
Wytyczne Zakupów w Grupie HOCHTIEF 

Wyciąg (do użytku zewnętrznego) 

 

Celem HOCHTIEF jest pozyskiwanie materiałów i usług poprzez stosowanie najlepszych 

profesjonalnych praktyk zakupowych oraz opracowywanie i wdrażanie zintegrowanych 

strategii udzielania zamówień, które wspierają naszą działalność w zaspakajaniu potrzeb 

naszych Klientów. Poniżej w zarysie przedstawione są podstawowe zasady, w oparciu o 

które HOCHTIEF współpracuje z dostawcami i podwykonawcami dla osiągnięcia 

powyższego celu. 

Dział Logistyki HOCHTIEF jest partnerem we wszystkich działaniach biznesowych w 

dostawcami i podwykonawcami. 

Praktyka zakupów w Grupie HOCHTIEF opiera się o: 

 Rozwijanie i popieranie kultury przedsiębiorczych zakupów poprzez: 

- budowanie skutecznej sieci relacji z dostawcami i podwykonawcami; 

- koncentrowanie się na optymalizacji całkowitych kosztów posiadania; 

- energiczne dążenie przy każdej okazji dla zwiększenia wartości i 

zredukowania kosztów. 

 Budowanie i wdrażanie skutecznych i przejrzystych strategii, struktur 

organizacyjnych, innowacyjnych programów, procesów i narzędzi. 

 Stwarzanie warunków dla przyciągania i rozwoju najlepszych pracowników. 

Dział Logistyki w ramach Grupy HOCHTIEF podtrzymuje pewne zobowiązania 

Dział Logistyki dokonuje następujących zobowiązań wobec dostawców i 

podwykonawców: 

 Wybór dostawców i podwykonawców będzie dokonywany w sposób 

rygorystyczny, przejrzysty i obiektywny; 

 Kwalifikowani dostawcy i podwykonawcy będą mieli takie same i równe szanse na 

wygranie kontraktów; 

 Zostaną określone jasne oczekiwania w odniesieniu do charakteru każdej 

dostawy / usługi oraz czytelnie komunikowane wewnątrz i na zewnątrz; 



 Będą dokonywane regularne przeglądy, aby wspólnie omówić wyniki działania 

dostawców i podwykonawców oraz określić możliwości dalszej poprawy; 

 HOCHTIEF będzie współpracować z dostawcami i podwykonawcami nad 

wdrożeniem czynników mogących przynieść poprawę, tak aby obie strony mogły 

czerpać dodatkową wartość z relacji; 

 HOCHTIEF będzie dążyć do pełnej realizacji swoich zobowiązań handlowych 

wynikających z relacji z dostawcami i podwykonawcami; 

 Umowy handlowe. 

HOCHTIEF utrzymuje najwyższe standardy integralności swoich relacji z dostawcami i 

podwykonawcami 

Dział Logistyki będzie promował kulturę etycznych zachowań poprzez następujące 

działania: 

 Ochronę poufnych informacji powierzonych HOCHTIEF a dotyczących strony 

trzeciej; 

 Wdrożenie mechanizmów zapobiegających konfliktowi interesów wśród 

pracowników HOCHTIEF zaangażowanych w decyzje dotyczące procesu 

zakupów; 

 Nieprzyjmowanie prezentów oraz innych korzyści od strony trzeciej; 

 Zakazujące łapownictwa i korupcji przez pracowników HOCHTIEF; oraz 

 Angażowanie się w uczciwą konkurencję i działania zgodne z prawem. 

HOCHTIEF sprzyja działaniom dotyczącym jakości i zarządzaniu środowiskowemu 

zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie wśród swoich dostawców i podwykonawców 

HOCHTIEF zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących 

zapewnienia  jakości i zarządzania środowiskowego i promuje kulturę 

odpowiedzialności za właściwe zachowania w obu obszarach 


