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1 Ogólne wymagania 

AUMA ciągle poszukuje kompetentnych i wydajnych partnerów krajowych i 
międzynarodowych, wspierających nas w optymalnej obsłudze klienta. 

AUMA oczekuje dlatego od swoich partnerów: 

• gotowości do partnerskiej kooperacji 
• innowacyjnego potencjału/kompetencji technologicznej 
• transparentności kosztowej/stabilności cen 
• niezawodności/lojalności kontraktowej 
• elastyczności/dostępności dostaw/terminowości dostaw 
• optymalnych rozwiązań logistycznych 
• polityki „zero błędów” 
• zdolności procesowej 
• śledzenia łańcucha dostaw 
• ochrony środowiska/pracy 
• odpowiedzialnego gospodarowania zasobami, np. energią 
• produktów zgodnych z rozporządzeniem REACH 

2 Jakość, ochrona środowiska, bezpieczeństwo pracy 

Dział zakupów i logistyki jest odpowiedzialny za jakość nabywanych produktów, dóbr 
inwestycyjnych i usług. 

2.1 Zobowiązanie do przestrzegania polityki „zero błędów” 

AUMA prowadzi konsekwentną politykę „zero błędów”. Dlatego oczekujemy od naszych 
dostawców niewadliwych produktów i optymalnego serwisu. Wymaga to bezpośredniego 
zaangażowania kierownictwa dostawcy w proces zapewnienia jakości. 

2.2 Certyfikacja 

Oczekujemy, że nasi partnerzy posiadają co najmniej certyfikat zgodny z normą DIN EN 
ISO 9001 oraz normą środowiskową DIN EN ISO 14001 w aktualnym brzmieniu. 

Ponadto zakładamy, że nasi dostawcy na całym świecie przestrzegają co najmniej 
obowiązujących w Niemczech ustawowych przepisów ochrony środowiska i bezpieczeństwa 
pracy oraz utrzymują ew. certyfikowany system zarządzania energią wg normy DIN ISO 
50001. Zastrzegamy sobie prawo do zawarcia z naszymi dostawcami rozszerzonej umowy 
o zapewnieniu jakości. 

2.3 Stosowanie metod prewencyjnych 

Dostawcy znają metody prewencyjnego zapewnienia jakości, np. SPC, zdolności 
procesowej i maszynowej (Cmk, Cpk), FMEA, Poka Yoke i badania wykonalności, oraz 
świadomie je wdrażają. 
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2.4 Reagowanie w razie błędu 

Ważne jest dla nas niezwłoczne reagowanie na ewentualne błędy, ich systematyczna 
analiza i usuwanie. Do rozwiązywania problemów wymagamy stosowania metody 8D, która 
trwale wspiera politykę „zero błędów”. 

2.5 Przestrzeganie rozporządzenia REACH 

Jeżeli nasze produkty i/lub materiały opakowaniowe miałyby zawierać substancje 
wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) z listy kandydackiej rozporządzenia REACH 
w ilości większej niż 0,1 proc. masy, oczekujemy niezwłocznie odpowiedniej informacji od 
naszych dostawców. 

3 Koszty 

Nasze koszty pozyskania oceniamy za pomocą analizy kosztów całkowitych na bazie 
metody TCO. W celu ciągłej optymalizacji struktury kosztów naszych produktów wymagamy 
od naszych partnerów odpowiedniej transparentności kosztów.  

Oczekujemy też, że nasi dostawcy przeprowadzają regularne analizy wartości oraz że 
uzyskany wzrost produktywności skutkuje adekwatnymi obniżkami cen. W handlu 
międzynarodowym normą jest dzielenie się zmienionymi parytetami walutowymi. 

4 Technika i innowacja 

Wspieramy rozwój naszych dostawców w zakresie techniki, technologii i metod oraz ich 
implementacji. AUMA oczekuje w zamian propozycji dotyczących doskonalenia naszych 
procesów i produktów.  

Wczesna integracja naszych partnerów w proces powstawania produktów jest podstawą 
implementacji naszej filozofii „design-to-cost”. Nasi dostawcy są zobowiązani do 
ustawicznego szkolenia swoich pracowników i aktywnego udziału w programach rozwoju 
produktu dla dostawców.  

5 Logistyka 

5.1 Procedura zamawiania i dyspozycji 

Dążymy do pracy w systemie zamówień ramowych / kontraktów ilościowych i 
wartościowych, z których generowane są zamówienia. Zamówienie ramowe służy 
określeniu ilości, ustaleniu ceny/warunków oraz zabezpieczeniu naszego zaopatrzenia.  

5.2 Optymalizacja kosztów za pomocą innowacyjnych koncepcji logistycznych 

AUMA wymaga i wspiera stosowanie innowacyjnych rozwiązań logistycznych jak np. 
KANBAN, magazyny konsygnacyjne itp. Celem jest optymalne sterowanie całym łańcuchem 
tworzenia wartości z punktu widzenia rentowności i zaopatrzenia.  
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5.3 Terminowość  

Wymagamy od naszych dostawców dostosowania całego łańcucha dostaw do naszych 
harmonogramów. Konieczne jest okno czasowe od –5 do 0 dni w odniesieniu do 
uzgodnionego terminu. W wyjątkowych przypadkach możliwe są korekty terminów dostaw 
po konsultacji z dysponentem z odpowiednim wyprzedzeniem.  

5.4 Dostawy i śledzenie łańcucha dostaw w 100 % 

Prowadzimy konsekwentną politykę „zero błędów” nie tylko w zakresie jakości produktów, 
lecz również logistycznej realizacji dostaw. Konieczna jest sprawna dostawa zamówionych 
partii towaru i wczesne informowanie o możliwych zakłóceniach w łańcuchu dostaw.  

5.5 Międzynarodowa dostępność 

Grupa AUMA utrzymuje zakłady produkcyjne na całym świecie – warunkiem pomyślnej i 
skutecznej współpracy jest dlatego gotowość i zdolność do realizacji dostaw w skali 
światowej. W razie potrzeby wymagamy dostaw krajowych i międzynarodowych za 
pośrednictwem systemu KANBAN lub magazynów konsygnacyjnych.  

6 Proces doskonalenia 

We współpracy z naszymi dostawcami wspieramy proces ciągłego doskonalenia produktów.  

Celem jest tu kompleksowa poprawa współpracy. Na podstawie wniosków z 
przeprowadzonych audytów dostawców, regularnej weryfikacji dostawców, a także z 
uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań (jak np. reklamacje, opóźnienia dostaw itp.) 
opracowywane, definiowane i wdrażane są wspólnie z dostawcami odpowiednie działania, 
które są następnie sprawdzane pod kątem ich skuteczności.  

Ponadto oczekujemy od naszych partnerów samodzielnej stałej weryfikacji jakości, dostaw i 
produktywności oraz opracowania i wdrożenia na tej podstawie odpowiednich ulepszeń.  

Podstawą procesu ciągłego doskonalenia jest wywodząca się ze strategii Six Sigma metoda 
DMAIC (Define – Measure – Analyse – Improve – Control). 

 

7 Fakty 

• O ile nie uzgodniono inaczej, obowiązują nasze ogólne warunki zakupu w aktualnym 
brzmieniu.  

• Uzupełnienia kontraktowe, zmiany w zakresie dostaw, adaptacje kosztów i 
przesunięcia terminów wymagają zawsze formy pisemnej.  

• Wszystkie ceny obejmują opakowanie. Ze względu na koszty procesowe i ochronę 
środowiska należy stosować się do warunków dostawy AUMA (patrz Pliki do 
pobrania).  

• Warunki dostawy: DAP/DDP do wszystkich wymienionych przez AUMA miejsc 
dostawy zgodnie z INCOTERMS 2010.  

• Warunki płatności: 14 dni, 3 % skonto / 60 dni netto.  
• Ubezpieczenie transportowe jest generalnie płacone przez AUMA.  


