
 
OGÓLNE WARUNKI (OW) na dostawę TOWARÓW I USŁUG 

1.DEFINICJE 

1.1.Definicje. W niniejszych Warunkach, obowiązują następujące definicje: 

Warunki: Niniejsze zasady i warunki z późniejszymi zmianami, wprowadzane stosownie do potrzeb, zgodnie z klauzulą 14.8.  

Kontrakt: kontrakt pomiędzy KAEFER i Klientem na dostawę Towarów i/lub Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami. 

Klient: podmiot lub przedsiębiorstwo, które zamawia Towary i/lub Usługi od KAEFER. 

Produkty: produkty określone w Zamówieniu.  

Towary: towary (lub jakakolwiek ich część) określone/wymienione w Zamówieniu. 

Specyfikacja Towarów: jakiekolwiek specyfikacja techniczna dla Towarów, włączając w to plan/y lub rysunek/ki, który/e jest/są 

uzgodnione na piśmie przez Klienta i KAEFER. 

KAEFER: KAEFER SA z siedzibą w Warszawie ul. Cybernetyki 9, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS 0000055823.  

Zamówienie: zamówienie Klienta na dostawę Towarów i/lub Usług, wycenione przez KAEFER. 

Usługi: usługi, włączając w to Produkty, dostarczone przez KAEFER do Klienta jak określone poniżej w Specyfikacji Usług, 

Specyfikacja Usług: opis lub specyfikacja dla Usług dostarczone na piśmie przez KAEFER do Klienta. 

 

2.PODSTAWA KONTRAKTU 

2.1.Podstawę Zamówienia stanowi oferta złożona przez Klienta na dostawę Towarów i/lub Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami. 

2.2.Zamówienie będzie uważane za zaakceptowane tylko w przypadku wydania przez KAEFER pisemnej akceptacji Zamówienia ze 

wskazaniem, w jakiej dacie Kontrakt  wchodzi w życie (Data Wejścia W Życie) i będzie obowiązywać, chyba że zostanie wcześniej  

rozwiązany zgodnie z klauzulą 12, w terminie oznaczony w Zamówieniu. W przypadku wydłużenia okresu obowiązywania, w stosunku 

do okresu wymienionego w Zamówieniu, spowodowanego nie z winy KAEFER, strony spotkają się w celu omówienia zasad i warunków 

Kontraktu zawierających podaną cenę. W przypadku gdy strony nie osiągną zadowalającego je porozumienia w sprawie ustaleń co do 

podanej ceny KAEFER ma prawo do rozwiązania Kontraktu zgodnie z klauzulą 12.1(I)  . 

2.3.Kontrakt stanowi całość umowy pomiędzy stronami. Klient potwierdza, iż nie ma oparcia w jakimkolwiek oświadczeniu, obietnicy, 

reprezentacji, zapewnieniu lub gwarancji wydanej przez lub w imieniu KAEFER, która nie jest określona w Kontrakcie. 

2.4. Jakiekolwiek próbki, rysunki, opracowania lub reklamy wydane przez KAEFER i jakiekolwiek opisy Towarów, ilustracje lub opisy 

Usług zawarte w katalogach lub broszurach KAEFER,  są wydane lub publikowane, wyłącznie w celu przybliżenia idei Usługi i/lub 

Towarów w nich opisanych. Nie stanowią one części Kontraktu i nie posiadają jakiejkolwiek mocy prawnej. 

2.5.Niniejsze Warunki mają zastosowanie do Kontraktu z wyłączeniem wszelkich innych zasad, które Klient usiłuje narzucić lub włączyć, 

lub które są sugerowane przez handel, zwyczaj, praktykę lub transakcje handlowe. 

2.6.Jakakolwiek wycena podana przez KAEFER nie stanowi oferty, i jest ważna tylko przez okres 20 dni roboczych liczonych od daty jej 

wydania. 

2.7.Całość niniejszych Warunków ma zastosowanie do dostaw zarówno Towarów jak i Usług z wyjątkiem przypadku gdzie 

zastosowanie do jednego bądź drugiego jest ściśle określone. 

 

3.TOWARY/USŁUGI 

3.1.Towary są opisane w Specyfikacji Towarów. 

3.2.KAEFER zapewnia świadczenie Usług do Klienta, zgodnie ze Specyfikacją Usług we wszystkich istotnych kwestiach. 

3.3.Jeśli w trakcie realizacji Kontraktu, wartości zawarte w Specyfikacji Towarów, Specyfikacji Usług i/lub Zamówieniu  zmienią się / 

zwiększą się znacząco bez winy KAEFER, Strony spotkają się w celu omówienia Warunków zawierających cenę podaną w Zamówieniu.  

3.4.W zakresie tego, iż Towary/Usługi będą wyprodukowane/zrealizowane zgodnie ze Specyfikacją Towarów/Specyfikacją Usług 

dostarczoną przez Klienta, Klient zwolni KAEFER z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu, kosztów, wydatków, szkód i strat (w tym szkód 

bezpośrednich, pośrednich lub wtórnych strat, utraty zysku, utraty reputacji i odsetek, kar kosztów prawnych i innych kosztów i 

wydatków), które poniósł lub poniesie KAEFER w związku z roszczeniem zgłoszonym wobec KAEFER za faktyczne lub domniemane 

naruszenie praw własności intelektualnej stron trzecich wynikające z lub w związku, z korzystaniem przez KAEFER ze Specyfikacji 

Towarów/Usług. Niniejsza klauzula 3.4 pozostaje w mocy pomimo rozwiązania umowy. 

3.5. KAEFER zastrzega sobie prawo do zmian w Specyfikacji Towarów i/lub Specyfikacji Usług, jeśli jest to wymagane przez mające 

zastosowanie regulacje ustawowe, lub zmian które nie mają istotnego wpływu na charakter lub jakość Towarów / Usług a  KAEFER ( o 

każdej takiej zmianie/w każdym takim przypadku) powiadomi Klienta. 

3.6. KAEFER gwarantuje Klientowi, że Towar/Usługi będą wykonywane przy dołożeniu należytej staranności. 

 

4.DOSTARCZENIE TOWARÓW/USŁUG 

4.1. KAEFER zapewnia, że: 

(a)każda z dostaw Towarów będzie opatrzona dokumentem dostawy, z którego będzie wynikać data Zamówienia, odpowiednie 

numery referencyjne Klienta i KAEFER, rodzaj i ilość Towarów (włączając w to numer kodu Towarów, gdzie jest to wymagane), 

specjalne instrukcje składowania, (jeśli takie istnieją) i jeśli Zamówienie jest dostarczane partiami, saldo należności za Towary 

pozostałe do dostarczenia, i   

(b)jeśli KAEFER wymaga od Klienta zwrotu jakiegokolwiek opakowania, fakt ten jest wyraźnie opisany w dokumencie dostawy. Klient 

udostępni takie opakowania do odbioru w każdym czasie, w jakim KAEFER może tego rozsądnie żądać. 

4.2.KAEFER dostarczy Towary do miejsca określonego w Zamówieniu lub takiego  innego miejsca, co, do którego Strony mogą poczynić 

uzgodnienia na piśmie (Miejsce Dostawy) w każdym czasie, po tym jak KAEFER zawiadomi Klienta, iż Towary są gotowe. 

4.3.KAEFER dołoży należytej staranności celem zachowania terminów wykonania Towarów/Usług określonych w Zamówieniu, ale 

wszelkie takie terminy są jedynie terminami instrukcyjnymi i czas nie będzie miał istotnego znaczenia dla dostawy Towarów i 

świadczenia Usług. KAEFER nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie dostawy Towarów/ świadczenia Usług w takim 

stopniu, w jakim niewykonanie spowodowane jest przez Zdarzenie Siły Wyższej, w wypadku nie zapewnienia przez Klienta 

odpowiednich instrukcji dostarczenia Towarów lub odpowiednich instrukcji dotyczących dostawy Towarów/Usług lub spowodowane 

jest to jakimkolwiek innym zdarzeniem  lub zaniedbaniem i okolicznościami,  za które KAEFER nie odpowiada zgodnie z niniejszymi 

Warunkami, Zamówieniem, Kontraktem i/lub mającymi zastosowanie przepisami prawa. KAEFER ma prawo do dodatkowego 

(odszkodowania/ wynagrodzenia) w przypadku gdy dostawa Towarów / Usług trwa dłużej niż wskazany w Kontrakcie Okres 

obowiązywania. 

4.4. Dostarczenie Towarów będzie uważane za wykonane w dniu przywozu Towarów w Miejsce Dostawy. Świadczenie Usług będzie 

uważane za wykonane w momencie przeniesienia ich na Klienta. 

4.5.Jeśli KAEFER nie dostarczy Towarów, jego odpowiedzialność będzie ograniczona do kosztów i wydatków poniesionych przez Klienta 

w związku z uzyskaniem towarów zastępczych o podobnej jakości, najtańszych dostępnych na rynku po cenie niższej  niż cena 

Towarów. 

4.6.Jeśli Klient nie zaakceptował lub odmówił przyjęcia dostawy Towarów/ Usług w terminie 5 dni roboczych od zawiadomienia Klienta 

przez KAEFER, iż Towary są gotowe/ Usługi zakończone z wyjątkiem, kiedy takie niewykonanie lub opóźnienie jest spowodowane przez 

Zdarzenie Siły Wyższej lub niewywiązanie się przez KAEFER z wypełnienia swoich  podstawowych obowiązków wynikających z 

Kontraktu w odniesieniu do Towarów /Usług: 

(a)dostawa Towarów/Usług będzie uważana za ukończą o godzinie 9:00 dnia roboczego przypadającego po dniu, kiedy KAEFER 

poinformował Klienta, że Towary były gotowe/ usługi zostały ukończone/wykonane; i  

(b)KAEFER będzie przechowywał Towary do momentu, kiedy nie nastąpi dostawa i obciąży Klienta wszelkimi związanymi z tym 

kosztami i wydatkami (włączając w to ubezpieczenie). 

4.7.Jeśli po 10 dniach roboczych, kiedy KAEFER poinformował Klienta, że Towary były gotowe do dostawy Klient  

nie zaakceptował ich dostawy, KAEFER może odsprzedać lub w inny sposób rozdysponować częścią lub całością Towarów i po 

potrąceniu rozsądnych/uzasadnionych kosztów magazynowania i sprzedaży, zwróci na/zaliczy na konto Klienta jakąkolwiek nadwyżkę 

przewyższającą cenę Towarów lub obciąży Klienta za wszelkie brakujące kwoty w stosunku do ceny Towarów. 

4.8.Klient nie będzie uprawniony do odrzucenia Towarów, jeśli KAEFER dostarczy i zawrze 5% więcej lub mniej  

w porównaniu do zamówionej ilości Towarów, ale (stosownie/proporcjonalnie) do tego będzie dokonana korekta faktury dotycząca  

Zamówienia, po otrzymaniu zawiadomienia od Klienta, że zła ilość Towarów została dostarczona. 

4.9.KAEFER może dostarczyć Towary (częściami/w ratach), które będą fakturowane i płatne oddzielnie. Poszczególne części stanowią 

odrębny kontrakt. Jakiekolwiek opóźnienie w dostarczeniu albo wady w  części/partii nie daje  Klientowi uprawnienia do odwołania 

którejkolwiek innej części/partii. 

 

5.JAKOŚĆ TOWARÓW/USŁUG 

5.1.KAEFER gwarantuje że dostawa i w okresie 12 miesięcy od daty dostawy (okres gwarancji) Towary/Usługi : 

(a)są zgodne we wszystkich istotnych aspektach z ich opisem i Specyfikacją Towarów/ Specyfikacją Usług; 

(b)są wolne od wad projektowych, materiałowych i produkcyjnych; 

(c)są należytej jakości; 

(d)nadają się do jakiegokolwiek celu wyznaczonego przez KAEFER; 

5.2.Z zastrzeżeniem klauzuli 5.3, jeśli: 

(a)Klient poinformuje na piśmie w okresie gwarancji w terminie 5 dni roboczych od momentu wykrycia, że część lub całość 

Towarów/Usług nie jest zgodna z gwarancją wskazaną w klauzuli 5.1.; 

(b)KAEFER będzie miał możliwość przeprowadzenia badania takich Towarów/ Usług; i  

(c)Klient (na prośbę KAEFER) zwróci takie Towary do siedziby KAEFER na koszt własny, KAEFER według swojego uznania, naprawi lub 

wymieni wadliwe Towary/ Usługi, lub zwrócić cenę za wadliwe Towary/Usług w całości. 

5.3.KAEFER nie będzie ponosił odpowiedzialności za niezgodność Towarów/ Usług  z gwarancją, o której mowa w klauzuli 5.1.jeśli:  

(a)Klient czyni jakikolwiek użytek z takich Towarów/ Usług po złożeniu zawiadomienia zgodnie z klauzulą 5.2; 

(b)Wada  powstała w związku z tym, że Klient postąpił niezgodnie ze słownymi bądź pisemnymi instrukcjami KAEFER  dotyczącymi 

przechowywania, instalacji, rozruchu, użycia, konserwacji Towarów/Usług lub (jeśli ich nie ma) dobrych praktyk handlowych; 

(c)Wada powstała jako rezultat posługiwania się przez KAEFER jakimikolwiek rysunkami, projektami lub Specyfikacją Towarów 

dostarczoną przez Klienta; 

(d)Klient  zmieni lub naprawi takie Towary/ Usługi bez pisemnej zgody KAEFER; 

(e)Wada powstała, jako rezultat normalnego zużycia, umyślnego uszkodzenia, zaniedbania lub nietypowych warunków pracy; 

(f)Towary/Usługi różnią się w stosunku do Specyfikacji Towarów/ Specyfikacji Usług w wyniku poczynionych zmian w celu zapewnienia 

zgodności z mającymi zastosowanie normami ustawowymi/ standardami prawnymi. 

5.4.Z wyjątkiem przypadków wymienionych w niniejszej klauzuli 5. KAEFER nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta w odniesieniu 

do Towarów/Usług niezgodnych z gwarancją określoną w klauzuli 5.1. 

5.5.Niniejsze Warunki mają zastosowanie do jakichkolwiek naprawionych lub wymienionych Towarów dostarczonych przez KAEFER 

zgodnie z klauzulą 5.2. 

 

6.TYTUŁ WŁASNOŚCI/ RYZYKO 

6.1.Ryzyko za Towary/Usługi przechodzi na Klienta w momencie ukończenia Usługi /Dostawy. Niezależnie od postanowień niniejszych 

Warunków, Klient ponosi ryzyko za wszelkie uszkodzenia Towarów/Usług spowodowane przez osoby/strony trzecie. Wszelkie 

naprawy dokonane przez KAEFER będą przedmiotem dodatkowego i/ lub oddzielnego wynagrodzenia.  

6.2.Prawo własności nie przechodzi na Klienta do momentu, kiedy KAEFER nie otrzyma zapłaty całości (gotówką  

lub przelewem bankowym) za Towary i jakiekolwiek inne  towary, które KAEFER dostarczył do Klienta . 

6.3.Do momentu przejścia tytułu własności Towarów na Klienta, Klient, powinien:  

(a)przechowywać Towary oddzielnie od innych towarów posiadanych przez Klienta, i w taki sposób, aby łatwo można było 

zidentyfikować, iż są własnością KAEFER; 

(b)nie usuwać, nie niszczyć lub nie ukrywać jakichkolwiek znaków indentyfikacyjnych lub opakowań odnoszących się do Towarów; 

(c)utrzymywać Towary w należytym stanie i w imieniu KAEFER  ubezpieczyć je na ich pełną wartość od wszelkich ryzyk od dnia dostawy;  

(d)niezwłocznie powiadomić, KAEFER  jeśli Towary staną się przedmiotem któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w klauzuli 12.1(b) 

do 12.(k); i 

(e)przekazywać KAEFER informacje odnoszące się do Towarów, których  KAEFER od czasu do czasu może żądać. 

6.4Z zastrzeżeniem do klauzuli 6.5.Klient może odsprzedać bądź używać Towary w toku prowadzenia zwykłej działalności jego 

przedsiębiorstwa, (ale nie inaczej) zanim KAEFER nie otrzyma zapłaty za towary. Jednakże, jeśli Klient odsprzeda Towary, przed tym 

czasem: 

(a)czyni to we własnymi imieniu i nie jako przedstawiciel KAEFER; i  

(b)tytuł własności do Towarów przechodzi z KAEFER na Klienta  natychmiast, przed momentem kiedy nastąpiła odsprzedaż przez 

Klienta. 

6.5Jeśli przed przejściem tytułu własności na Klienta, Klient stanie się podmiotem jakichkolwiek zdarzeń wymienionych w klauzuli 

12.1(b) do klauzuli 12.1(l), wówczas, bez ograniczenia jakichkolwiek innych praw lub środków zaradczych, KAEFER może: 

(a)wstrzymać w trybie natychmiastowym prawo Klienta do odsprzedaży Towarów lub wykorzystania ich w toku prowadzonej przez 

niego zwykłej działalności; i 

(b)KAEFER może w każdym czasie: 

(i) żądać od Klienta zwrotu wszystkich Towarów będących w jego posiadaniu, które nie zostały odsprzedane lub 

bezpowrotnie włączone do innego produktu; i 

(ii) jeśli Klient nie uczyni powyższego niezwłocznie, wejść do wszystkich pomieszczeń Klienta lub pomieszczeń osób/stron  

trzecich, w których Towary są przechowywane, w celu ich odzyskania. 

 

7. ZOBOWIĄZANIA KLIENTA 

7.1.Klient: 

(a)zapewnia, że warunki Zamówienia i (jeśli zostały przedłożone przez Klienta) i Specyfikacja Towarów/ Specyfikacja Usług jest 

kompletna i dokładna; 

(b)będzie współpracować z KAEFER we wszystkich kwestiach dotyczących Towarów/Usług wspólnie z KAEFER (z wyjątkiem 

przypadków wyraźnie określonych w Kontrakcie)  uzyska wszelkie licencje, zgody, pozwolenia, zezwolenia i zatwierdzenia w 

odpowiednim czasie, wymagane przez właściwy organ w odniesieniu do dostaw Towarów / Usług określonych w Kontrakcie. Klient 

wystąpi w imieniu KAEFER o prawo wstępu na teren budowy. 

 (c)zapewni KAEFER, jego pracownikom, przedstawicielom, konsultantom i podwykonawcom, dostęp do pomieszczeń Klienta, 

pomieszczeń biurowych i innych obiektów, w takim zakresie, jakim jest to niezbędne dla KAEFER do dostarczenia Towarów/Usług; 

(d)zapozna  KAEFER z informacjami i materiałami, jakich KAEFER może rozsądnie wymagać, aby dostarczyć Towary/Usługi, i zapewnia, 

że takie informacje się dokładne we wszystkich istotnych aspektach; 

(e)przygotuje swoje pomieszczenia do dostarczenia/dostawy Towarów/ Usług; 

(f)uzyska i będzie utrzymywał wszelkie niezbędne licencje, pozwolenia i zgody, które mogą być wymagane dla Towarów/Usług przed 

datą, w której rozpocznie się dostawa Towarów/ Usługi zaczną być wykonywane) 

(g)zachowa i będzie przechowywać wszystkie materiały, wyposażenie, dokumenty i innego mienie należące  

do KAEFER (Materiały KAEFER) w pomieszczeniach Klienta, w bezpiecznym miejscu/ depozycie na jego własne ryzyko, utrzyma 

Materiały KAEFER w dobrym stanie do czasu ich zwrotu do KAEFER i nie będzie dysponował lub używał Materiałów inaczej niż w 

zgodzie z pisemnymi instrukcjami lub zezwoleniem KAEFER. 

7.2.Jeśli wypełnienie jakichkolwiek zobowiązań KAEFER w odniesieniu do Towarów/Usług zostanie umożliwione  

lub opóźnione przez jakikolwiek działanie lub zaniechanie  Klienta lub zaniechanie przez Klienta dotyczące wypełnienia istotnych 

zobowiązań (Naruszenia Klienta): 

(a)KAEFER bez uszczerbku dla jego innych praw lub środków zaradczych ma prawo zawiesić wykonanie do czasu, kiedy Klient zaniecha 

Naruszeń i w oparciu o Naruszenie Klienta, Klient  zwolni go z wykonania któregokolwiek z jego zobowiązań , w takim zakresie, w jakim 

Naruszenie  Klienta uniemożliwia lub opóźnia KAEFER w wykonaniu któregokolwiek ze swoich zobowiązań; 

(b)KAEFER nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek koszty nałożone  na lub  poniesione przez Klienta a wynikające bezpośrednio lub 

pośrednio z zaniechania KAEFER lub opóźnienia w wykonaniu któregokolwiek z jego zobowiązań jak wymienionych w niniejszej klauzuli 

7.2. ; i 

(c)Klient zwróci KAEFER na pisemne żądanie wszelkie koszty lub straty nałożone na  lub  poniesione przez KAEFER wynikające 

bezpośrednio lub pośrednio z Naruszenia Klienta. 

 

8. OPŁATY I NALEŻNOŚCI 

8.1.Cenę Towarów stanowi cena określona w Zamówieniu, jeśli cena nie jest podana, obowiązuje cena określona  

w  opublikowanym na dzień dostawy cenniku KAEFER. Cena za Towary nie zawiera kosztów i opłat za pakowanie, ubezpieczenie, 

transport Towarów/Usług, które będą zapłacone przez Klienta w momencie zapłaty za Towary/Usługi. 

8.2.Opłaty za Usługi będą liczone na podstawie czasu i zużycia materiałów: 

(a)jeśli nie uzgodniono inaczej, opłaty będą obliczane zgodnie ze standardowymi dziennymi stawkami opłat KAEFER, określonymi w 

ofercie 

(b)standardowe dzienne stawki opłat KAEFER dla indywidualnych osób są obliczane na podstawie ośmiogodzinnego dnia pracy 

liczonego od (7:00-17:00) przepracowanego w dni robocze; 

(c)KAEFER będzie uprawniony do naliczenia nadgodzin w wysokości 200% procent standardowej stawki dziennej na zasadzie 

proporcjonalności za każdą część dnia lub pracę w dowolnym czasie, osoby zatrudnionej przy  wykonaniu Usług, poza godzinami 

określonymi w klauzuli 8.2.(b); i 

(d)KAEFER będzie uprawniony do naliczenia Klientowi wszelkich uzasadnionych wydatków poniesionych przez osoby, które KAEFER 

zatrudnił w związku z wykonaniem Usług, w tym nieograniczonych do kosztów transportu, noclegów, utrzymania i wszelkich kosztów 

z tym związanych i kosztów usług dostarczonych przez osoby trzecie i wymaganych przez KAEFER celem wykonania Usług, i koszt 

wszelkich materiałów. 

8.3.KAEFER zastrzega sobie prawo do: 

(a)zwiększenia swoich standardowych stawek dziennych w odniesieniu do opłat za Usługi, pod warunkiem, że takie stawki nie mogą 

być zwiększone więcej niż raz na okres 6 miesięcy. KAEFER powiadomi Klienta na piśmie o takim zwiększeniu stawki na 1 miesiąc przed 

proponowaną datą zwiększenia stawki. Jeśli takie zwiększenie stawki jest nie do zaakceptowania dla Klienta, Klient poinformuje 

KAEFER na piśmie w terminie 7 dni od zawiadomienia przez KAEFER,  a KAEFER będzie miał prawo bez uszczerbku dla przysługujących 

mu innych praw i środków zaradczych rozwiązać Kontrakt w terminie 2 tygodni poprzez pisemne zawiadomienie Klienta. Klient nie 

będzie uprawniony do dochodzenia jakichkolwiek należności (w tym szkód) z powodu wyżej wspomnianego rozwiązania Kontraktu; i 

(b)zwiększenia ceny Towarów, poprzez pisemne zawiadomienie Klienta w każdym czasie przed dostawą, dla odzwierciedlenia 

jakiegokolwiek zwiększenia w kosztach Towarów, z uwagi na: 

(i)jakikolwiek czynnik pozostający poza kontrolą KAEFER (włączając w to wahania walutowe, wzrost podatków i opłat, wzrost kosztów 

pracy, materiałów i innych kosztów wytworzenia); 

(ii)jakiekolwiek żądanie Klienta do zmiany daty dostawy, ilości oraz rodzaju zamówionych Towarów, lub Specyfikacji Towarów; lub 



 
(iii)jakiekolwiek opóźnienie spowodowane jakimikolwiek instrukcjami Klienta w odniesieniu do Towarów lub zaniechaniem Klienta w 

przekazaniu do KAEFER odpowiednich lub wystarczających informacji lub instrukcji w odniesieniu do Towarów. 

8.4W odniesieniu do Towarów, KAEFER wystawi Klientowi fakturę po zakończeniu dostawy. W odniesieniu do Usług KAEFER, wystawi 

Klientowi fakturę [tygodniowo/miesięcznie] z dołu. 

8.5Klient zapłaci każdą z faktur przedłożonych przez KAEFER: 

(a)w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury; i 

(b)w całości przelewem na rachunek bankowy wskazany na piśmie przez KAEFER na zasadach określonych  

w klauzuli 8.5 (a ). Terminowa płatność jest istotnym elementem kontraktu. 

8.6.Wszelkie kwoty płatne przez Klienta w związku z Kontraktem nie obejmują kwot należnych z tytułu podatku   

od towarów i usług   (VAT).  W przypadku, gdy którakolwiek podlegająca opodatkowaniu dostawa dla celów podatku VAT jest 

wykonana w ramach Kontraktu  przez KAEFER dla Klienta, Klient po otrzymaniu ważnej faktury VAT wystawionej przez KAEFER, 

równocześnie z  zapłatą należną za dostawę Towarów lub Usług zapłaci KAEFER, dodatkowe kwoty należne z tytułu podatku VAT, jakie 

są wymagane w związku z   dostawą Usług lub Towarów. 

8.7Jeśli Klient nie dokona jakiejkolwiek płatności należnej KAEFER w związku z Kontraktem w  terminie, Klient zapłaci odsetki od 

zaległej kwoty w wysokości ustawowej. Takie odsetki będą naliczane każdego dnia licząc od dnia ich wymagalności  do dnia 

rzeczywistej zapłaty zaległej kwoty, (zarówno przed jak i po wyroku). Klient zapłaci odsetki wraz z zaległą kwotą. Wszelkie płatności 

dokonywane przez Klienta będą zaliczane w pierwszej kolejności na poczet najdawniej wymaganych odsetek a w dalszej kolejności na 

poczet należności głównej. 

8.8.Klient zobowiązany jest do zapłaty wszystkich należnych kwot wynikających z Kontraktu w całości bez żadnych potrąceń, roszczeń 

wzajemnych, odliczeń lub wstrzymań z wyłączeniem przypadków przewidzianych przez prawo. KAEFER może bez ograniczenia jego 

innych praw i środków zaradczych potrącić wszelkie kwoty należne mu od Klienta przed wszelkimi kwotami należnymi Klientowi od 

KAEFER. 

 

9. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

9.1.Wszelkie patenty, prawa do wynalazków, prawa autorskie i prawa pokrewne, znaki towarowe, nazwy handlowe  

i nazwy domen, prawo do pozywania , prawo własności  firmy i prawo do wystąpienia na drogę sądową z roszczeniem z tytułu czynu 

nieuczciwej konkurencji, prawa do wzorów, prawa do baz danych, prawa do używania oraz ochrony poufności, informacji poufnych 

(w tym know-how), oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej, w każdym przypadku, zarejestrowane bądź nie zarejestrowane 

włączając w to wszystkie wnioski i prawa do ubiegania się o prawa i o ich  udzielenie, odnowienie/wznowienie bądź rozszerzenie i 

prawa do zgłaszania roszczeń z tytułu pierwszeństwa, takie prawa i wszelkie podobne lub równoważne prawa lub formy ochrony, jakie 

istnieją lub będą istnieć teraz lub w przyszłości w każdej części świata (Prawa Własności Intelektualnej), wynikające lub pozostające w 

związku z Usługami są własnością KAEFER. 

9.2.Klient przyjmuje do wiadomości, iż w odniesieniu do praw własności intelektualnej osób/stron trzecich, co do Usług, korzystanie 

przez Klienta z takich Praw Własności Intelektualnej uwarunkowane jest uzyskaniem przez KAEFER pisemnej licencji od odpowiedniego 

licencjodawcy na takich warunkach, jakie będą uprawniać KAEFER do sublicencjonowania takich praw do Klienta. 

9.3.Wszelkie Materiały KAEFER stanowią wyłączną własność KAEFER. 

 

10.POUFNOŚĆ 

Strona (Strona otrzymująca) zachowuje w ścisłej tajemnicy wszelkie techniczne lub handlowe know-how, specyfikacje, wynalazki, 

procesy i inicjatyw, które mają charakter poufny i zostały ujawnione Stronie otrzymującej przez drugą Stronę (Strona Ujawniająca),  

jej pracownikom, przedstawicielom lub podwykonawcom, oraz jakiekolwiek inne poufne informacje dotyczące działalności Strony 

Ujawniającej, jej produktów i usług, które Strona Otrzymująca może uzyskać. Strona Otrzymująca ujawnia informacje poufne tylko  

do tych z jej pracowników, agentów i podwykonawców, którzy muszą się z nimi zapoznać w celu wykonania zobowiązań strony 

otrzymującej, wynikających z Kontraktu, oraz zapewnia, że pracownicy, przedstawiciele i podwykonawcy przestrzegają obowiązków 

określonych w niniejszym punkcie, jakby były Stroną Kontraktu. Strona Otrzymująca może także ujawnić takie informacje poufne 

ujawnione przez Stronę Ujawniającą, jeśli  jest to wymagane przez prawo, jakiekolwiek władze rządowe lub przez właściwy sąd. 

Niniejsza klauzula 10 pozostaje w mocy pomimo rozwiązania Kontraktu. 

 

11.OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

11.1.KAEFER w żadnym wypadku nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta, wynikające z kontraktu, czynu 

niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązków ustawowych, lub w inny sposób; za utratę zysku  

lub jakiekolwiek pośrednie lub wtórne straty powstałe na podstawie lub w związku z Kontraktem ; i 

11.2.Całkowita odpowiedzialność KAEFER wobec Klienta w odniesieniu do wszystkich innych strat wynikających z lub w związku  

z Kontraktem, w ramach kontraktu, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązków ustawowych, lub w inny 

sposób, nie może w żadnym wypadku przekroczyć 50%  ceny za Towary i / lub Usługi dostarczone przez KAEFER i opłacone przez 

Klienta. 

11.3.Niniejsza klauzula 11 obowiązuje pomimo rozwiązania Kontraktu. 

 

12.ROZWIĄZANIE 

12.1 Bez ograniczenia dla innych praw i środków zaradczych, KAEFER może rozwiązać Kontrakt ze skutkiem natychmiastowy  w drodze 

pisemnego zawiadomienia do Klienta, jeżeli: 

(a) Klient dopuszcza się naruszenia istotnych warunków niniejszego Kontraktu i (jeśli możliwe jest usunięcie takiego naruszenia) nie 

usunie naruszenia w terminie 3 dni od wezwania na piśmie, do zaniechania naruszeń; 

(b)Klient zawiesi lub zagrozi zawieszeniem spłat wierzytelności lub będzie niezdolny do spłaty wierzytelności w miarę nadejścia 

terminu ich wymagalności lub przyzna się do niewypłacalności; 

(c)Klient rozpocznie negocjacje ze wszystkimi bądź którymkolwiek ze swoich wierzycieli w celu rozłożenia na raty któregokolwiek ze 

swoich długów lub złoży wniosek bądź dojdzie do kompromisu lub ugody ze swoimi wierzycielami; 

(d)dojdzie do złożenia wniosku, złożenia zawiadomienia bądź podjęcia uchwały lub wydania nakazu w sprawie otwarcia likwidacji 

przedsiębiorstwa  Klienta (będącego Spółką); 

(e)dojdzie do zajęcia lub przejęcia w posiadanie, konfiskaty całości lub części majątku przez wierzyciela lub wierzyciela hipotecznego 

drugiej strony, lub do postępowania egzekucyjnego lub Sądowego dotyczącego zajęcia majątku, nakazu wszczęcia postępowania 

egzekucyjnego, lub inny  taki proces trwa  lub  jest wykonywany lub wszczęty przeciwko całości lub którejkolwiek z części jego majątku 

i  takie zajęcie mienia lub proces nie są zakończone w ciągu 14 dni; 

(f)dojdzie do złożenia do Sądu wniosku lub zostanie wydany nakaz dotyczący ustanowienia zarządcy lub zawiadomienie o zamiarze 

powołania zarządcy zostało przekazane lub wyznaczono zarządcę majątkiem drugiej Strony ( będącej Spółką); 

(g)posiadacz zabezpieczenia rzeczowego  obejmującego aktywa Klienta (będącego Spółką) uzyskał uprawnienia do wyznaczenia lub 

wyznaczył syndyka masy upadłości; 

(h)podmiot stał się uprawniony do wyznaczenia syndyka zarządzającego majątkiem drugiej Strony lub zostanie wyznaczony syndyk 

zarządzający majątkiem drugiej Strony;  

(i)na terenie jakiejkolwiek jurysdykcji, dojdzie do  zdarzenia lub zostanie podjęte postępowanie, w stosunku do Klienta, którego Klient 

jest podmiotem, a które ma równoważny czy podobny  skutek do któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych klauzuli 12.1(b)  do klauzuli 

12.1.(I); 

(j) Klient zawiesi lub zagrozi zawieszeniem, zaprzestanie lub zagrozi zaprzestaniem, wykonywania wszelkiej działalności gospodarczej 

bądź zasadniczej jej części ; lub 

(k)sytuacja finansowa Klienta pogarsza się do tego stopnia, że w opinii KAEFER zdolność Klienta do odpowiedniego wykonania 

zobowiązań wynikających z Kontraktu pozostaje w niebezpieczeństwie; 

(l)jeśli Strony nie mogą dojść do porozumienia w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Zamówienia/Kontraktu; 

12.2.Bez ograniczenia dla pozostałych uprawnień i środków zaradczych, KAEFER może rozwiązać Kontrakt ze skutkiem 

natychmiastowym w drodze pisemnego zawiadomienia do Klienta, jeżeli Klient nie dokona zapłaty jakiejkolwiek kwoty należnej na 

mocy niniejszego Kontraktu zgodnie z terminem płatności. 

12.3.Bez ograniczenia dla pozostałych uprawnień i środków zaradczych, KAEFER może zawiesić świadczenie Usług lub wszystkie 

przyszłe dostawy Towarów na podstawie Kontraktu lub jakiegokolwiek innego kontraktu pomiędzy Klientem a KAEFER, jeśli Klient nie 

dokona zapłaty jakiejkolwiek kwoty należnej na mocy niniejszego Kontraktu w terminie, Klient stanie się podmiotem któregokolwiek 

ze zdarzeń wymienionych w klauzuli 12.1.(b) do klauzuli 12.1(I), lub gdy KAEFER, ma podstawy do tego, by sądzić, iż Klient jest lub 

stanie się podmiotem któregokolwiek z nich.  

12.4.Z chwilą rozwiązania Umowy z jakiegokolwiek powodu: 

(a)Klient niezwłocznie zapłacić KAEFER wszystkie nierozliczone, niezapłacone faktury i odsetki należne KAEFER oraz, w odniesieniu do 

świadczonych Usług, co do których nie została jeszcze przedłożona faktura, KAEFER przedłoży fakturę, która będzie płatna przez Klienta 

niezwłocznie po jej otrzymaniu; 

(b)Klient na żądanie KAEFER, zwróci wszystkie Materiały KAEFER i wszelkie Produkty, które nie zostały w pełni opłacone. Jeżeli Klient 

nie dokona powyższego, KAEFER może wejść do pomieszczeń  Klienta celem objęcia  ich  w posiadanie. Dopóki Materiały  nie zostaną 

zwrócone, Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich przechowanie i nie będzie ich używać w celach niezwiązanych z niniejszym 

Kontraktem; 

(c)nabyte przez KAEFER prawa i środki zaradcze według stanu na dzień rozwiązania, nie zostaną naruszone, włączając w to prawo do 

roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia jakichkolwiek postanowień Kontraktu, które istniały przed lub w dniu rozwiązania lub 

wygaśnięcia; i 

(d)klauzule, które w sposób wyraźny lub dorozumiany mają skutek po rozwiązaniu będą nadal w pełni obowiązywać i są skuteczne. 

 

13.SIŁA WYŻSZA 

13.1.Dla potrzeb niniejszego Kontraktu Zdarzenie Siły Wyższej oznacza zdarzenie poza rozsądną kontrolą KAEFER włączając w to , ale 

nie ograniczając się do strajków, blokad lub innych sporów zbiorowych (czy to z udziałem pracowników KAEFER lub innej strony), 

awarii usług komunalnych lub sieci transportowej, aktów  Boga, wojny, zamieszek, rozruchów, umyślnych uszkodzeń, przestrzegania 

jakiegokolwiek prawa, zasad, rozporządzeń lub instrukcji, wypadku, awarii urządzeń i maszyn, pożaru, powodzi, burzy lub braku 

dostawców lub podwykonawców. 

13.2.KAEFER nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za opóźnienie lub niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej 

Kontraktu, będące rezultatem Zdarzenia Siły Wyższej. 

13.3.W przypadku zaistnienia Zdarzenia Siły Wyższej uniemożliwiającej KAEFER  dostarczanie jakichkolwiek Usług i / lub Towarów 

przez okres dłuższy niż 24 tygodni, KAEFER bez ograniczenia jego innych praw i środków zaradczych, ma prawo do natychmiastowego 

rozwiązania niniejszej Kontraktu w drodze pisemnego zawiadomienia  Klienta. 

 

14.POSTANOWIENIA OGÓLNE 

14.1.Zabezpieczenia 

W przypadku, kiedy Klient wymaga zabezpieczenia warunków i limitów/kwot wymienionych w niniejszym Kontrakcie podlega to 

zatwierdzeniu przez KAEFER. 

14.2.Cesja i inne ustalenia 

(a)KAEFER może w każdym momencie dokonać cesji, przelewu, obciążenia hipotecznego, zabezpieczenia, podzlecenia lub 

rozporządzenia w jakikolwiek inny sposób wszystkimi lub którymkolwiek z praw wynikających z niniejszego Kontraktu i może podzlecić 

lub delegować wszystkie lub którekolwiek z  praw wynikających z niniejszego Kontraktu na rzecz osoby/strony trzeciej. 

(b)Klient nie może bez uprzedniej pisemnej zgody KAEFER , przelać, przenieść, zabezpieczyć, podzlecić, zadeklarować powierzenia lub 

rozporządzać  w jakikolwiek inny sposób wszystkimi lub którymikolwiek z praw lub zobowiązań wynikającymi z niniejszego Kontraktu.  

14.3.Zawiadomienia 

Wszelkie zawiadomienia i inna korespondencja przekazana stronie w ramach lub w związku z niniejszym Kontraktem będzie miała 

formę pisemną i będzie zaadresowane do tej strony na adres jej siedziby, (jeśli jest to firma) lub jej głównego miejsca prowadzenia 

działalności (w każdym innym przypadku) lub taki inny adres, jaki strona może wskazać drugiej stronie w formie pisemnej zgodnie  

z niniejszą klauzulą, i będzie dostarczona osobiście lub przesłana listem poleconym, przesyłką kurierską lub faksem. 

14.4.Klauzula salwatoryjna 

(a)jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub część postanowienia Kontraktu jest lub stanie się nieważne, niezgodne z prawem  

lub niewykonalne, uważa się je za zmodyfikowane do niezbędnego minimum, tak, aby stało się ważne, zgodne z prawem i wykonalne. 

Jeśli taka modyfikacja nie jest możliwa, odpowiednie postanowienie lub część postanowienia uznaje się za usunięte. Wszelkie zmiany 

lub usunięcia postanowienia lub jego części na podstawie niniejszej klauzuli nie mają wpływu na ważność i wykonalność pozostałej 

części Kontraktu. 

(b)jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszego Kontraktu jest nieważne, niezgodne  

z prawem lub niewykonalne, strony poprowadzą negocjacje w dobrej wierze w celu zmiany takiego postanowienia,  

tak, aby było zgodnie z prawem, ważne i wykonalne, oraz, aby w największym możliwym stopniu, osiągając przy tym zamierzony cel 

handlowy pierwotnej treści postanowienia. 

14.5. Zrzeczenie 

Zrzeczenie się jakiegokolwiek uprawnienia  wynikającego z Kontraktu lub prawa jest skuteczne tylko, jeśli jest dokonane w formie 

pisemnej i nie może być uznane za zrzeczenie się późniejszych naruszeń bądź uchybień. Żadne niewykonanie lub opóźnienie KAEFER 

w wykonaniu jakiegokolwiek uprawnienia  lub środka prawnego przysługującego na podstawie   Kontraktu lub obowiązującego prawa 

nie stanowi zrzeczenia się tego lub innego uprawnienia lub środka prawnego, ani zapobieżenia lub ograniczenia jego dalszego 

wykonywania lub innego uprawnienia lub środka prawnego. Żadne jednorazowe  lub częściowe wykonanie takiego  uprawnienie lub 

środka prawnego nie stanowi przeszkody lub ograniczenia do dalszego wykonywania tego lub innego uprawnienia lub środka 

prawnego. 

14.6.Stosunki Stron 

Żadne z postanowień niniejszego Kontraktu nie ma na celu lub nie uważa się za ustanowienie jakiejkolwiek Spółki 

lub wspólnego przedsiębiorstwa pomiędzy którąkolwiek ze Stron , ani nie ustanawia którejkolwiek ze Stron przedstawicielem drugiej 

Strony dla jakichkolwiek celów. Żadna ze Stron nie ma upoważnienia do działania, jako przedstawiciel lub wiązania drugiej w 

jakikolwiek sposób. 

14.7.Strony trzecie 

Podmiot, który nie jest stroną niniejszego Kontraktu nie posiada żadnych praw do egzekwowania postanowień niniejszego Kontraktu. 

14.8. Zmiany 

Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych Warunkach, żadne zmiany  Kontraktu, w tym wprowadzenie dodatkowych zasad 

i warunków, nie będą wywoływały skutków prawnych, chyba, że zostanie to uzgodnione na piśmie i podpisane przez KAEFER. 

14.9.Prawo obowiązujące 

Niniejsza umowa i wszelkie spory lub roszczenia wynikające z lub w związku z nią lub jej przedmiotem lub jej tworzeniem (włączając 

w to spory pozaumowne lub roszczenia) są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem polskim. 

14.10. Jurysdykcja 

Każda ze Stron nieodwołanie zgadza się, że Sądy polskie mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń 

wynikający z lub w związku z niniejszym Kontraktem dotyczących jego przedmiotu ( włączając w to spory pozaumowne lub roszczenia). 

14.11 Klauzula dotycząca przeciwdziałania korupcji 

Obie Strony zgodnie oświadczają, iż będą postępować zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami  prawa i regulacjami 

dotyczącymi przeciwdziałaniu korupcji, obowiązującymi, na obszarze jakiejkolwiek jurysdykcji, a  które mogą mieć zastosowanie do 

Stron, warunków lub wykonania niniejszego Kontraktu lub jakiegokolwiek porozumienia, które zostanie zawarte na mocy niniejszego 

Kontraktu. 

 

 


