp do zakładów swoich podwykonawców, jak również
umożliwić Valeo testowanie Dostaw, nie ograniczając w ten sposób odpowiedzialności
Dostawcy ani zakresu gwarancji.

11.3

Ryzyko utraty Dostawy przechodzi w chwili przyjęcia Dostawy, niezależnie od tego, jakie
warunki dostarczania Dostawy zawarte są w Zamówieniu.

12.

Matryce, Narzędzia i Inny Specjalistyczny Sprzęt

12.1

Wszystkie matryce, narzędzia i inny specjalistyczny sprzęt dostarczony przez Valeo na
potrzeby Dostaw („Sprzęt”) pozostaje wyłączną własnością Valeo. To samo dotyczy Sprzętu
wytwarzanego na zlecenie Valeo i w jej imieniu, od chwili wytworzenia, w tym związanych z
nim praw własności intelektualnej, w tym przemysłowej.
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We wszystkich przypadkach, nawet w przypadku braku szczególnej umowy użyczenia
lub dokumentów oddania na przechowanie, Sprzęt będzie uważany za oddany Dostawcy
w depozyt w zakładach Dostawcy dla celu realizacji Zamówienia. Sprzęt może być
wykorzystywany wyłącznie na potrzeby realizacji Zamówienia i nie może zostać użyczony,
w inny sposób udostępniony osobom trzecim, reprodukowany ani kopiowany. Na koszt
Dostawcy Sprzęt będzie oznaczony łatwo widoczną i nieusuwalną tabliczką identyfikacyjną
z napisem: „Własność Valeo - nie podlega przeniesieniu, obciążeniu ani zajęciu” [„Propriété
VALEO - incessible et inaisissable”] i nie może być przedmiotem zastawu ani żadnego innego
obciążenia na zabezpieczenie jakichkolwiek roszczeń. Sprzęt może być odebrany przez Valeo
w każdym czasie.
12.2

Jako podmiot używający Sprzęt, Dostawca gwarantuje jego doskonałą obsługę, utrzymanie,
sprawdzanie i konserwację w celu zapobieżenia w szczególności nieprawidłowościom w
procesach wytwórczych lub przerwom w dostawach, a także dostarczy na pierwsze żądanie
Valeo, tak często jak to będzie konieczne, szczegółowy i precyzyjny wykaz Sprzętu. Podobnie,
Dostawca ponosi odpowiedzialność za wymianę Sprzętu w przypadku jego utraty, kradzieży,
zniszczenia lub przedwczesnego zużycia. W związku z powyższym Dostawca zawrze umowy
ubezpieczenia obejmujące wszystkie ryzyka i szkody, które Sprzęt może spowodować
osobom trzecim, i na pierwsze żądanie Valeo dostarczy dowód zawarcia powyższych umów.
Po rozwiązaniu Zamówienia z jakiejkolwiek przyczyny, Sprzęt wraz z pełnią praw do niego
przysługujących zostanie zwrócony Valeo na jej pierwsze żądanie.

13. Rozwiązanie - Anulowanie
13.1

Rozwiązanie

13.1.1 Zamówienie Otwarte jest składane na czas nieoznaczony, zaś ilości, w stosunku do
których Valeo zaciąga zobowiązanie, wskazane są w terminarzach dostaw. Valeo ma
prawo do rozwiązania Zamówienia Otwartego w każdym czasie za trzymiesięcznym
(3) wypowiedzeniem w drodze listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
W nagłym przypadku okres wypowiedzenia może ulec skróceniu w sposób wspólnie
uzgodniony przez Strony. Podczas okresu wypowiedzenia Zamówienie będzie realizowane
zgodnie z warunkami obowiązującymi w chwili wysłania wypowiedzenia, w szczególności
dotyczącymi cen. Rozwiązanie Zamówienia nie spowoduje powstania jakichkolwiek roszczeń
odszkodowawczych po stronie Dostawcy z jakiegokolwiek powodu.
13.1.2 Zamówienie Zamknięte jest składane na czas oznaczony i nie podlega odnowieniu.
13.2

Anulowanie
W przypadku gdy Dostawca nie przestrzega swoich zobowiązań umownych, zamówienie
ulega rozwiązaniu bez jakichkolwiek formalności po przesłaniu przez Valeo oświadczenia w
formie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru skierowanego do Dostawcy,
jeżeli Dostawca nie usunie naruszenia w części lub w całości w ciągu ośmiu (8) dni od
otrzymania oświadczenia Valeo wzywającego go do tego pod rygorem rozwiązania
zamówienia po bezskutecznym upływie tego terminu. Valeo ma prawo dochodzić
odszkodowania z tytułu takiego naruszenia w każdej formie przewidzianej prawem.

14. Postanowienia różne
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14.1

W przypadku nieważności lub bezskuteczności któregoś z postanowień niniejszych Ogólnych
Warunków Zakupu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

14.2

Niewykonanie przez Valeo w dowolnym czasie któregokolwiek z uprawnień przewidzianych
postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu, Zamówienia lub Dokumentacji
nie będzie uważane za zrzeczenie się takich uprawnień, ani nie będzie w żaden sposób
uniemożliwiać Valeo powoływania się lub wykonywania takich praw w późniejszym czasie.

14.3

Dostawca nie będzie powoływał się na stosunki handlowe z Valeo bez uprzedniej i wyraźnej
zgody Valeo.

14.4

W razie sporu, prawem obowiązującym będzie prawo polskie, sądem właściwym - sąd
powszechny właściwy ze względu na siedzibę Valeo. Nie stosuje się przepisów Konwencji
Wiedeńskiej z 1980 roku o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.

Zaktualizowano: 2012
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