Ogólne Warunki Zakupu („OWZ”)
obowiązują od dnia ……………………
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DEFINICJE
Ilekroć w niniejszych OWZ jest mowa o:
Dostawcy – należy rozumieć osobę będącą sprzedawcą,
dostawcą, wykonawcą, zleceniobiorcą oraz każdą inną
osobę zobowiązaną do wykonania Przedmiotu Umowy na
rzecz NORD;
KC – ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.);
NORD – należy rozumieć spółkę NORD Napędy Zakłady
Produkcyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli, adres: 67100 Nowa Sól, ul. Inżynierska 4, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000235033, dla której akta rejestrowe prowadzi
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, kapitał zakładowy
12.000.000 zł, NIP: 9251978392, REGON: 080016421,
oraz każdego następcę prawnego tej spółki;
Przedmiocie Umowy – należy rozumieć odpowiednio dostawę towaru, wykonanie usługi lub wykonanie innego
zobowiązania do którego zobowiązał się w Umowie Dostawca na rzecz NORD;
Umowie – należy rozumieć każdą umowę, w tym umowę
sprzedaży, dostawy, zlecenia, o dzieło, o świadczenie
usług, oraz każdą inną umowę nazwaną lub nienazwaną o
podobnym charakterze zawartą przez Dostawcę i NORD.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsze OWZ mają zastosowanie do wszystkich Umów w
których NORD występuje jako kupujący, odbiorca, zleceniodawca, zamawiający lub nabywca towaru i/lub usługi
i/lub innego świadczenia.
Do wszelkich Umów, których stroną jest NORD nie stosuje
się ogólnych warunków handlowych, regulaminów oraz
wszelkich innych warunków Dostawcy, chyba że NORD
wyraźnie je zaakceptuje w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności. Zapłata całości lub części
wynagrodzenia (ceny) na rzecz Dostawcy, w szczególności
zapłata zaliczki nie jest równoznaczna z oświadczeniem
NORD o akceptacji warunków handlowych, regulaminów
lub innych warunków Dostawcy.
OWZ wiążą Dostawcę w całości, bez żadnych ograniczeń
oraz wyłączeń, chyba że NORD wyraźnie, w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności, oświadczy, że obowiązywanie całości lub części konkretnych postanowień OWZ w ramach danej Umowy zostaje wyłączona lub dane postanowienia OWZ zostają zmienione. W
przypadku złożenia przez Dostawcę zamówienia, oferty
lub innej propozycji która jest niezgodna z postanowieniami OWZ, NORD nie jest związany postanowieniami za-

mówienia, ofertą lub propozycją Dostawcy w zakresie w
jakim jest ona niezgodna z OWZ, chyba że NORD wyraźnie, w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem
nieważności oświadczy, że akceptuje postanowienia zamówienia, oferty lub propozycji Dostawcy w zakresie w
jakim jest ona niezgodna z OWZ.
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UMOWA
Dostawca składa oferty lub zamówienia do NORD nieodpłatnie, bez prawa żądania od NORD jakiegokolwiek wynagrodzenia lub zwrotu kosztów za przygotowanie, opracowanie lub złożenie oferty / zamówienia.
Umowa może być zawarta wyłączenie w formie pisemnej
lub dokumentowej pod rygorem nieważności. Wszelkie
uzgodnienia między Dostawcą a NORD w formie ustnej
wymagają dla swej ważności potwierdzenia w formie pisemnej lub dokumentowej.
NORD wyłącza możliwość zawarcia Umowy poprzez milczące przyjęcie oferty, o którym mowa w art. 68 2 KC, jak
również wyłącza możliwość dorozumianego (konkludentnego) przyjęcia oferty o którym mowa w art. 69 KC.
WYNAGRODZENIE (CENA)
Jeżeli Dostawca i NORD nie uzgodnili inaczej w formie
pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności,
wynagrodzenie (cena) za Przedmiot Umowy uwzględnia
wszelkie koszty, wydatki i nakłady związane z wykonaniem
Umowy przez Dostawcę, na warunkach DDP (wg Incorerms z dnia zawarcia Umowy) z dostawą (wykonaniem)
do siedziby NORD, na koszt i ryzyko Dostawcy.
Jakakolwiek zmiana wysokości wynagrodzenia (ceny)
wymaga wyraźnej zgody NORD wyrażonej w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności.
NORD dokonuje zapłaty za Przedmiot Umowy wyłączenie
w formie przelewu, na rachunek bankowy ujawniony w
elektronicznym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, na tzw. „białej liście podatników”, o
którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług („Wykaz”). Nieujawnienie rachunku bankowego w Wykazie, na który Dostawca żąda
zapłaty wynagrodzenia (ceny), uprawnia NORD do
wstrzymania dokonania zapłaty, aż do dnia ujawnienia rachunku bankowego w Wykazie, i nie stanowi podstawy do
naliczenia odsetek za opóźnienie w zapłacie przez NORD.
Wynagrodzenie (cena) jest płatna przez NROD w terminie
liczonym od dnia doręczenia do NORD kompletu prawidłowo wystawionych dokumentów potwierdzających pozytywny, bez ujawnionych wad lub braków odbiór Przedmiotu Umowy przez NORD oraz prawidłowo wystawionej
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faktury VAT, jak również doręczenia innych dokumentów
wymaganych przez NORD. W przypadku nie doręczenia
tych dokumentów, doręczenia dokumentów wadliwych
lub zawierających braki, w szczególności doręczenia faktury zawierającej wady lub braki, termin zapłaty wynagrodzenia (ceny) nie biegnie, ale rozpoczyna swój bieg dopiero od dnia doręczenia do NORD kompletu prawidłowo
wystawionych wszystkich dokumentów.
Jeżeli Dostawca i NORD nie uzgodnili inaczej, zapłata wynagrodzenia następuje w terminie do 30 dni, licząc od
dnia o którym mowa w pkt 4.4.
TERMIN DOSTAWY
Dostawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania uzgodnionego z NORD terminu wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonanie Przedmiotu w częściach, w
szczególności dostawy towarów w częściach, dostawy
nadwyżkowe lub niepełne wymagają uprzedniej zgody
NORD wyrażonej w formie pisemnej lub dokumentowej
pod rygorem nieważności.
Jeżeli Dostawca opóźnia się w wykonaniu całości lub części Przedmiotu Umowy, NORD ma prawo do:
(a) odstąpienia od całości lub części Umowy, bez wyznaczania Dostawcy dodatkowego terminu do wykonania Umowy, jeżeli opóźnienie przekracza 7 dni,
(b) zlecenia wykonania Przedmiotu Umowy osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Dostawcy, bez konieczności
uzyskiwania upoważnienia/zgody sądu do wykonania
zastępczego,
(c) niezależnie od uprawnień wskazanych w lit. (a) i (b),
do żądania od Dostawca naprawienia szkody wyrządzonej NORD wynikającej z opóźnienia w wykonaniu
Przedmiotu Umowy.
W przypadku gdy Dostawca nie jest w stanie wykonać
Przedmiotu Umowy w terminie, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym NORD w formie pisemnej
lub dokumentowej, pod rygorem nieważności, nie później
jednak niż 24 godziny od uzyskania informacji o niemożliwości wykonania Przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji,
NORD ma prawo do odstąpienia od całości lub części
Umowy jeżeli wykonanie Umowy w czasie późniejszym niż
uzgodniony z NORD nie miałoby dla NORD znaczenia lub
narażałoby NORD na szkodę.
TRANSPORT / DOSTAWA
przedmiot Umowy winien być dostarczony (wykonany)
zgodnie z wymogami NORD, z zachowaniem wszystkich
obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów prawa,
zarówno prawa polskiego, jak i prawa międzynarodowego.
Dostawca zobowiązany jest dostarczyć Przedmiot Umowy
przy użyciu odpowiedniego środka transportu, w opako-
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7.
7.1.

waniu zgodnym z odpowiednimi normami, odpowiadającym właściwościom Przedmiot Umowy.
Dostawca ponosi koszty i odpowiedzialność za prawidłowe oznaczenie Przedmiotu Umowy, jego opakowanie, załadunek i rozładunek, prawidłowe zabezpieczenie w
transporcie oraz sam transport Przedmiotu Umowy.
Dostawca ponosi koszty i odpowiedzialność za wszelkie
szkody w transporcie Przedmiotu Umowy, jak również
szkody będące wynikiem szkód Przedmiotu Umowy w
transporcie.
Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, wykonanie Przedmiotu
Umowy odbywa się na warunkach DDP (wg Incorerms z
dnia zawarcia Umowy) z dostawą (wykonaniem) do siedziby NORD, na koszt i ryzyko Dostawcy.
Dostawca jest zobowiązany przekazać NORD wraz z
Przedmiotem Umowy, komplet prawidłowo sporządzonych wszystkich dokumentów potwierdzających dostarczenie Przedmiotu Umowy do miejsca dostawy, w szczególności dokumenty przewozowe.
Dostawca zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie dostawy Przedmiotu Dostawy. NORD ma prawo żądać przedłożenia polisy ubezpieczeniowej i uzależnić dostawę
Przedmiotu Dostawy od przedłożenia tej polisy.
SZCZEGÓLNE WARUNKI DOSTAWY
Dostawca ma obowiązek przekazać NORD możliwie jak
najwcześniej, a najpóźniej w momencie przesłania potwierdzenia zlecenia, pisemne informacje i dane (wyszczególnione w pozycjach na potwierdzeniu zlecenia,
dowodzie dostawy i fakturze), potrzebne do przestrzegania odpowiednich przepisów prawa, w tym prawa przewozowego, celnego i handlowego z uwzględnieniem
przepisów eksportowych, importowych oraz dotyczących
odsprzedaży towarów i usług, w szczególności dla każdego
towaru / usługi następujące dane:
−
kod klasyfikacji eksportowej (Export Control Classification Number - ECCN) zgodny z Listą Kontroli Handlowej USA (U.S. Commerce Control List - CCL), o ile
produkt podlega Administracyjnym Regulacjom Eksportowym USA (U.S. Export Administration Regulations - EAR);
−
czy towary zostały wytworzone lub były magazynowane na terytorium USA, lub wyprodukowane za
pomocą technologii Stanów Zjednoczonych;
−
numer polskiej Listy Eksportowej oraz rozporządzenia UE w sprawie produktów podwójnego zastosowania;
−
numer statystyczny towaru zgodny z aktualną klasyfikacją towarów według statystyk handlu zagranicznego lub kodeksem HS („Zharmonizowany System“);
−
kraj pochodzenia (pochodzenie niepreferencyjne);
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na prośbę sprzedawcy: oświadczenia dostawców o
pochodzeniu preferencyjnym (w przypadku dostawców z Europy) lub świadectwa preferencji (w przypadku dostawców spoza Europy).
W przypadku zmian pochodzenia lub właściwości towarów czy usług, bądź też prawa wywozowego, celnego i dotyczącego stosunków gospodarczych z zagranicą dostawca
musi bezzwłocznie zaktualizować wyżej wymienione dane
dotyczące kontroli eksportowej i handlu zagranicznego
oraz przekazać je na piśmie.
Dostawca raz w roku ma obowiązek przedkładać oświadczenie stałego dostawcy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia
9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny.
Dostawca zobowiązuje się postępować zgodnie z "DoddFrank Wall Street Reform and Consumer Protection Act“.
Dostawca zobowiązuje się przekazywać NORD najaktualniejszą wersją dokumentacji technicznej towaru (m.in. instrukcja obsługi, deklaracja producenta WE itp.), jak również zobowiązuje się niezwłocznie informować o wszelkich
zmianach dokonywanych w tejże dokumentacji.
Dostawca gwarantuje, że realizowane przez niego dostawy będą zgodne z RoHS (Restriction of Hazardous Substances), a tym samym będą odpowiadały wartościom
granicznym obowiązującym w momencie dostawy w
związku z dyrektywą 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. W przypadku
realizacji dostaw niezgodnych z RoHS Dostawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować NORD w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności,
oraz naprawić NORD wszystkie szkody wynikające z naruszeń.
Dostawca oświadcza, że dostarczany przez niego Przedmiot Umowy będzie zgodny z postanowieniami rozporządzenia (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) i utworzenia Europejskiej
Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE
oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
(rozporządzenie REACH). O ile wymagają tego przepisy
rozporządzenia REACH, substancje zawarte w towarach
dostarczonych przez Dostawcę są wstępnie zarejestrowane bądź są rejestrowane po upływie okresów przejściowych, z wyłączeniem sytuacji, gdy substancja nie podlega
rejestracji.

7.8.

Dostawca posiadający siedzibę w krajach innych niż kraje
członkowskie UE, zobowiązują się powołać zgodnie z art. 8
rozporządzenia REACH Wyłącznego Przedstawiciela, posiadającego siedzibę w UE i przekazać NORD jego imię i
nazwisko oraz adres dla celów korespondencji. Wyłączny
Przedstawiciel przejmuje wszelkie obowiązki Dostawcy
związane z rejestracją i innymi kwestiami wynikającymi z
rozporządzenia REACH. Jeżeli Wyłączny Przedstawiciel
dokonał wstępnej rejestracji lub rejestracji, musi o tym
poinformować NORD, podając przy tym numer rejestracyjny. W przypadku zmiany Wyłącznego Przedstawiciela
lub wstrzymania jego działalności Dostawca zobowiązany
jest niezwłocznie poinformować o tym NORD.
7.9. Jeżeli dostarczany Przedmiot Umowy zawiera substancje
znajdujące się na tak zwanej „liście kandydackiej substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie” (lista SVHC)
zgodnie z REACH, Dostawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić NORD o tym fakcie. Dotyczy to również
sytuacji dostaw bieżących, gdy na listę zostają wpisane
substancje, które nie znajdowały się na niej dotychczas.
Aktualna wersja listy znajduje się zawsze pod adresem:
https://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table.
Ponadto, towary będące Przedmiotem Umowy dostarczane przez Dostawcę nie może zawierać azbestu, biocydu
ani materiałów radioaktywnych.
7.10. Jeżeli Dostawca nie wywiąże się z któregokolwiek z warunków wymienionych w pkt 7, NORD ma prawo odstąpić
od zawartych Umów, odmówić przyjęcia dostawy towarów, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, zachowują
prawo do żądania kary umownych oraz odszkodowania.
8.
8.1.
8.2.

8.3.

9.
9.1.
9.2.

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY
Jeżeli Przedmiot Umowy zawiera wady lub braki NORD ma
prawo odmówić jego odbioru.
NORD przy odbiorze Przedmiotu Umowy ma prawo, ale
nie obowiązek do sprawdzenia go pod kątem identyfikacji
Przedmiotu Umowy, ilości oraz widocznych na zewnątrz
uszkodzeń.
NORD ma prawo uzależnić odbiór Przedmiotu Umowy od
przedłożenia przez Dostawcę wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego korzystania z Przedmiotu
Umowy.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY
Dostawca jest odpowiedzialny wobec NORD za wszelkie
wady Przedmiotu Umowy, o których mowa w art. 5561 KC.
Reklamacje ilościowe oraz oczywiste wady jakościowe, tj.
wady widoczne gołym okiem i możliwe do zauważenia w
momencie wydania Przedmiotu Umowy – winny być zgłoszone prze NORD przy odbiorze Przedmiotu Umowy. Natomiast wszelkie inne wady jakościowe NORD zgłasza Dostawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu.
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Reklamacje jakościowe i ilościowe będą rozpatrywane
przez Dostawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji przez NORD, w formie pisemnej
lub dokumentowej pod rygorem nieważności. W przypadku gdy Dostawca nie rozpatrzy reklamacji NORD w tym
terminie, przyjmuje się, że Dostawca uznał reklamację
NORD w całości, bez zastrzeżeń.
Dostawca nie może odmówić usunięcia wad Przedmiotu
Umowy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
Jeżeli Dostawca odmawia usunięcia wad Przedmiotu
Umowy, nie przystąpi do usunięcia wad w wyznaczonym
przez NORD terminie, nie usunie wad w wyznaczony przez
NORD terminie - NORD ma prawo według własnego wyboru:
(a) usunąć wady Przedmiotu Umowy we własnym zakresie, ale na koszt i ryzyko Dostawcy, lub
(b) zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Dostawcy bez konieczności uzyskiwania zgody/upoważnienia sądu, nie tracąc i nie zmieniając
przy tym uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi, lub
(c) obniżyć cenę,
(d) odstąpić w całości lub w części od Umowy,
zachowując w każdym przypadku o którym mowa w lit. (a)
– (d) prawo do żądania naprawienia szkody, żądania zapłaty kar umownych i odszkodowania.
Jeżeli w wyniku wady Przedmiotu Umowy, NORD poniesie
koszty, Dostawca niezależnie od innych obowiązków
przewidzianych przez prawo, w tym obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi, jest zobowiązany do zwrotu
poniesionych przez NORD kosztów.
Jeżeli Dostawca i NORD inaczej nie postanowią, dla oceny
wykonania Przedmiotu Umowy, w tym oceny jakości, decydują opisy, rysunki, wzorce oraz dokumenty NORD.
W przypadku ryzyka wystąpienia poważnych uszkodzeń
lub szkód, lub w celu utrzymania możliwości zaopatrywania przez NORD jego odbiorców, lub zaistnienia innych
uzasadnionych okoliczności, NORD ma prawo po poinformowaniu Dostawcy, do dokonania naprawy Przedmiotu
Umowy we własnym zakresie, na koszt i ryzyko Dostawcy,
bez utraty lub wpływu na uprawnienia NORD z tytułu
gwarancji i rękojmi.
Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody,
koszty i nakłady, jakie NORD poniósł i musi ponieść pośrednio lub bezpośrednio w związku z niewykonaniem
Umowy, nienależytym wykonaniem Umowy, w szczególności w związku z wadą Przedmiotu Umowy, w tym za
utracone przez NORD korzyści.
Jeżeli przeprowadzana przez NORD kontrola Przedmiotu
Umowy wykaże wadę Przedmiotu Umowy, Dostawca zobowiązany jest ponieść koszty kontroli przeprowadzanej
przez NORD.

9.11. Dostawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechanie osób trzecich którymi się posługuje przy wykonaniu Umowy, jak za własne działania i zaniechania.
9.12. Dostawca w okresie obowiązywania Umowy zobowiązany
jest do ubezpieczenia prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. Dostawca na każde żądanie NORD zobowiązany jest przedłożyć zawartą polisę ubezpieczeniową.
9.13. Dostawca zwalnia NORD z wszelkiej odpowiedzialności
wobec osób trzecich, jaka może powstać w związku z jakimikolwiek nieprawidłowościami w wykonaniu Przedmiotu Umowy, w szczególności odpowiedzialności na skutek
wad przedmiotu Umowy, nieprzekazania i/lub przekazania
błędnych danych, informacji, dokumentów.
8.
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.
9.1.

GWARANCJA I RĘKOJMIA
Dostawca udziela NORD gwarancji jakości oraz rękojmi za
wszelkie wady, o których mowa w art. 5561 KC, na zasadach określonych w KC, chyba że niniejsze OWZ stanowią
inaczej.
Gwarancja obejmuje Przedmiot Umowy, a jeżeli Przedmiotem Umowy jest dostawa towarów to również materiał z którego towar jest wykonany oraz wszystkie jego
części składowe i elementy.
Dostawca udziela NORD gwarancji jakości oraz rękojmi na
okres 24 miesięcy, licząc od daty od daty odbioru Przedmiotu Umowy przez NORD, chyba że Umowa stanowi inaczej.
Odstąpienie, wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy nie
powoduje utraty przez NORD uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi.
NORD ma prawo do wykonywania uprawnień z tytułu
rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z
gwarancji jakości.
W przypadku usunięcia wady Przedmiotu Umowy lub jego
części w ramach gwarancji lub rękojmi, odpowiednio
okres gwarancji lub rękojmi biegnie od nowa.
NORD zgłaszając uprawnienia z tytułu gwarancji lub rękojmi ma prawo wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia
(ceny) do czasu usunięcia wad przez Dostawcę, co nie
stanowi opóźnienia w zapłacie przez Dostawcę.
KARY UMOWNE
Dostawca zapłaci na rzecz NORD kary umowne:
(a) za opóźnienie w wykonaniu całości lub części
Przedmiotu Umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia
netto Przedmiotu Umowy którego dotyczy opóźnienie, za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia
(b) za opóźnienie w usunięciu wad całości lub części
Przedmiotu Umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto Przedmiotu Umowy którego dotyczy
opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia,
(c) za odstąpienie od Umowy, rozwiązanie Umowy lub
wypowiedzenie Umowy z przyczyn dotyczących Do-
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stawcy, w wysokości 10 % wartości Przedmiotu
Umowy, w stosunku do której doszło do odstąpienia,
rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy.
Jeżeli szkoda poniesiona przez NORD jest wyższa niż zastrzeżona kara umowna, o której mowa powyżej, NORD
ma prawo do żądania odszkodowania w wysokości wyższej niż kara umowna do wysokości pełnej szkody.
10.
10.1

ZBYCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW
Dostawca nie może zbyć lub przenieść praw, wierzytelności lub obowiązków wynikających z Umowy, bez uprzedniej zgody NORD wyrażonej w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności.

11.
SIŁA WYŻSZA
11.1. NORD jest zwolniony z odpowiedzialności za częściowe
lub całkowite niewykonanie lub nienależyte wykonanie
obowiązków wynikających z Umów, w szczególności za
wszelkie opóźnienia w odbiorze Przedmiotu Umowy lub
zapłatę za Przedmiot Umowy, jeżeli przyczyną tego są
okoliczności, które powstały na skutek czynników zewnętrznych, niezależnych od NORD, w szczególności takich jak: klęska żywiołowa, zamieszki wewnętrzne, pożar,
powódź, epidemia, ograniczenia kwarantanny, eksplozja,
awaria, przerwa w dostawie mediów, strajk, lokautu, zamieszki, działania władz, wyjątkowo niekorzystne warunki
atmosferyczne lub inne podobne okoliczności, NORD ma
prawo odstąpić stosownie do swojego uznania w całości
lub w części od Umowy, lub wydłużyć termin odbioru
Przedmiotu Umowy, zapłaty za Przedmiot Umowy, o czas
trwania utrudnienia.
12.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT
12.1. Dostawca zobowiązuje się zwolnić NORD z wszelkich
roszczeń osób trzecich z tytułu odpowiedzialności producenta za Przedmiot Umowy, w szczególności odpowiedzialności za produkt niebezpieczny. Dostawca ponosi
wszelkie koszty i nakłady, w tym koszty ewentualnych
sporów sądowych lub prewencyjnej akcji serwisowej
zwrotu Przedmiotu Umowy.
12.2. Dostawca zobowiązany jest ubezpieczyć się od wszelkiego
rodzaju ryzyka, które może podlegać ubezpieczeniu, z tytułu odpowiedzialności za produkt, w tym także od ryzyka
wycofania produktu z rynku. Na żądanie NORD, Dostawca
jest zobowiązany przedstawić NORD do wglądu polisę
ubezpieczeniową, a w przypadku jej nieokazania NORD
ma prawo do odstąpienia od całości lub części Umowy.
12.3. Dostawca ma obowiązek przeprowadzić kontrolę jakości
Przedmiotu Umowy, która będzie odpowiednio dostosowana do Przedmiotu Umowy, zgodnie z najnowszym stanem techniki i wiedzy, i na żądanie NORD przedstawić dokumenty z takiej kontroli.

13.
NARZĘDZIA I PRZYRZĄDY
13.1. W przypadku zlecenia przez NORD wykonania przez Dostawcę narzędzi i/lub przyrządów koniecznych do wykonywania Umowy, NORD jest właścicielem lub współwłaścicielem tych narzędzi i przyrządów w udziale w jakim
NORD partycypuje w kosztach ich zakupu lub wytworzenia. Narzędzia i przyrządy te mogą zostać w posiadaniu
Dostawcy na czas ich niezbędnego użytkowania dla celów
wykonania Umowy. Dostawca bez zgody NORD nie może
wykorzystywać narzędzi i przyrządów dla celów innych niż
na rzecz NORD.
13.2. Dostawca wyłącznie za uprzednią zgodą NORD ma prawo
do zmiany sposobu ich użytkowania, lub zmiany ich lokalizacji.
13.3. Dostawca ma obowiązek oznakować narzędzia i przyrządy
odpowiednio jako własność lub współwłasność NORD.
13.4. Dostawca ponosi koszty utrzymania, naprawy i wymiany
narzędzi i przyrządów. Nowe wymienione narzędzia i
przyrządy stanowią własność lub współwłasność NORD, w
udziale analogicznym do udziału NORD w pierwotnych narzędziach/przyrządach.
13.5. Jeżeli NORD jest współwłaścicielem narzędzi / urządzeń,
NORD ma prawo pierwokupu nabycia udziału w tych narzędziach/urządzeniach.
13.6. Dostawca na każde żądanie NORD zobowiązany jest zwrócić narzędzia / przyrządy, które są własnością NORD.
Zwrot narzędzi / przyrządów następuje na koszt i ryzyko
Dostawcy. W przypadku narzędzi / przyrządów stanowiących współwłasność NORD, Dostawca na każde żądanie
NORD zobowiązany jest przenieść swoje prawo współwłasności na NORD za zapłatą wartości udziału we współwłasności. Dostawcy nie przysługuje prawo zatrzymania narzędzi i przyrządów. Zobowiązanie Dostawcy do zwrotu
narzędzi i przyrządów dotyczy w szczególności przypadku
złożenia wniosku o jego upadłość lub w przypadku długotrwałej przerwy w dostawach.
13.7. Dostawca jest zobowiązany ubezpieczyć narzędzia i przyrządy w uzgodnionym z NORD zakresie, co najmniej jednak w standardowym zakresie.
14.
INFORMACJE POUFNE
14.1. Wszelkie dokumenty, dane i informacje, jakie dotyczą
bezpośrednio lub pośrednio NORD oraz klientów i/lub
kontrahentów NORD, niezależenie od sposobu ich przekazania Dostawcy oraz niezależnie od tego czy zostały one w
sposób wyraźny czy dorozumiany oznaczone jako informacje poufne mają charakter informacji poufnych („Informacje Poufne”). Informacjami Poufnymi są w szczególności: rysunki, dokumentacja, wnioski, wzorce, środki
produkcji, modele, nośniki danych, informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne, finansowe, prawne, pra-
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

cownicze, handlowe, jak również wszelkie inne informacje
posiadające jakąkolwiek wartość gospodarczą.
Informacje Poufne są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa
NORD i nie mogą być bezpośrednio i/lub pośrednio, w całości lub w części ujawnione, udostępnione, przekazane,
kopiowane, publikowane, itp., na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej, bez uprzedniej wyraźnej zgody NORD wyrażonej w formie pisemnej lub dokumentowej. Informacje Poufne nie mogą być wykorzystane przez Dostawcę w celu
sprzecznym z interesem NORD. Dostawca jest uprawniony
do wykorzystania Informacji Poufnych wyłącznie w ramach Umowy („Obowiązek Zachowania Tajemnicy”).
Nie stanowią Informacji Poufnych, informacje które:
(a) są i/lub staną się publicznie dostępne w jakikolwiek
sposób bez naruszenia Umowy, lub
(b) Dostawca uzyskał je ze źródła innego niż NORD bez
naruszenia przez Dostawcę, ani przez to źródło
jakiegokolwiek zobowiązania do zachowania
poufności, lub
(c) zostaną ujawnione przez Dostawcę po uprzednim
uzyskaniu zgody NORD, wyrażonej w formie
pisemnej lub dokumentowej pod rygorem
nieważności,
(d) muszą być ujawnione do publicznej wiadomości na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, w szczególności muszą być przekazane
organom administracji państwowej lub sądom w
wykonaniu obowiązku wnikającego z przepisów
powszechnie
obowiązującego
prawa,
pod
warunkiem, że ujawnienie odbędzie się wyłącznie w
zakresie niezbędnym dla realizacji takiego
obowiązku.
Obowiązek Zachowania Tajemnicy obowiązuje przez czas
nieokreślony, również po zakończeniu współpracy
pomiędzy NORD i Dostawcą, bez żadnych ograniczeń
czasowych.
Informacja Poufna może być przekazana lub ujawniona
Dostawcy w każdy sposób, również w sposób
dorozumiany i nie wymaga wyraźnego oznaczenia, że jest
to informacja o charakterze poufnym.
Dostawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby
środki
łączności,
urządzenia
elektroniczne
wykorzystywane przez niego do wykonywania pracy
gwarantowały zabezpieczenie Informacji Poufnych przed
dostępem osób trzecich. Dostawca zobowiązany jest
przewozić i przechowywać wszelkie materiały, dokumenty
oraz nośniki danych, na których znajdują się Informacje
Poufne
w
sposób
gwarantujący
najwyższe
bezpieczeństwo, w tym zwłaszcza za niedopuszczalne
uznaje się pozostawienie wymienionych powyżej bez
dozoru w pojazdach, miejscach publicznie dostępnych.
Naruszenie zobowiązania, o którym mowa w zdaniu

poprzednim skutkująca utratą wymienionych materiałów,
jest równoznaczne z naruszeniem Obowiązku Zachowania
Tajemnicy.
14.7. W przypadku naruszenia przez Dostawcę Obowiązku
Zachowania Tajemnicy lub przez osobę za którą Dostawca
ponosi odpowiedzialność, Dostawca jest zobowiązany do
zapłaty na rzecz NORD kary umownej w wysokości 25.000
EUR za każde naruszenie. Jeżeli wysokość wyrządzonej
NORD lub klientowi/kontrahentowi NORD szkody w
związku z naruszeniem przez Dostawcę Obowiązku
Zachowania Tajemnicy lub przez osobę za którą Dostawca
ponosi
odpowiedzialność,
przewyższa
wartość
zastrzeżonej kary umownej, NORD jest uprawniony do
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
15.
KODEKS ZACHOWAŃ / ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA
15.1. Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich
przepisów prawa oraz wytycznych dotyczących
zapobiegania lub przeciwdziałania korupcji, jak również
przepisów zapewniających podstawowe prawa dla jego
pracowników oraz związanych z pracą osób nieletnich. W
szczególności Dostawca zobowiązuje się przestrzegać
przepisy z zakresu BHP i ppoż., ochrony środowiska oraz
zapewnia, aby przepisy te były przestrzegane również
przez jego dostawców oraz kontrahentów.
16.
KLAUZULA SALWATORYJNA
16.1. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych
OWZ lub Umowy zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek
sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień OWZ i Umowy.
17.
PRAWO i SĄD
17.1. OWZ i Umowa podlegają pod reżim prawa polskiego.
17.2. Wszelkie spory wynikające lub związane z Umową będą
rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze pozasądowych negocjacji między NORD i Dostawcą. W przypadku
sporu sądowego sądem właściwym jest sąd właściwy dla
siedziby NORD.
18.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
18.1. Niniejsze OWZ nie mają zastosowania do osób, które są
konsumentami w rozumieniu art. 221 KC, tj. do osób fizycznych, które nie zawierają Umowy w celu związanym
bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
18.2. Niniejsze OWZ zastępują wszystkie dotychczasowe
uzgodnienia pomiędzy NORD i Dostawcą, niezależnie od
formy, sposobu i momentu dokonania tych uzgodnień.
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