Warunki i Zasady dot. Zgodności Produktów (REACH, RoHS, Materiały Konfliktowe), Diehl Metering Sp. z o.o.,
status na dzień 03/2021
1. Ważność warunków
Niniejsze warunki dotyczące przestrzeganie przepisów ustawowych ("Warunki Zgodności
Produktu") obowiązują w uzupełnieniu do Ogólnych Warunków Zakupu Diehl Metering
Sp. z o.o. z siedzibą w Bażanowicach ("DM"). Stanowią one integralną część wszystkich
istniejących i przyszłych umów dostawy zawartych pomiędzy DM a dostawcą nawet jeśli
indywidualna umowa dostawy nie zawiera żadnego odniesienia do niniejszych
Warunków.
2. Zgodność z przepisami
Dostawca zapewnia na własny koszt i odpowiedzialność, że on sam oraz każdy produkt
przezeń dostarczony do DM zawsze spełnia (w szczególności również w odniesieniu do
jego przeznaczenia) wymagania i obowiązki wynikające z właściwych krajowych,
europejskich oraz - w stosownych przypadkach - również innych międzynarodowych
przepisów prawa, ustaw, rozporządzeń, dyrektyw, rozporządzeń administracyjnych oraz
innych obowiązujących wymagań i przepisów prawnych, w tym technicznych instrukcji
wykonawczych i instrukcji stosowania, wymagań organów, stowarzyszeń handlowych i
organizacji zawodowych, jak również przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom,
przepisów BHP, ochrony środowiska oraz innych przepisów mających zastosowanie do
produkcji, eksportu/importu, wprowadzania na rynek, dystrybucji i/lub stosowania
produktu (dalej zwane łącznie i jednolicie "Obowiązującymi Przepisami"). Oprócz
zgodności i przestrzegania Obowiązujących Przepisów, dostawca jest również
odpowiedzialny na własny koszt za przygotowanie wszelkich niezbędnych zatwierdzeń,
rejestracji, klasyfikacji, oznakowanie produktów, przygotowanie kart charakterystyki i
deklaracji zgodności, informowanie użytkowników o potencjalnych zagrożeniach i
przepisach dotyczących stosowania substancji, przeprowadzanie badań i testów
toksykologicznych, ocenę substancji itp.
3. Minerały Konfliktowe, REACH, RoHS itp.
Dostawca zapewnia, że jego produkty nie zawierają żadnych substancji w
niedozwolonym stężeniu. W szczególności, dostawca m.in. zapewnia, że pod każdym
względem i w odniesieniu do każdego produktu dostarczonego do DM, jak również do
materiałów i substancji w nim zawartych, dostawca przestrzega następujących
przepisów, o ile mają one zastosowanie, oraz spełnia odpowiednie wymagania i
obowiązki:
a.)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2017/821 z dnia 17 maja
2017 r. ustanawiające obowiązki należytej staranności w łańcuchu dostaw dla unijnych
importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów
dotkniętych konfliktem i obszarów wysokiego ryzyka ("Minerały Konfliktowe"); oraz
b.)rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych
ograniczeń w zakresie chemikaliów ("REACH"); oraz
c.) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia
16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin ("CLP"); oraz
d.)dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w
sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym ("RoHS"); oraz
e.)Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do
udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych;
każda w wersji obowiązującej w momencie dostarczenia produktu do DM
(z uwzględnieniem zmian i uzupełnień tych aktów prawnych oraz, o ile ma to
zastosowanie, ich przekształceń/wdrożenia do prawa krajowego przez państwa
członkowskie Unii Europejskiej).
4. Deklaracje, karty katalogowe i inne dokumenty
Dostawca jest zobowiązany na własny koszt i odpowiedzialność do natychmiastowego:
a.) dostarczenia odpowiedniego wsparcia, dokumentów, wiedzy i innych dowodów, które
DM uzna za niezbędne do umożliwienia DM weryfikację przestrzegania przez Dostawcę
obowiązujących przepisów; oraz
b.) dostarczenia lub przekazania pisemnych deklaracji, kart danych i dokumentów, jak
również innych niezbędnych informacji i danych zgodnych z Obowiązującymi Przepisami.
W przypadku materiałów, do których mają zastosowanie specjalne przepisy dotyczące
pakowania, transportu, przechowywania, przetwarzania, użytkowania, uzdatniania i/lub
usuwania zgodnie z Obowiązującymi Przepisami ze względu na ich skład lub wpływ na
środowisko, dostawca dostarczy kompletną kartę charakterystyki, kartę charakterystyki
do dalszej dystrybucji produktu za granicą, ulotkę wypadkową (transport) oraz wszelkie
inne dokumenty wymagane zgodnie z Obowiązującymi Przepisami do bezpiecznego
użytkowania lub bezpiecznego obchodzenia się z danym produktem itp.
c.) dostarczenia odpowiednich pisemnych deklaracji zgodności specyficznych dla danego
produktu dla każdego indywidualnego produktu dostarczonego do DM, które są wiążące
również dla klientów DM i mogą im zostać przekazane. Deklaracje, karty danych oraz
inne dokumenty i informacje, o których mowa w niniejszym ust. 4, zostaną nieodpłatnie
udostępnione DM w języku niemieckim i angielskim oraz dodatkowo, ale tylko w zakresie

dostępnym dla Dostawcy, w każdym innym języku żądanym przez DM. W zakresie, w
jakim DM wymaga deklaracji, kart danych i innych dokumentów w innym języku, DM
ponosi koszty wszelkich niezbędnych w tym zakresie tłumaczeń.
5. Obowiązek informacyjny
W przypadku zmian w składzie lub komponentach produktów lub mających do nich
zastosowanie przepisach prawnych, istotnych z punktu widzenia Obowiązujących
Przepisów, Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym DM na piśmie
oraz przekazać na żądanie DM zaktualizowaną wersję dokumentów, deklaracji i
informacji. Jeżeli Dostawca zorientuje się, że nie spełnia Obowiązujących Przepisów lub
nie jest w stanie ich dalej spełniać ze względu m.in. na konieczność modyfikacji
specyfikacji produktów wymuszoną zmienionymi przepisami, to spoczywa na nim
obowiązek niezwłocznego powiadomienia DM o tym fakcie na piśmie.
6. Podwykonawcy
Dostawca zobowiązuje się wymagać od swoich podwykonawców i poddostawców takich
samych zapewnień i obowiązków jak te zawarte w niniejszych Warunkach Zgodności
Produktu oraz monitorować ich przestrzeganie. Dostawca zapewnia, że wymagał będzie
od swoich dostawców odpowiednich dokumentów, deklaracji i informacji (w
szczególności deklaracji zgodności i kart charakterystyki), tak aby dokumenty te były
dostępne w całym łańcuchu dostaw.
7. Odpowiedzialność
Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez DM w wyniku
lub w związku z naruszeniem przez niego obowiązujących przepisów lub zobowiązań
powstałych na mocy niniejszych Warunków Zgodności Produktu. Jeżeli dostawca
naruszy swoje obowiązki wynikające z Obowiązujących przepisów lub z niniejszych
Warunków, DM będzie uprawniony do zastosowania wszelkich środków zaradczych
przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym między innymi do:
potrącenia należności z zobowiązań, wstrzymania należnych płatności za dostawy oraz,
po bezskutecznym upływie rozsądnego terminu wyznaczonego przez DM, do
rozwiązania umowy dostawy bez wypowiedzenia lub do pisemnego anulowania
poszczególnych lub wszystkich otwartych zamówień. Dalsze roszczenia prawne lub
umowne, w szczególności roszczenia odszkodowawcze przysługujące DM w związku z
naruszeniem przez dostawcę obowiązków określonych w niniejszych Warunkach
Zgodności Produktu pozostają nienaruszone; ponadto dostawca zobowiązuje się
zabezpieczyć DM z wszelkich szkód poniesionych przez DM w związku z naruszeniem
przez dostawcę obowiązków określonych w niniejszych Warunkach Zgodności Produktu
lub obowiązujących przepisach, w szczególności z tytułu zobowiązań wobec osób
trzecich (np. klientów DM lub organów władzy) lub ich roszczeń w tym zakresie.
Niniejsze Warunki Zgodności Produktu podlegają wyłącznie polskiemu prawu z
wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowej Sprzedaży
Towarów (CISG) i Międzynarodowego Prawa Prywatnego. Sądem właściwym jest polski
sąd powszechny właściwy dla siedziby Diehl Sp. z o.o.

