OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
W SPÓŁCE ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC-BEŁCHATÓW Sp. z o.o.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsze Ogólne Warunki Zamówienia mają zastosowanie do zamówień składanych przez Spółkę
Energomontaż - Północ - Bełchatów Sp. z o.o., zwaną w dalszej treści „ Zamawiającym”.
2. Niniejsze Ogólne Warunki Zamówienia, zwane dalej „OWZ” stanowią integralną część umów zawieranych przez
Dostawców/Podwykonawców z Energomontaż – Północ - Bełchatów sp. z o.o., w których Energomontaż – Północ
- Bełchatów sp. z o.o. występuje w roli kupującego lub zamawiającego, o ile w treści Umowy/Zlecenia/Zamówienia
zawarte zostanie odesłanie do niniejszych OWZ poprzez zastosowanie klauzuli o treści: „Realizacja niniejszego
zamówienia/zlecenia/umowy podlega OWZ Spółki Energomontaż-Północ-Bełchatów Sp. z o.o. dostępnym na
stronie internetowej Spółki Energomontaż-Północ-Bełchatów Sp. z o.o.” lub „W sprawach nieuregulowanych w
treści niniejszego zamówienia/zlecenia/umowy zastosowanie mają OWZ Spółki Energomontaż-Północ-Bełchatów
Sp. z o.o. dostępne na stronie internetowej Spółki Energomontaż-Północ-Bełchatów Sp. z o.o.” lub klauzuli innej
treści zasadniczo zgodnej z klauzulami, o których mowa w niniejszym ustępie, która wyraźnie będzie odsyłać do
niniejszych OWZ.
3. OWZ mają w szczególności zastosowanie do zakupów (dostaw) materiałów, surowców, części, prefabrykatów,
wyrobów lub urządzeń, zwanych dalej „Towarem”.
4. OWZ mogą być jednostronnie przez Zamawiającego zmieniane, modyfikowane, lub niektóre z nich wyłączone od
stosowania w kierowanych przez niego do Dostawców Zamówieniach/Zleceniach lub załącznikach do Zamówień
określonych jako Warunki Szczegółowe Zamówienia.
5. W treści Umowy/Zlecenia/Zamówienia podlegającemu niniejszym OWZ należy zamieścić klauzulę, o której mowa
w ust. 2 powyżej.
§2
ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY
1. Oferty muszą być sporządzone przez Dostawców w języku polskim, o ile nie umówiono się inaczej. Oferta musi
być kompletna i zawierać wszystkie informacje konieczne dla oceny czy towary oferowane przez Dostawcę
odpowiadają wymogom Zamawiającego.
2. W ofercie należy wyraźnie określić walutę i cenę. Wszystkie ceny są cenami netto, nie uwzględniającymi wartości
podatku od towarów i usług według obowiązujących przepisów prawa, chyba, że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
Jeżeli nie zastrzeżono inaczej, ceny wskazane w ofercie zawierają także koszty załadunku, transportu, wysyłki,
opakowania, ubezpieczenia, wyładunku do momentu wydania towarów w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego w zapytaniu lub zamówieniu.
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3. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z jego warunkami i określoną specyfikacją (ilość, gatunek, termin
dostawy/odbioru, norma, cena, atest). Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia i rozładunku towaru
niezgodnego z Zamówieniem.
4. Dostawca zobowiązuje się do pisemnego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji (ewentualnie faksem
lub pocztą elektroniczną) w ciągu 2 dni od otrzymania drogą elektroniczną Zamówienia od Zamawiającego.
W przypadku braku przekazania przez Dostawcę/Sprzedawcę w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim
informacji o odrzuceniu realizacji Zamówienia przyjmuje się, że Dostawca/Sprzedawca przyjął Zamówienie do
realizacji na warunkach i terminach określonych w Zamówieniu. Zamówienie może być zaakceptowane wyłącznie
bez zastrzeżeń. Wszystkie warunki lub postanowienia określone przez Dostawcę w potwierdzeniu Zamówienia,
które modyfikują, uzupełniają lub w inny sposób różnią się od warunków określonych w Zamówieniu i niniejszych
Ogólnych Warunków Zamówienia wymagają dla swej ważności wyraźnego zatwierdzenia przez Zamawiającego.
W przypadku braku wyraźnego zatwierdzenia przez Zamawiającego modyfikacji treści zamówienia
wprowadzonych przez Dostawcę uważa się je za nieważne i nieskuteczne, a umowa będzie uważana za zawartą
na warunkach określonych w Zamówieniu złożonym przez Energomontaż – Północ - Bełchatów sp. z o.o.
5. Przystąpienie do realizacji zamówienia przez Dostawcę traktuje się na równi z zaakceptowaniem OWZ
Energomontaż – Północ Bełchatów Sp. z o.o. i potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
6. Umowa zostaje zawarta z momentem złożenia pisemnego Zamówienia przez Energomontaż – Północ Bełchatów
Sp. z o.o. Doręczenie zamówienia może nastąpić również przy wykorzystaniu faksu lub poczty elektronicznej.
7. Dostawca zobowiązany jest podać każdorazowo na fakturze i dowodzie dostawy numer zamówienia.
W przeciwnym wypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostawy lub wstrzymania zapłaty
do czasu wskazania przez Dostawcę podstawy danej dostawy, w szczególności poprzez przedłożenie Zamówienia.
§3
TERMIN I ZASADY DOSTAWY
1. Termin realizacji Zamówienia rozpoczyna się od daty zawarcia Umowy, chyba że strony wyraźnie określiły inny
termin rozpoczęcia realizacji Zamówienia.
2. Dostawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z treści
umowy/zamówienia/zlecenia.
3. Najpóźniej na 2 dni przed datą wysyłki Towaru, Dostawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o
przewidywanej wysyłce podając numer Zamówienia, sposób i spodziewany termin dostawy, specyfikację
wysyłkową wraz z liczbą, wagą, wymiarami i zawartością opakowań oraz wszelkimi instrukcjami niezbędnymi do
prawidłowego transportu i rozładunku, chyba że Zamawiający postanowi inaczej w Zamówieniu.
4. Wraz z Towarem, Dostawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:
4.1 Specyfikację wysyłkową wraz z liczbą, wagą, wymiarami i zawartością opakowań.
4.2. Kompletną dokumentację techniczną niezbędną do właściwego montażu Towaru na miejscu użytkowania
i poprawnego rozruchu, działania lub obsługi.
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4.3 Stosowne atesty materiałowe, certyfikaty analiz, prób i dopuszczeń wymagane przez przepisy prawa
obowiązujące w RP oraz w Unii Europejskiej.
4.4 Instrukcję prawidłowego magazynowania Towaru.
4.5 Dokument Gwarancji, jeżeli Dostawca lub podmiot trzeci udziela gwarancji.
dokumenty wyszczególnione w pkt. 4.1 – 4.5 muszą być sporządzone w języku polskim, albo innym wskazanym przez
Zamawiającego.
5. Poprzez datę dostawy rozumie się datę przekazania Towaru Zamawiającemu w miejscu określonym w Zamówieniu
lub OWZ lub innym wskazanym przez Zamawiającego wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami i
certyfikatami, stwierdzoną dokumentem podpisanym przez Zamawiającego.
6. Zmiana terminu dostawy dopuszczalna jest jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego.
7. Dostawy częściowe dopuszczalne są jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego. W takim przypadku za datę
dostawy uważa się datę przekazania Zamawiającemu ostatniej dostawy częściowej, chyba że Strony postanowią
inaczej na piśmie.
8. W przypadku ryzyka wystąpienia opóźnienia w terminie dostawy, Dostawca zobowiązany jest w terminie
niezwłocznym, nie później niż w ciągu 1 dnia od powzięcia informacji o możliwości opóźnienia lub możliwości jej
powzięcia, poinformować Zamawiającego o przewidywanym okresie opóźnienia i przyczynie jego powstania.
Niedochowanie powyższego obowiązku uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Dostawcy.
9. W przypadku opóźnienia w terminie dostawy Towarów z przyczyn innych niż siła wyższa, Zamawiającemu
przysługuje prawo do naliczenia Dostawcy kary umownej w wysokości 0,25% wartości Towaru dostarczonego po
terminie za każdy dzień opóźnienia w dostawie, nie więcej jednak niż 25% wartości Towaru dostarczonego
z opóźnieniem. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych,
w przypadku gdy wysokość szkody wyrządzonej Zamawiającemu wskutek opóźnienia w dostawie przenosi wartość
zastrzeżonych kar umownych.
10. W przypadku zaistnienia podstaw do naliczania kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia
kary umownej z wynagrodzeniem Dostawcy na podstawie stosownej noty obciążeniowej.
11. W przypadku opóźnienia w dostawie Towarów z przyczyn innych niż siła wyższa, przekraczającego 7 dni
Zamawiający według swojego uznania może od umowy odstąpić bądź jeżeli przedmiotem Zamówienia są rzeczy
oznaczone co do gatunku – powierzyć wykonanie Zamówienia osobie trzeciej na koszt Dostawcy (wykonanie
zastępcze).
12. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie ust. 11 powyżej Zamawiającemu przysługuje prawo do
naliczenia Dostawcy kary umownej w wysokości 25% wartości brutto przedmiotu zamówienia.
13. Z odbioru Towaru zostanie sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy. Brak zgłoszenia roszczeń z tytułu wad
Towaru w protokole zdawczo – odbiorczym nie wyłącza możliwości ich późniejszego podnoszenia, jeżeli wady te
ujawniły się dopiero po przeprowadzeniu odbioru lub zostały przez Dostawcę zatajone.
14. Dostawca chcąc powołać się na zdarzenie Siły wyższej zobowiązany jest poinformować niezwłocznie
Zamawiającego o zaistnieniu zdarzenia o charakterze Siły wyższej oraz o przewidywanym jego wpływie na
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wykonanie przez Dostawcę zobowiązań wynikających z umowy/zamówienia/zlecenia. Dostawca jest zobowiązany
wykazać związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy zdarzeniem Siły wyższej a brakiem możliwości wywiązania
się z postanowień zamówienia/umowy/zlecenia. Obowiązek niezwłocznego poinformowania Zamawiającego
dotyczy również ustania Siły wyższej.
§4
WARUNKI DOSTAWY
1. Zamówione towary zostaną dostarczone przez Dostawcę do miejsca wskazanego w Zamówieniu. Zamawiający
jest uprawniony do odmowy przyjęcie dostawy, jeżeli nie towarzyszy jej dokument dostawy wystawiony przez
Dostawcę, zawierający numer zamówienia, specyfikację wysłanego towaru, ilość, szczegóły dotyczące
opakowania, wagę i miejsce przyjęcia (jeżeli zostały wskazane w zamówieniu) oraz atesty, certyfikaty i karty
gwarancyjne.
2. Dostawca jest odpowiedzialny za szkody wynikające z utraty lub uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym
oznakowaniem, opakowaniem lub identyfikacją wysyłki jak również za wszelkie uszkodzenia Towaru powstałe
w trakcie transportu do Zamawiającego, jeżeli transport w zamówieniu określony jest w zakresie Dostawcy.
3. Zamawiający jest upoważniony do zwrócenia Dostawcy na jego koszt i ryzyko każdej wysyłki dostarczonej przed
terminem dostawy lub do obciążenia Dostawcy odpowiednimi kosztami składowania. Ryzyko uszkodzenia lub
utraty obciążają Dostawcę.
4. Prawo własności do Towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą odebrania Towaru w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego. Jeżeli zamówienie/umowa przewidywała dostawy częściowe, wówczas prawo własności do
części przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą odebrania danej części przedmiotu zamówienia.
5. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą odebrania Towaru w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego, chyba że strony wyraźnie określiły inny moment przejścia ryzyka.
§5
GWARANCJA I RĘKOJMIA
1. Dostawca gwarantuje, że dostarczone w ramach realizacji Zamówienia Towary są zgodne z Zamówieniem,
specyfikacją, rysunkami i wszelkimi innymi wymogami Umowy lub Zamówienia.
2. Dostawca gwarantuje, że dostarczone przez niego towary są nowe (za wyjątkiem wypadków, gdy umową dotyczy
produktów używanych), dobrej jakości, wolne od wad i usterek, sprawdzone, odpowiednie i nadające się do użytku
zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w Umowie lub Zamówieniu oraz właściwie zaprojektowane
i wykonane z odpowiedniego materiału.
3. Dostawca gwarantuje, że Towar zostanie wykonany, a jeżeli wynika to z Zamówienia lub Umowy również
zamontowany/zainstalowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami BHP,
przepisami przeciwpożarowymi, przepisami ochrony środowiska, Polskimi Normami oraz normami obowiązującymi
w Unii Europejskiej.
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4. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy, o ile strony nie
ustaliły inaczej, licząc od dnia przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.
5. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności Dostawcy z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez
Dostawcę gwarancji.
6. Dostawca odpowiada względem Zamawiającego za wszelkie wady, w tym wady ukryte dostarczonych Towarów
ujawnione w okresie gwarancji/rękojmi.
7. W przypadku ujawnienia się wad w okresie gwarancji i rękojmi, Dostawca zobowiązany jest do ich usunięcia
a w przypadku dwukrotnej naprawy, dostarczenia rzeczy nowej, wolnej od wad. Dostawca usunie wady lub
dostarczy zamiennie nowe rzeczy wolne od wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Po bezskutecznym upływie ustalonego zgodnie z pkt. 7 terminu usunięcia zgłoszonych wad lub niedostarczenia
przez Dostawcę rzeczy wolnej od wad, Zamawiający może usunąć wadę we własnym zakresie lub zlecić wykonanie
zastępcze przez osobę trzecią na koszt i ryzyko Dostawcy, jak również odstąpić od umowy/zamówienia z winy
Dostawcy.
9. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień określonych w ust. 8, Zamawiającemu przysługuje
prawo do:
a) naliczenia Dostawcy kary umownej w wysokości 0,25% wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień
opóźnienia w usunięciu wad Towaru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego,
b) obciążenia Dostawcy kosztami wykonawstwa zastępczego powiększonego o narzut Zamawiającego w
wysokości 15% wartości wykonania zastępczego,
c) naliczyć Dostawcy karę umowną w wysokości 25% wartości brutto przedmiotu zamówienia w przypadku
skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.
10. W przypadku gdy wysokość zastrzeżonych na rzecz Zamawiającego kar umownych nie pokrywa faktycznie
poniesionej przez Zamawiającego szkody, Zamawiający może dochodzić od Dostawcy odpowiedzialności do
pełnej wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
11. Dostawca zapewnia bezpłatne usuwanie wad uniemożliwiających eksploatację przedmiotu zamówienia zgodnie z
przeznaczeniem, a ujawnionych w okresie objętym gwarancją/rękojmią.
12. Jeżeli przez dostawę wadliwego Towaru powstaną u Zamawiającego dodatkowe koszty demontażu, ponownego
montażu, regulacji to koszty te poniesie Dostawca. Dostawca zobowiązuje się również do zwrócenia
Zamawiającemu wszelkich kosztów (odsetki, kary umowne i wartości szkód lub utraconych korzyści), którymi mogą
obciążyć Zamawiającego strony trzecie wskutek użycia przez Zamawiającego wadliwych Towarów dostarczonych
przez Dostawcę.
13. Zamawiający może żądać od Dostawcy ustanowienia zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego wynikających z
udzielonej przez Dostawcę gwarancji i rękojmi w formie uzgodnionej z Zamawiającym, w szczególności w postaci
gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, kaucji pieniężnej lub weksla in blanco.
14. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 13 powyżej, powinno odpowiadać 10% wartości przedmiotu zamówienia
(chyba, że Zamawiający postanowi inaczej) i być utrzymywane przez Dostawcę przez cały okres gwarancji/rękojmi.
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15. Z zabezpieczenia Zamawiający może pokrywać wszelkie swoje roszczenia przysługujące Zamawiającemu wobec
Dostawcy z tytułu gwarancji/rękojmi, w szczególności roszczenia z tytułu poniesionych kosztów, o których mowa w
ust. 12 powyżej, jak również koszty wykonawstwa zastępczego.
16. Dostawca gwarantuje, jeżeli nie zostało to inaczej ustalone, że części przekazane przez Zamawiającego do jego
dyspozycji zostały przy realizacji zamówienia fachowo zamontowane i użyte.
§6
CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Jeżeli Strony nie postanowił inaczej płatność za Towary objęte Umową lub Zamówieniem będzie realizowana w
terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, wraz z obustronnie
podpisanym protokołem odbioru Towaru, na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze. Termin płatności
liczony jest od daty dostarczenia oryginału faktury do siedziby Zamawiającego, pod warunkiem, że towar/usługa
został(a) należycie dostarczony/wykonana wraz z prawidłowo wypełnionymi i dostarczonymi dokumentami oraz
zostały spełnione wszystkie warunki dostawy.
2. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku przez Dostawcę jest prawidłowe zrealizowanie przedmiotu
zamówienia potwierdzone podpisaniem przez Zamawiającego protokołu odbioru. W przypadku zamówień
realizowanych w częściach, podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie protokół częściowy podpisany
przez Zamawiającego.
3. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego lub w przypadku zapłaty
gotówką datę wpływu gotówki do kasy Dostawcy.
4. Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej, podana cena należna za Towary, jest ceną ostateczną nie podlegającą
podwyższeniu z jakichkolwiek przyczyn (chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć
rozmiaru lub kosztów prac), obejmującą wszelkie koszty związane ze sprzedażą i dostawą Towaru w tym koszty
np. odlewów, form lub innego oprzyrządowania koniecznego do wykonania Towaru, koszty transportu oraz
ubezpieczenia.
5. Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej Zamawiający nie jest zobowiązany do przyjęcia ani zapłaty za dodatkowe
Towary, który produkcja była konieczna ze względów technologicznych.
§7
POUFNOŚĆ
1. Wszelkie informacje pozyskane przez Dostawcę w związku z realizacją zamówienia, w tym w szczególności
wszelkie informacje organizacyjne, handlowe i techniczne dotyczące Zamawiającego i nie udostępniane publicznie,
będą uważane przez Strony za informacje poufne i jako takie nie będą ujawnione osobom trzecim. Zobowiązanie
to nie dotyczy sytuacji, w których obowiązek udzielenia informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa. W szczególności Dostawca zobowiązuje się traktować jako poufne informacje dotyczące
wielkości wymiany handlowej, stosowanych cen, upustów, specyfikacji produktów, porozumień logistycznych,
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danych technologicznych, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od zamówienia z przyczyn zależnych
od Dostawcy.
2. Dostawca oświadcza, że nie będzie wykorzystywać informacji poufnych w innych celach niż dla realizacji
zamówienia oraz, że zapewni tym informacjom należytą ochronę stosowną do ich poufnego charakteru.
Zobowiązanie do zachowania informacji w tajemnicy pozostaje w mocy po zrealizowaniu zamówienia i może zostać
uchylone tylko za pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą Zamawiającego.
3. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn wskazanych w pkt 1, Zamawiający może obciążyć Dostawcę
karą umowną w wysokości 25% wartości brutto przedmiotu zamówienia. Jeżeli powstała szkoda przewyższa
wartość zastrzeżonej kary umownej Zamawiający może żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
4. W razie naruszenia obowiązków wskazanych w pkt. 2 Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Dostawcy
zapłaty kary umownej w wysokości 50.000,00 złotych za każde naruszenie.
§8
DODATKOWE POSTANOWIENIA
1. W przypadku rozszerzenia zakresu zamówienia Dostawca dostarczy towary dodatkowe lub zamienne na
warunkach handlowych mających zastosowanie przy realizacji danego zamówienia (ceny jednostkowe, rabat).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu części przedmiotu zamówienia oraz ograniczenia jego
zakresu. Ewentualny zwrot części przedmiotu zamówienia lub ograniczenie jego zakresu nastąpi przy
zastosowaniu cen jednostkowych przyjętych przy realizacji danego zamówienia. Z tytułu zwrotu Towaru, Dostawcy
nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
3. Dostawca zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich w związku
z towarami, częściami i materiałami dostarczonymi na podstawie patentu, licencji lub wzorów zastrzeżonych.
W przypadku postępowania prowadzonego w odniesieniu do takich roszczeń, Dostawca zapewni bezpośrednią
obronę Zamawiającego na swój koszt.
4. W przypadku gdy przedmiot zamówienia nosi cechy Utworu w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim lub prawach
pokrewnych, wówczas Dostawca przenosi na Zamawiającego z chwilą przeniesienia własności przedmiotu
zamówienia na Zamawiającego, autorskie prawa majątkowego do Utworów na wszelkich polach eksploatacji, jak
również uprawnienie do wykonywania praw zależnych do utworów.
5. Zamawiający posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c Ustawy z dnia 08.03.2013 r.
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
§9
SPRAWY SPORNE
1. Do zamówień/zleceń/umów zawieranych przez Zamawiającego, w tym do umów zawieranych z przedsiębiorcami
mającymi siedzibę poza terytorium Polski zastosowanie mają wyłącznie przepisy prawa polskiego.
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Zamówienia mają zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
3. W przypadku sporu dotyczącego interpretacji lub wykonywania zamówienia i niniejszych Ogólnych Warunków
Zamówienia, którego strony nie są w stanie rozstrzygnąć polubownie, Sądem właściwym będzie Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego. W umowach z przedsiębiorcami mającymi siedzibę poza terytorium Polski wyłącznie
właściwe są sądy polskie właściwe dla Zamawiającego.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wyłączona jest możliwość przenoszenia jakichkolwiek roszczeń przysługujących Dostawcy względem
Zamawiającego w związku z Umową/Zamówieniem na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.
Wyłączona jest możliwość dokonywania przez Dostawcę upoważnienia inkasowego.
2. Zamawiający może przenosić swoje prawa i roszczenia wobec Dostawcy wynikające z Umowy/Zamówienia
zawartej z Dostawcą na podmioty trzecie bez zgody Dostawcy.
3. Dostawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego potrącać swoich wierzytelności przysługujących mu
wobec Zamawiającego z wierzytelnościami przysługującymi Zamawiającemu wobec Dostawcy.
4. Zamawiający może potrącać swoje wierzytelności wobec Dostawcy z wierzytelnościami przysługującymi Dostawcy
wobec Zamawiającego.
5. Niniejsze Ogólne Warunki Zamówienia stanowią integralną część zamówienia złożonego u Dostawcy przez
Zamawiającego. W przypadku sprzeczności lub rozbieżności decydujące znaczenie ma treść niniejszych OWZ.
6. W przypadku powierzenia Zamawiającemu przez Dostawcę jakichkolwiek danych osobowych, Zamawiający
zobowiązuje się do ich przetwarzania wyłącznie w celach związanych z realizacją Zamówienia/Zlecenia/Umowy
oraz w sposób zgodny z Ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzenia RODO. Administratorem tak
pozyskanych danych osobowych będzie Energomontaż-Północ-Bełchatów Sp. z o.o. Dostawcy przysługuje prawo
do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania w uzasadnionych przypadkach.
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