OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIEŃ – zwane dalej w treści także „OWZ”
obowiązujące dostawców NBL Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Bielsku – Białej , ul. Wapienicka 6, posiadającej numery identyfikacyjne NIP: 547 – 210 – 02 89, REGON: 241093113 – zwana dalej „NBL”
1. Niniejsze warunki zamówienia, obowiązują Dostawców NBL i stanowią wzorzec umowy
w rozumieniu art. 384 § 1 kodeksu cywilnego.
2. Ogólne warunki umów stosowane przez Dostawcę w zakresie w jakim są sprzeczne lub
odmienne od niniejszych OWZ nie obowiązują NBL, chyba że strony wyraźnie inaczej
postanowiły w zawartej przez siebie umowie lub innym pisemnym porozumieniu. Za
wyjątkiem wyraźnego zastrzeżenia odmiennego zawartego w umowie, umowa oraz
niniejsze OWZ stanowią wyłączne źródło praw i obowiązków między Stronami. Wszelkie
oferty, zlecenia, negocjacje i porozumienia poprzedzające podpisanie umowy nie będą
stanowiły źródła praw i obowiązków między Stronami.
3. Przez Dostawcę rozumie się podmiot, który zawarł z NBL umowę sprzedaży, dostawy,
wykonania dzieła lub usług na rzecz NBL,
4. Przez umowę rozumie się umowy sprzedaży, dostawy, wykonania dzieła lub usług
zawierane z Dostawcą/Klientem przez NBL,
5. Dostawca i NBL zwani są łącznie w treści niniejszy OWZ – Stronami.
6. W drodze przyjęcia do realizacji przez Dostawcę zamówienia złożonego przez NBL
dochodzi do zawarcia pomiędzy Dostawcą a NBL umowy, której przedmiotem są
odpowiednio przy umowie sprzedaży – przeniesienia własności rzeczy, przy umowie
dostawy – wytworzenie rzeczy i ich dostarczenie NBL, przy umowie o dzieło - wykonanie
dzieła, przy umowie o świadczenie usług – wykonanie usług. Przez przyjecie do realizacji
zamówienia rozumie się także przystąpienie do jego wykonania, bez jego pisemnego
potwierdzenia,
7. Zawierając umowę na podstawie zamówienia zgodnie z niniejszymi warunkami OWZ,
Dostawca zapewnia, że dostarczone/wytworzone przez niego towary będą najwyższej
jakości, będą spełniać wymagania wynikające z umowy, obowiązujących przepisów prawa,
a w szczególności w zakresie wymaganych atestów, opinii technicznych i dopuszczeń o ile
takie będą wymagane. Towary objęte umową muszą spełniać wymagania aktualnych norm
polskich i europejskich,
8. Dostawca jest odpowiedzialny względem NBL za wszelkie wady fizyczne i prawne
towarów objętych umową dostawy w tym w szczególności zobowiązany jest do
naprawienia w pełnej wysokości szkody powstałej w wyniku zgłoszenia reklamacji w tym
kosztów transportu towarów do klientów NBL, kosztów wymiany towarów, koszów
wytworzenia nowych rzeczy lub usunięcia wad, w których zamontowano/zastosowano
wadliwe towary Dostawcy.
9. Dostawca zapewni takie opakowanie towarów jakie jest wymagane, aby nie dopuścić do
ich uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu do NBL. Rodzaj i jakość
wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku braku
takich norm znane Dostawcy okoliczności, dotyczące warunków transportu towarów do
NBL,
10. W przypadku dostawy wykonywanej przy pomocy przewoźnika, Dostawca odpowiada
jak za własne działania lub zaniechania za działanie lub zaniechanie przewoźnika.
11. W przypadku gdy z dostawą towarów wiążą się obowiązki celne obowiązki, w tym
związane z formalnościami celnymi i zapłatą cła, obowiązki w tym zakresie zostaną
określone indywidualnie przez strony.
12. Faktura oraz przedmiot umowy dostawy powinny odpowiadać pozycjom podanym w
zamówieniu.
13. Odbiór towarów dokonywany będzie w magazynie NBL – ul. Wapienicka 6. W przypadku
wystąpienia braków ilościowych lub wad jakościowych NBL powinien zgłosić Dostawcy
braki ilościowe faksem lub e – mailem w ciągu 7 dni od daty dostawy, zaś wady
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jakościowe w terminie 14 dni od dnia ich wykrycia. Dostawca zobowiązany jest zająć
stanowisko faksem, e - mailem lub pisemnie w ciągu 3 dni od dnia otrzymania reklamacji,
a brak oświadczenia w tym przedmiocie uważa się za uwzględnienie reklamacji bez
zastrzeżeń. W przypadku zasadności reklamacji ilościowej Dostawca zobowiązany jest
dostarczyć NBL własnym staraniem i na własny koszt brakującej ilości wyrobów
w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji. W przypadku zasadności reklamacji
jakościowej, Dostawca zobowiązany jest do bezpłatnej wymiany wadliwych towarów na
nowe wolne od wad w terminie określonym w umowie, a w razie braku wskazanie
terminu, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Jeśli Dostawca w powyższym
terminie nie dostarczy brakującej ilości towarów lub nie wymieni wadliwych towarów na
wolne od wad jak i gdy nie uzgodni nowego terminu dostarczenia lub wymiany towarów z
NBL, NBL ma prawo do zamówienia towarów i do obciążenia Dostawcy obowiązkiem
zapłaty równowartości kosztów zamówienia tych towarów.
Termin zapłaty należności za przedmiot umowy zostaje wydłużony o okres postępowania
reklamacyjnego.
Dokonanie odbioru towarów nie zwalnia Dostawcy do roszczeń NBL z tytułu rękojmi za
wady i/lub gwarancji jakości.
NBL ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w przypadku opóźnienia się przez
Dostawcę w dostawie towarów lub opóźnienia w usunięciu wad w ramach rękojmi za
wady i/lub gwarancji jakości w wysokości 1% netto umowy ( łącznej ceny netto
przedmiotu umowy).
W przypadku opóźnienia w dostawie towarów powyżej 14 dni, NBL ma prawo odstąpić
od umowy. W przypadku odstąpienia przez NBL od umowy jak również w przypadku
odstąpienia od umowy przez drugą stronę umowy z przyczyn niezawinionych przez NBL ,
NBL ma prawo obciążyć drugą stronę karą umowną w wysokości 20% netto umowy (
łącznej ceny netto przedmiotu umowy). NBL ma prawo dochodzenia odszkodowania za
szkody przekraczające wysokość kar umownych o których mowa w niniejszych OWZ, jak
również dochodzenia innych roszczeń obok lub zamiast kary umownej.
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy postanowień umowy dostawy, poza
przypadkami uzasadnionymi obowiązkami wynikającymi z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.
Prawem właściwym dla niniejszego zamówienia jest wyłącznie prawo polskie w tym w
szczególności przepisy polskiego kodeksu cywilnego. Wyłączone jest zastosowanie
przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży
towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r.
Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszego zamówienia będą rozstrzygane przez
sąd polski właściwy dla siedziby NBL.

