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WPROWADZENIE

Ogólne Warunki Współpracy – Wymagania dla Dostawców to reguły postępowania dla Dostawców Grupy Nowy Styl.
Niniejszy dokument ma na celu promowanie etycznych praktyk biznesowych w łańcuchu dostaw oraz trwałych, pozytywnych relacji z kontrahentami. Część pierwsza dokumentu – Ogólne Warunki Współpracy – prezentuje wartości,
jakimi kieruje się Grupa Nowy Styl oraz podstawowe oczekiwania wobec partnerów firmy. Druga część dokumentu
– Wymagania dla Dostawców – precyzuje prawa i obowiązki Grupy Nowy Styl i jej Dostawców. Kwestionariusz, który
stanowi trzecią część Dokumentu umożliwia monitoring realizacji określonych standardów społeczno-środowiskowych
przez Dostawców Grupy Nowy Styl.
Przy ocenie i wyborze naszych potencjalnych podwykonawców kierujemy się zgodnością ich działań z niniejszym
dokumentem. Ogólne Warunki Współpracy – Wymagania dla Dostawców stanowią integralną część umów z Dostawcami i tworzą podstawę naszych relacji biznesowych. Podpisując niniejszy dokument Dostawcy, z którymi pracujemy
deklarują gotowość podejmowania uczciwych i etycznych działań biznesowych.
W razie konieczności spowodowanej względami społecznymi, gospodarczymi lub innymi, Ogólne Warunki Współpracy
– Wymagania dla Dostawców będą weryfikowane i uaktualniane.
Ogólne Warunki Współpracy – Wymagania dla Dostawców obowiązują wszystkich Dostawców Grupy Nowy Styl, bez
względu na sposób realizacji zleceń, rodzaj działalności, położenie geograficzne i różnice kulturowe. Zapoznanie się
z dokumentem jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do umowy z Grupą Nowy Styl. Dostawcy są również
zobowiązani do wypełnienia, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, Kwestionariusz dla Dostawców.
Pracownicy Grupy Nowy Styl są odpowiedzialni za upowszechnianie i promowanie etycznych praktyk biznesowych,
budowanie trwałych, pozytywnych relacji z kontrahentami i Dostawcami. Wszyscy pracownicy kontaktujący się z kontrahentami i Dostawcami zobowiązani są zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Współpracy – Wymaganiami dla Dostawców i upewnić się, że potencjalni kontrahenci, rozumieją zapisy dokumentu.
Dokument Ogólne Warunki Współpracy – Wymagania dla Dostawców został przyjęty przez Zarząd Nowy Styl sp. z o. o.
w dniu 03.12.2012 r.

© Nowy Styl Group – 2012

3 / 17

I. OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

§1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Dokument Ogólne Warunki Współpracy – Wymagania dla Dostawców reguluje zasady współpracy i zawierania
umów pomiędzy spółkami Grupy Nowy Styl, a kontrahentami/Dostawcami (dalej „Dostawca”) w zakresie wszelkich rzeczy ruchomych nabywanych lub usług świadczonych na rzecz Grupy Nowy Styl.
2. Dokument stanowi integralną część każdej umowy zawieranej pomiędzy Grupą Nowy Styl a Dostawcą.
§2. DEKLARACJE GRUPY NOWY STYL WOBEC DOSTAWCÓW
1.

2.
3.
4.

Grupa Nowy Styl zobowiązuje się do wyboru Dostawców na podstawie obiektywnych kryteriów mających uzasadnienie gospodarcze. Wspierając uczciwą konkurencję, Grupa Nowy Styl unika składania zamówień w oparciu o czynniki subiektywne, a szczególnie dodatkowe świadczenia, czy gratyfikacje.
Grupa Nowy Styl dba o pełną i łatwą komunikację ze swoimi Dostawcami.
Grupa Nowy Styl jasno formułuje swoje oczekiwania w stosunku do swoich kontrahentów i informuje ich o każdej zmianie, która dotyczy wzajemnych relacji.
Grupa Nowy Styl wspiera swoich Dostawców, dzieląc się z nimi wiedzą i doświadczeniem.

WARTOŚCI GRUPY NOWY STYL
Działalność i kierunek rozwoju Grupy Nowy Styl wyznaczają trzy podstawowe wartości: transparentność,
lokalność i elastyczność. Oznacza to, że wszelkie działania podejmujemy w sposób jawny, dbamy o dobro
najbliższego otoczenia i staramy się podążać za potrzebami związanych z nami osób i instytucji.
FILARY DZIAŁALNOŚCI GRUPY NOWY STYL
Strategię działania opieramy na trzech filarach: Ludzie-Produkt-Środowisko. Budowanie trwałych relacji
z ludźmi jest kluczowym aspektem naszych celów biznesowych i społecznych. Zasady postępowania, jakimi
kierujemy się kształtując relacje wewnętrzne i zewnętrzne w tym aspekcie, zawarte są w Kodeksie Postępowania
dla Pracowników Grupy Nowy Styl. Kolejnym fundamentalnym celem naszej działalności jest zadowolenie
naszych klientów. Na płaszczyźnie tworzenia satysfakcjonujących produktów i usług punktem wyjścia są dla
nas: bezpieczeństwo i niezawodna jakość oraz minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko. W celu
optymalizacji wykorzystania zasobów naturalnych stale modernizujemy nasz park technologiczny. Zarządzanie
środowiskowe wdrażamy w oparciu o normę ISO 14001. Promujemy zachowania proekologiczne wśród naszych
pracowników, dystrybutorów i kontrahentów.

§3. OGÓLNE WARUNKI
1. Dostawca jest zobowiązany przestrzegać międzynarodowych norm ochrony praw człowieka i praw pracowniczych.
2. Dostawca zobowiązuje się nie stosować żadnych praktyk dyskryminacji pracowników ze względu na płeć, pochodzenie, wyznanie, rasę, orientację seksualną, poglądy polityczne, pochodzenia społeczne, wiek oraz rodzaj
zatrudnienia.
3. Dostawca zobowiązuje się nie stosować pracy przymusowej i zatrudniać pracowników na podstawie prawnie
obowiązujących umów.
4. Dostawca zobowiązuje się nie zatrudniać dzieci poniżej 15 roku życia. Jednocześnie, młodociani pracownicy nie
będą przypisywani do pracy w niebezpiecznych warunkach.
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5. Dostawca zobowiązuje się zapewniać wszystkim swoim pracownikom bezpieczne i zdrowe warunki pracy oraz
regularne szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Dostawca zobowiązuje się minimalizować i eliminować potencjalne zagrożenia dla pracowników oraz środowiska naturalnego wynikające z jego działalności
gospodarczej.
6. Dostawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa dotyczących minimalnego wynagrodzenia oraz długości czasu pracy zgodnie z krajowymi przepisami prawa. W szczególności zobowiązuje się przestrzegać standardów przerw w czasie pracy, urlopu wypoczynkowego i macierzyńskiego. Praca w godzinach nadliczbowych
jest dobrowolna i odpowiednio rozliczana.
7. Dostawca zobowiązuje się przestrzegać prawa pracowników do tworzenia i udziału w związkach zawodowych,
podejmowania negocjacji zbiorowych lub innego rodzaju reprezentacji postulatów pracowniczych.
8. Dostawca zobowiązuje się nie stosować żadnych form korupcji czy przekupstwa, ani innego sposobu uzyskiwania nienależnych lub nielegalnych korzyści.
9. Dostawca zobowiązuje się do prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w odniesieniu do ochrony środowiska, emisji zanieczyszczeń i hałasu. Dostawca zobowiązuje się monitorować ilość
wytwarzanych odpadów i odpowiednio nimi gospodarować. Jednocześnie deklaruje systematycznie minimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne wynikający z działalności gospodarczej.
10. Dostawca zobowiązuje się do uczciwego i rzetelnego informowania o produkcie lub usłudze.
11. Dostawca zobowiązuje się wypełniać wszystkie przewidziane prawem obowiązki w zakresie ochrony środowiska naturalnego i dążyć do poprawy swoich wyników w tym aspekcie.
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II. WYMAGANIA DLA DOSTAWCÓW

§1. ZAWIERANIE UMÓW
1. Grupa Nowy Styl zawiera Umowy z Dostawcami w następujący sposób:
a) w formie pisemnej; lub
b) w formie Zamówienia rzeczy lub świadczenia usług przez Dostawcę, skierowane na adres elektroniczny lub
numer faksu wskazany przez Dostawcę.
2. Do zawarcia umowy w formie pisemnej wystarcza:
a) Podpisanie przez każdą ze stron dokumentu oświadczenia woli każdej ze stron; lub
b) wymiana dokumentów oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron; lub
c) 
wymiana dokumentów, z których każdy obejmuje oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią
podpisany.
3. Wszelkie oświadczenia woli zawarte w Zamówieniu mają moc wiążącą dla Stron. Strony uznają, że osoby składające w ich imieniu Zamówienia, są uprawnione do składania takich oświadczeń.
4. W przypadku, gdy Umowa zostanie zawarta tylko w formie Zamówienia, treść łączącego Strony stosunku jest
wyznaczona jedynie treścią Zamówienia oraz Ogólnymi Warunkami Współpracy – Wymaganiami dla Dostawców. Jakiekolwiek warunki, zastrzeżenia lub zmiany określone w przyjęciu Zamówienia uważa się za nieskuteczne, chyba że zostaną na piśmie zaakceptowane przez Grupę Nowy Styl.
5. Jakiekolwiek inne oświadczenia Dostawcy w tym oferty, modyfikacje lub inne nie obowiązują Stron, o ile nie
zostały potwierdzone w treści Umowy zawartej w formie pisemnej lub zaakceptowane na piśmie.
§2. WYKONYWANIE UMÓW
1. Dostawca zobowiązany jest do takiego wykonywania Umowy, który uwzględnia fakt, że produkty Grupy Nowy
Styl trafiają do klientów indywidualnych, a zatem ich komponenty muszą być dla nich, bezpieczne i najwyższej
jakości, a także nie oddziaływujące niekorzystnie na zdrowie klientów indywidualnych.
2. Dostawca zapewnia i gwarantuje, że wszelkie działania podejmowane w celu wykonania Umowy są zgodne
z obowiązującymi przepisami prawa oraz nie naruszają praw osób trzecich. Jeżeli do wykonania zobowiązania
będzie potrzebna zgoda osoby trzeciej lub odpowiedniego organu, Dostawca jest zobowiązany do uzyskania
takiej zgody.
3. W przypadku wykonywania przez Dostawcę obowiązków za pośrednictwem podwykonawców, Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania, tak jak za działania własne.
4. Dostawca zobowiązany jest do udzielania, w terminie oraz formie wskazanej przez Grupę Nowy Styl, informacji
o stanie realizacji Umowy, w szczególności o okolicznościach mogących mieć wpływ na niedotrzymanie przez
Dostawcę terminu wykonania Umowy.
5. Dostawca zwolni Grupę Nowy Styl z wszelkich roszczeń jakichkolwiek podmiotów powstałych w związku
z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań Dostawcy wynikających z Umowy.
6. Prawidłowe wystawienie faktury VAT tj. w szczególności zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa i zawierającej: numer Zamówienia; indeks produktu; opis pozycji w języku polskim lub innym uzgodnionym przez
Strony języku; prawidłową należną kwotę wynagrodzenia obliczoną zgodnie z Zamówieniem lub wynikającą
z Umowy – należy do obowiązków Dostawcy. Wyłącznie otrzymanie prawidłowo wystawionej faktury VAT
prowadzi do powstania obowiązku zapłaty, z zastrzeżeniem zapisu w pkt. 7.
7. W przypadku niezgodności całości lub części dostawy z zamówieniem, zapłata za dana fakturę może zostać
wstrzymana, w całości lub w części odpowiadającej wartości niezgodnego towaru, do czasu wykonania prawidłowej dostawy.
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§3. ZASADY WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE DOSTAW
1. Dostawca zobowiązuje się, że wszystkie towary objęte dostawą zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami, oraz że będzie posiadał we właściwym czasie wszelkie niezbędne pozwolenia i atesty
umożliwiające wprowadzenie ich do obrotu i wykorzystanie zgodnie z ich przeznaczeniem. Na żądanie, Dostawca przekaże wymagane atesty, zgody, zezwolenia lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie
powyższych zobowiązań, w oryginale lub w kopii potwierdzonej notarialnie.
2. Dostawca doręczy Grupie Nowy Styl wszelkie inne niezbędne dokumenty takie jak instrukcje użytkowania,
konserwacji i przechowywania rzeczy zgodnie z ich przeznaczeniem lub instrukcje korzystania z usług. Powyższy obowiązek dotyczy również przekazania dokumentów gwarancji.
3. Dostawca zobowiązuje się, że dostarczane produkty będą całkowicie zgodne z zaakceptowanymi przez Grupę
Nowy Styl egzemplarzami wzorcowymi lub zatwierdzonymi specyfikacjami i projektami. W przypadku produktów z oferty katalogowe, Dostawca dostarczy produkt zgodny z właściwościami i opisem produktu wynikającym z ostatnio zaakceptowanego przez Grupę Nowy Styl katalogu lub oferty Dostawcy.
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, zgodności produktów lub usług dostarczonych przez Dostawcę
z przepisami prawa, Umową, oświadczeniami i gwarancjami Dostawcy, Grupa Nowy Styl będzie uprawniona do
przeprowadzenia badania przez niezależnego rzeczoznawcę. Rzeczoznawca zostanie wspólnie ustalony przez
Strony. W przypadku potwierdzenia niezgodności lub nieprawidłowości, kosztami badań obciążony zostaje
Dostawca.
5. Niebezpieczeństwo utraty, uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy do momentu ich odbioru przez Grupę Nowy Styl
ponosi Dostawca.
6. O ile Umowa nie stanowi inaczej Dostawca zobowiązany jest do:
a) odpowiedniego opakowania i oznakowania produktów zgodnie z wytycznymi Grupy Nowy Styl oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
b) umieszczania na każdej partii produktów etykiet na opakowaniach określających zamówienie Grupy Nowy
Styl oraz numer partii, datę produkcji, indeks i ilość;
c) ………………………………………………………………………………………………………………………....................................…………………………......
d) ………………………………………………………………………………………………………………………....................................………………………….....
7. Dostawca zezwoli Grupie Nowy Styl oraz jej przedstawicielom i konsultantom na dokonanie inspekcji zakładu
produkcyjnego Dostawcy oraz towarów, zapasów, produkcji w toku, materiałów, maszyn, wyposażenia, narzędzi, oprzyrządowania, urządzeń, sprzętu oraz innych składników majątkowych i procesów mających związek
z wykonywaniem Umowy przez Dostawcę. Inspekcja przeprowadzona przez Grupe Nowy Styl nie oznacza zaakceptowania jakiejkolwiek produkcji w toku lub towarów gotowych.
§4. WERYFIKACJA I AKCEPTACJA DOSTAW – RZECZY RUCHOME
1. Grupa Nowy Styl nie jest zobowiązana do przeprowadzania kontroli jakościowej dostarczanych towarów w momencie ich odbioru, na co Dostawca wyraża zgodę.
2. Dostawca ma obowiązek dokonania odbioru od Grupy Nowy Styl towarów wadliwych lub uszkodzonych na
własny koszt. Towary nie odebrane przez Dostawcę w terminie wskazanym przez Grupę Nowy Styl zostaną
zniszczone lub odesłane do Dostawcy na jego koszt.
3. Grupa Nowy Styl jest uprawniona do zgłaszania wad dostarczonych produktów, w tym braków ilościowych
w opakowaniach zbiorczych, defektów fizycznych opakowań jednostkowych, usterek fizycznych zawartości
opakowań jednostkowych bądź poszczególnych produktów.
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4. Niezależnie od powyższych postanowień, jeżeli dostarczone przez Dostawcę produkty, zostaną odpłatnie lub
nieodpłatnie przekazane konsumentom lub innym osobom za pośrednictwem Grupy Nowy Styl, Dostawca odpowiada również za wady tych produktów stwierdzone po ich dalszym przekazaniu, chyba że powstały one
z wyłącznej winy Grupy Nowy Styl. Dostawca będzie współpracował z Grupą Nowy Styl celem wyjaśnienia
wszelkich reklamacji osób trzecich.
5. Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy nie przewidują dalej idących uprawnień dla Grupy Nowy Styl to,
w przypadku stwierdzenia wad dostarczonego produktu, Grupa Nowy Styl może żądać według własnego wyboru, naprawy lub jego wymiany na nowy. Termin wymiany lub naprawy będzie wskazany przez Grupę Nowy
Styl i liczony od daty otrzymania przez Dostawcę pisemnego powiadomienia w tym zakresie, chyba że Strony
ustalą inaczej. Skorzystanie przez Grupę Nowy Styl z powyższych uprawnień nie wyklucza, ani nie ogranicza
prawa Grupy Nowy Styl do:
a) odstąpienia od Umowy na zasadach w niej określonych lub określonych w przepisach prawa; lub
b) z lecenia wykonania lub dostarczenia produktów wykonawcy zastępczemu na koszt i niebezpieczeństwo
Dostawcy.
Niniejszy zapis nie wyklucza zastosowania procedury określonej w pkt. 6.
6. W przypadku ujawnienia w dowolnym momencie przez Grupę Nowy Styl lub jego Klienta niezgodności dostarczonego przez Dostawcę towaru, Grupa Nowy Styl zawiadamia o tym fakcie Dostawcę w formie pisemnej.
Dostawca ma obowiązek udzielić pisemnej odpowiedzi wstępnej w nieprzekraczalnym czasie 24h, określającej:
a) natychmiastowe działania zabezpieczające zależnie od potrzeb jak np.: selekcja, naprawa, ekspresowa wymiana towaru niezgodnego; oraz
b) sposób postępowania z niezgodnym towarem, który nie nadaje się do dalszego użycia jak np.: złomowanie,
utylizacja, zwrot lub odbiór własny.
W dalszej kolejności Dostawca informuje Grupę Nowy Styl odnośnie dostawy pierwszej zgodnej z umową
partii towarów, wolnej od wad. W terminie do 14 dni kalendarzowych od przesłania reklamacji wymaga się od
Dostawcy udzielenia pisemnej odpowiedzi finalnej zawierającej analizę przyczyny powstania problemu oraz
podjęte działania korygujące i zapobiegawcze, co będzie przedmiotem weryfikacji przez Grupę Nowy Styl.
7. W przypadku konieczności wykonania przez Grupę Nowy Styl niestandardowych czynności nie ujętych w kalkulacji kosztowej (np. dodatkowe operacje technologiczne, selekcje, itp), kwoty obciążeń Dostawców wynikające z tytułu dostarczenia niezgodnych z umową wyrobów wynoszą odpowiednio:
a) średnia stawka roboczogodziny netto:
– dla Dostawców krajowych: 80 zł
– dla Dostawców zagranicznych: 40 Euro
b) ś rednia stawka dcm² polerowania:
– dla Dostawców krajowych: 0,22 zł
– dla Dostawców zagranicznych: 0,11 Euro
c) w przypadku przestoju produkcji:
– 150 zł/h dla Dostawców krajowych
– 40 €/h dla Dostawców zagranicznych
8. Niezależnie od innych postanowień Stron, Dostawca naprawi szkodę wyrządzoną Grupie Nowy Styl, jej pracownikom, kontrahentom, powstałą w związku z wadami dostarczonych produktów lub nieprawdziwymi oświadczeniami lub gwarancjami. Jednocześnie Dostawca zwolni Grupę Nowy Styl, jej odbiorców i podwykonawców
z odpowiedzialności związanej z wadami dostarczonych produktów, w szczególności poprzez zwrot lub zapłatę
kar, odszkodowań oraz poniesionych kosztów, w tym kosztów toczących się postępowań sądowych i administracyjnych. Grupa Nowy Styl powiadomi Dostawcę o znanych jej okolicznościach mogących rodzić odpowiedzialność Dostawcy określoną powyżej.
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§5. WYNAGRODZENIE
1. Uzgodnione w Umowie wynagrodzenie należne Dostawcy z tytułu należytego wykonania Umowy będzie płatne w oparciu o fakturę VAT wystawioną przez Dostawcę w uzgodnionym terminie, przy czym nie wcześniej
niż w dniu zatwierdzenia wykonania usługi lub dostawy całości rzeczy ruchomych chyba, że Umowa wyraźnie
umożliwia wystawienie faktury po dostawie partii rzeczy ruchomych.
2. Uzgodnione w Umowie wynagrodzenie zostanie wskazane w kwotach netto – bez podatku VAT, ale będzie zawierało wszelkie inne niż VAT należności publicznoprawne związane z dostawą, w tym w szczególności cła lub
podatki włączając w to tzw. podatki płatne u źródła (withholding tax).
3. Uzgodnione w Umowie wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i wyczerpuje wszystkie roszczenia finansowe
Dostawcy oraz jego pracowników i podwykonawców z tytułu wykonania Umowy.
4. Wszelkie dodatkowe koszty, wydatki oraz opłaty związane z wykonaniem Umowy w zakresie dostawy, a nie
przewidziane w treści Umowy, zostaną zapłacone przez Grupę Nowy Styl wyłącznie w przypadku uprzedniej
akceptacji poszczególnych kwot w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W terminie 14 dni od zgłoszenia żądania przez Grupę Nowy Styl, Dostawca doręczy oryginalny certyfikat rezydencji Dostawcy dla celów podatkowych. Wszelkie konsekwencje braku dostarczenia przez Dostawcę ww.
certyfikatu, w szczególności brak możliwości zastosowania stawki podatku wynikającej z właściwej umowy
międzynarodowej, obciążają Dostawcę.
6. Strony ustalają, że kwota wynagrodzenia, ustalona zgodnie z pkt. 1 powyżej obejmuje również wynagrodzenie
z tytułu przeniesienia przez Dostawcę autorskich praw majątkowych, udzielenia licencji, zgód oraz upoważnień.
7. Wszelkie potrącenia przez Dostawcę, wierzytelności Dostawcy wobec Grupy Nowy Styl z wzajemnymi wierzytelnościami Grupy Nowy Styl wobec Dostawcy będą dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu przez Dostawcę pisemnego potwierdzenia możliwości dokonania takiego potrącenia oraz stanu rozliczeń po dokonaniu potrącenia.
§6. INFORMACJE POUFNE
1. Strony potwierdzają, że Informacjami Poufnymi nie będą takie informacje, które w momencie wejścia w ich
posiadanie były publicznie dostępne, lub które następnie zostały publicznie udostępnione przez stronę, której
dotyczą .
2. Każda ze stron zobowiązuje się, iż w czasie trwania Umowy oraz bezterminowo po jej rozwiązaniu, nie będzie
przekazywać, ujawniać, ani wykorzystywać Informacji Poufnych w stosunkach z jakąkolwiek osobą trzecią,
chyba że druga Strona wyrazi zgodę na piśmie lub jest to wymagane na podstawie obowiązującego prawa.
Strona uzyskująca Informacje Poufne nie będzie ich wykorzystywać w celach, innych niż wykonanie Umowy.
3. Każda ze Stron podejmie wszelkie niezbędne działania w celu ochrony Informacji Poufnych. W szczególności
Strona zabezpieczy Informacje Poufne przed dostępem osób nieupoważnionych. Dostęp do Informacji Poufnych będą mieli wyłącznie ci pracownicy i współpracownicy Strony, którym są one niezbędne do realizacji
czynności związanych z wykonaniem Umowy i tylko w takim zakresie, w jakim wykonanie tych czynności nie
byłoby możliwe bez Informacji Poufnych.
4. Jeżeli, w związku z Umową niezbędne jest przetwarzanie przez Dostawcę danych osobowych, których administratorem jest Grupa Nowy Styl, Umowa uwzględni konieczność przetwarzania przedmiotowych danych osobowych. Na żądanie Grupy Nowy Styl Dostawca zawrze odrębną umowę precyzującą prawa i obowiązki Stron
w tym zakresie.
5. Dostawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu należytego wykonania jego zobowiązań przewidzianym w Umowie oraz wyłącznie w zakresie, w jakim należyte wykonanie Umowy przez Dostawcę
byłoby niemożliwe bez przetwarzania danych osobowych.
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6. Dostawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki zabezpieczające dane,
o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 101. poz. 926 ze zm.) oraz spełnić wymagania określone w przepisach, o których mowa
w art. 39a ustawy o ochronie danych osobowych. W zakresie przestrzegania tych przepisów Dostawca ponosi
odpowiedzialność jako administrator danych.
7. O ile Strony nie postanowią inaczej na piśmie, w zakresie danych osobowych pozyskiwanych przez Dostawcę
w imieniu Grupy Nowy Styl, Dostawca zobowiązuje się poinformować osoby, których danymi osobowymi o celu
zbierania danych, prawie dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również dobrowolności
podania danych.
8. Dostawca jest zobowiązany zapewnić, aby urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych były zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
9. Na żądanie Grupy Nowy Styl Dostawca niezwłocznie usunie ze swoich zasobów lub przekaże na piśmie Grupie
Nowy Styl, bądź wskazanemu podmiotowi, wszelkie materiały zawierające dane osobowe powierzone Dostawcy zgodnie z Umową.
10. Dostawca niezwłocznie zawiadomi Grupę Nowy Styl o zgłoszeniu przez jakąkolwiek osobę lub organ władzy
publicznej jakichkolwiek uwag, zastrzeżeń, wniosków lub o wszczęciu postępowania w odniesieniu do danych
osobowych.
11. W razie powzięcia przez Grupę Nowy Styl lub zgłoszenia przez osoby trzecie uzasadnionych wątpliwości, co do
prawidłowości procesu przetwarzania danych przez Dostawcę, Dostawca niezwłocznie udzieli Grupie Nowy Styl
dostępu do danych osobowych oraz pomieszczeń i systemów, w których są one przetwarzane przez Dostawcę.
§7. KARY UMOWNE
1. Zastrzeżenie w Umowie obowiązku Dostawcy zapłaty Grupie Nowy Styl kar umownych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nie wyłącza, ani nie ogranicza prawa Grupy Nowy Styl do żądania
naprawienia szkód na zasadach ogólnych.
2. Wszelkie kary umowne zostaną uiszczone przez Dostawcę na rachunek bankowy Grupy Nowy Styl w terminie
14 dni od daty pisemnego wezwania przesłanego Dostawcy.
§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa, a w szczególności jej ważność, interpretacja i wykonanie podlega wyłącznie materialnemu prawu polskiemu bez odniesienia do reguł kolizyjnych. Przy Umowach dotyczących świadczenia przez Dostawcę Usług
wyłącza się zastosowanie art. 737, 742, 743, 748 k.c.
2. Dokument Ogólne Warunki Współpracy – Wymagania dla Dostawców wiąże Strony z chwilą podpisania przez
Dostawcę Umowy lub przyjęcia Zamówienia.
3. Dostawca nie jest uprawniony do przeniesienia ani całości, ani części praw lub obowiązków wynikających
z Umowy na jakakolwiek osobę trzecią, bez uprzedniej zgody Grupy Nowy Styl wyrażonej w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
4. Grupa Nowy Styl ma prawo do dokonywania zmian w Ogólnych Warunkach Współpracy – Wymaganiach dla
Dostawców.
5. Zawierając Umowę, Dostawca wyraża zgodę na przeniesienie całości lub części praw lub obowiązków Grupy
Nowy Styl wynikających z Umowy na osoby trzecie - podmioty pośrednio lub bezpośrednio zależne od Grupy
Nowy Styl. Dostawca zostanie powiadomiony na piśmie o zamiarze przeniesienia praw lub obowiązków na osobę trzecią wskazaną przez Grupę Nowy Styl z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
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6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy zostanie uznane za naruszające przepisy obowiązującego prawa,
postanowienie takie zostanie usunięte z Umowy, która w pozostałej części będzie w dalszym ciągu w pełni wiążąca dla Stron. W przypadku, gdy będzie to konieczne dla spójności interpretacyjnej Umowy, strony zobowiązują się w każdym takim przypadku negocjować w dobrej wierze, w celu zastąpienia usuniętego postanowienia
innym alternatywnym, zgodnym z prawem, postanowieniem zbliżonym do postanowienia usuniętego.

© Nowy Styl Group – 2012

11 / 17

SŁOWNIK

Grupa Nowy Styl – wszystkie podmioty wchodzące w skład Grupy, jak również każdy z nich z osobna.
Dostawa – sprzedaż lub dostawa rzeczy ruchomych lub świadczenie usług na rzecz Grupy Nowy Styl lub poszczególnych Spółek należących do Grupy Nowy Styl.
Dostawca – strona zawierająca umowę z Grupą Nowy Styl w zakresie dostawy lub świadczenia usług.
Zamówienie – zamówienie w dowolnej formie dotyczące nabycia rzeczy lub świadczenia przez Dostawcę usług, skierowane na adres elektroniczny lub numer faksu wskazany przez Dostawcę.
Wada – w związku z zobowiązaniem Dostawcy do dostaw rzeczy najwyższej jakości, przyjmuje się, że termin wada
będzie w szczególności oznaczał wszelkie niezgodności jakościowe lub ilościowe produktów z przepisami prawa, obowiązującymi normami, jakimikolwiek postanowieniami lub wymaganiami określonymi w Umowie, zatwierdzonymi egzemplarzami wzorcowymi, katalogami, specyfikacjami, projektami oraz oświadczeniami i gwarancjami Dostawcy.
Informacje poufne – wszystkie informacje, materiały, dokumenty dostarczone na piśmie, e-mailem, ustnie lub w innej
formie zarówno przed, jak i po wejściu w życie Umowy, niezależnie od tego czy zostały oznaczone jako poufne.
Lokalność – w rozumieniu tego dokumentu, lokalność oznacza uwzględnienie specyfiki międzynarodowych rynków, na
których jest obecna firma. Tak definiowaną lokalność traktujemy jako wymóg globalnej skali działania Grupy.
Elastyczność – dostosowanie portfolio, dostosowanie do potrzeb pracowników, elastyczne warunki współpracy z Dostawcami.
Transparentność – uczciwość, jawność, terminowość, kształtowanie relacji w oparciu o rzetelną i kompletną informację.
Platforma zakupowa – narzędzie komunikacji online umożliwiające dotarcie do szerszego grona potencjalnych kontrahentów. Zintegrowane ze stroną internetową Grupy Nowy Styl ułatwia Dostawcom dotarcie do dedykowanych zapytań
ofertowych oraz zarejestrowanie się w bazie potencjalnych Dostawców.
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KWESTIONARIUSZ

Dostawca jest zobowiązany do wypełnienia, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, niniejszego Kwestionariusza dla Dostawców,
który stanowi załącznik do Ogólnych Warunków Współpracy – Wymagań dla Dostawców. Uzyskane informacje mają na celu podwyższyć świadomość Grupy Nowy Styl na temat łańcucha dostaw oraz zbudować stabilną i wiarygodną sieci podwykonawców, na
których opiera się działalność Grupy Nowy Styl. Informacje zawarte w kwestionariuszu będą traktowane, jako informacje poufne.
Wypełniony Kwestionariusz należy dołączyć do Umowy lub Zamówienia.

INFORMACJE OGÓLNE
1. NAZWA FIRMY

2. ADRES FIRMY
ULICA

NUMER BUDYNKU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

3. LOKALIZACJA

NUMER LOKALU

4. LICZBA PRACOWNIKÓW
DODATKOWE LOKALIZACJE

TAKA SAMA
JAK ADRES
FIRMOWY

5. RYNKI ZBYTU

6. PROFIL DZIAŁALNOŚCI FIRMY

7. KLUCZOWI KLIENCI (OPCJONALNIE)
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I. POLITYKA PRACODAWCY WOBEC PRACOWNIKÓW, SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, DOSTAWCÓW
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
a) Czy Dostawca posiada dokument określający politykę bezpieczeństwa i higieny pracy?

TAK

NIE

b) Jakie działania są podejmowane u Dostawcy w celu zwiększenia bezpieczeństwa i higieny pracy?

c) Czy Dostawca był kontrolowany przez Państwową Inspekcję Pracy?

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

2. Odpowiedzialność społeczna
a) Czy Dostawca posiada dokument określający zasady społecznej
odpowiedzialności lub etyki biznesowej?
b) Jakie działania w ramach społecznej odpowiedzialności są podejmowane przez Dostawcę?
W jaki sposób Dostawca raportuje te działania?

c) Jakie wyróżnienia/nagrody zostały przyznane Dostawcy za podejmowanie tych działań?

d) Czy Dostawca posiada kodeks postępowania dla swoich dostawców?

e) Jakie rozwiązania dotyczące gwarancji lub opieki pogwarancyjnej Dostawca oferuje swoim klientom?
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II. PYTANIA DOTYCZĄCE OFERTY I PRODUKTU
a) Czy Dostawca posiada certyfikaty potwierdzające jakość i bezpieczeństwo produktów?

TAK

NIE

TAK

NIE

b) Jakie normy jakości i bezpieczeństwa spełniają produkty w ofercie Dostawcy?

c) Czy wytwarzane produkty są sklasyfikowane jako substancje niebezpieczne?
d) Jakie rozwiązania dotyczące produktu i/lub opakowań zostały wdrożone w celu minimalizacji
wpływu na środowisko?

e) Jakie wyróżnienia/nagrody zdobyły produkty Dostawcy?
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III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚRODOWISKO
TAK

NIE

c) Czy Dostawca posiada decyzje administracyjne wydane
przez organy ochrony środowiska?

TAK

NIE

d) Czy Dostawca był kontrolowany przez właściwe dla lokalizacji
organy ochrony środowiska?

TAK

NIE

a) Czy Dostawca posiada dokument określający politykę środowiskową?

b) Czy Dostawca posiada certyfikaty środowiskowe? Jakie?

Pieczątka
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