OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY
NINIEJSZE OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY (,,OWW”) stanowią całość regulacji stosunku
cywilnoprawnego i regulują wszelkie kwestie odnoszące się do podejmowania jakikolwiek współpracy
gospodarczej ze spółką Peter Renz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (,,Peter Renz”), bez względu
na rodzaj współpracy i jej charakter oraz bez względu na podmiot, który zainicjował taką współpracę lub
podmiot którego współpraca ta dotyczy w sposób pośredni lub bezpośredni (,,podmiot trzeci”).

1.

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA OWW
1.1.

OWW stosuje się do wszystkich ofert oraz zamówień, formułowanych i składanych
lub otrzymywanych przez Peter Renz, w związku z prowadzoną przez Peter Renz
działalnością gospodarczą. OWW stosuje się także do jakichkolwiek umów
zawieranych z Peter Renz, jak również do czynności związanych z zawarciem takiej
umowy lub do czynności poprzedzających zawarcie umowy z Peter Renz.

1.2.

Stosowanie jakichkolwiek wzorców umów podmiotów trzecich, w szczególności
regulaminów, wzorów umów, ogólnych warunków umów, innych aniżeli OWW jest
wyłączone w stosunku do Peter Renz, chyba że Peter Renz oraz podmiot trzeci, z
którym nawiązywany jest jakikolwiek stosunek cywilnoprawny, na piśmie pod
rygorem nieważności postanowili odmiennie. Wzorców umów podmiotów trzecich
nie stosuje się wobec Peter Renz nawet wówczas, kiedy Peter Renz nie zgłosił wobec
takich wzorców umów wyraźnego sprzeciwu.

1.3.

Zawarcie jakiejkolwiek Umowy nie oznacza wyrażenia przez Peter Renz zgody na
stosowanie i obowiązywanie jakichkolwiek wzorców umów podmiotów trzecich,
nawet wówczas kiedy przyjmując Ofertę podmiot trzeci wskazał, że posługuje się
wzorcem umów.

1.4.

Do włączenia jakiegokolwiek wzorca umownego podmiotu trzeciego w stosunek
cywilnoprawny z Peter Renz lub ustalenia jego obowiązywania w stosunku do Peter
Renz, w całości bądź części, nie jest uprawniony jakikolwiek pracownik lub
współpracownik Peter Renz, bez względu na zajmowane w Peter Renz stanowisko,
chyba, że osoba ta będzie się legitymować stosownym pełnomocnictwem w tym
zakresie. Niniejsze postanowienie nie modyfikuje i nie wyłącza uprawnienia osób
wskazanych w KRS do działania w imieniu Peter Renz jak również sposobu tegoż
działania.

1.5.

Zawarcie przez Peter Renz jakiejkolwiek pisemnej umowy, regulującej w sposób
odmienny kwestie uregulowane w OWW, nie wyłącza w pozostałym i niezmienionym
zakresie stosowanie OWW, chyba że strony umowy postanowią odmiennie.

1.6.

OWW dostępne są na stronie internetowej Peter Renz w zakładce „OGÓLNE
WARUNKI WSPÓŁPRACY” pod adresem: www.renz.pl.
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2.

3.

4.

OFERTA PETER RENZ
2.1.

Peter Renz składa oferty handlowe, w których wskazuje między innymi cenę
produktu lub w miarę możliwości należne wynagrodzenie za świadczone usługi oraz
rodzaj i ilość sprzedawanego produktu lub towaru, a także w miarę możliwości
przybliżony termin realizacji określonych czynności („Oferta”).

2.2.

Oferta jest ważna i wiążąca przez okres 30 dni od dnia jej dostarczenia podmiotowi
trzeciemu, w tym jedynie w zakresie i w ilościach, które wskazane są w Ofercie.
Oferta stanowi podstawę do zawarcia z Peter Renz Umowy. W przypadku potrzeby
jakiejkolwiek zmiany zakresu lub zmiany ilościowej w Ofercie, Peter Renz dokonuje
rekalkulacji Oferty, a następnie składa Ofertę zaktualizowaną. Podmiot trzeci nie jest
uprawniony do samodzielnej zmiany warunków Oferty lub roszczenia realizacji przez
Peter Renz Oferty jedynie w części.

UMOWA
3.1.

Podstawą zawarcia z Peter Renz stosunku zobowiązaniowego jest akceptacja
złożonej przez Peter Renz Oferty (,,Umowa”). Oferta jest akceptowana w formie
złożonego zamówienia. W przypadku jakichkolwiek zmian w stosunku do Oferty,
Umowa zostanie zawarta dopiero po potwierdzeniu przez Peter Renz przyjęcia
zamówienia ze zmianami.

3.2.

W przypadku złożenia Peter Renz przez jakikolwiek podmiot trzeci zamówienia na
wykonanie określonych czynności, bez uprzedniego otrzymania przez ten podmiot
Oferty, do zawarcia Umowy niezbędne jest potwierdzenie przez Peter Renz przyjęcia
zamówienia i akceptacja przygotowanej przez Peter Renz Oferty w odpowiedzi na
złożone zamówienie.

3.3.

Jeżeli w trakcie wykonywania Umowy okaże się, że konieczna jest zmiana jej zakresu,
każda ze stron obowiązana jest do poinformowania drugiej strony o tym fakcie.
Zmiana zakresu Umowy wymaga dla swojej ważności zawarcia aneksu w formie
pisemnej pod rygorem nieważności lub przyjęcia złożonej przez Peter Renz w tym
celu Oferty.

WYKONANIE UMOWY
4.1.

Miejscem wykonania Umowy jest siedziba Peter Renz, chyba że strony Umowy
ustaliły inaczej.

4.2.

Peter Renz dokona realizacji Umowy według swojej najlepszej wiedzy, w sposób
zgodny z prawem, Umową oraz OWW.
Strona 2 z 14

5.

4.3.

Wykonanie Umowy następuje w zakresie zgodnym z zakresem określonym w Ofercie.
Peter Renz nie jest zobowiązany do dokonywania czynności wykraczających ponad
ustalony zakres. Jeżeli podczas realizacji Umowy względem rzeczy lub towaru
podmiotu trzeciego Peter Renz stwierdzi, że konieczne jest rozszerzenie zakresu
świadczonych usług/czynności, Peter Renz poinformuje o tym fakcie podmiot trzeci
wskazując jednocześnie koszt, jaki będzie wiązał się z rozszerzeniem zakresu oraz
możliwymi konsekwencjami braku rozszerzenia tegoż zakresu i jego wpływu na
realizację Umowy. Brak wyrażenia zgody przez podmiot trzeci na rozszerzenie
zakresu usług (brak akceptacji Oferty w tym zakresie) będzie skutkował wyłączeniem
jakiejkolwiek odpowiedzialności Peter Renz za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu,
jak również za nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli nienależyte wykonanie Umowy
miało jakikolwiek związek z brakiem rozszerzenia zakresu czynności względem rzeczy
lub towaru. W zakresie akceptacji Oferty w przedmiocie rozszerzenia zakresu usług,
dopuszczone jest potwierdzenie przyjęcia Oferty w formie pisemnej lub za
pośrednictwem wiadomości e-mail lub faxu.

4.4.

Peter Renz jest uprawniony do wstrzymania się z podjęciem czynności, które nie były
wskazane w zakresie Umowy, w tym nie były uprzednio nawet sygnalizowane
podmiotowi trzeciemu, jak również nie były przedmiotem Oferty, do czasu ustalenia
warunków realizacji przez Peter Renz tych czynności.

4.5.

Peter Renz zastrzega, że w przypadku, w którym ujawnią się jakiekolwiek czynniki,
które nie były znane lub przy dołożeniu należytej staranności nie były możliwe do
przewidzenia względem rzeczy lub towaru, wobec którego realizowane są
jakiekolwiek czynności na mocy Umowy, a które uniemożliwiają dalszą realizację
przez Peter Renz Umowy lub rozpoczęcie jej realizacji, Peter Renz poinformuje o tym
fakcie podmiot trzeci, uzasadniając swoje stanowisko. W braku możliwości realizacji
Umowy, Peter Renz nie będzie odpowiadał za jakiekolwiek szkody w rzeczy lub
towarze wobec którego były lub miały zostać podjęte określone czynności, w tym nie
będzie ponosić odpowiedzialności względem podmiotu trzeciego za jakiekolwiek
inne szkody, które powstały lub mogą powstać z tytułu braku możliwości naprawy.
Przedmiotowe postanowienie dotyczy także braku realizacji Umowy przez Peter
Renz wobec wystąpienia siły wyższej.

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE REALIZACJI UMOWY
5.1.

Podmiot trzeci jest obowiązany do udzielenia Peter Renz niezbędnego wsparcia przy
realizacji przez Peter Renz Umowy, w tym podmiot trzeci zobowiązuje się do
niezwłocznego udzielania Peter Renz wszelkich informacji oraz przekazywania
wszelkich materiałów wskazanych przez Peter Renz, niezbędnych do realizacji
Umowy. Nie udzielenie informacji oraz nie przekazanie określonego materiału może
mieć wpływ na jakość i terminowość realizowanej przez Peter Renz Umowy i w tym
zakresie Peter Renz nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności.
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5.2.

Podmiot trzeci zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Peter Renz o każdej
sytuacji, która może mieć wpływ na realizację Umowy przez Peter Renz.

5.3.

W sytuacji, w której Peter Renz będzie realizował Umowę w miejscu lub siedzibie
podmiotu trzeciego, wówczas podmiot trzeci jest zobowiązany do zorganizowania i
zapewnienia warunków niezbędnych do wykonania Umowy, w tym warunków
zgodnych z przepisami prawa, w szczególności w zakresie BHP. Ponadto, podmiot
trzeci na własny koszt zobowiązany jest do świadczenia Peter Renz pomocy
technicznej, a w szczególności:

5.4.

(a)

udostępnienia odpowiedniego personelu w liczbie i czasie niezbędnym
dla realizacji przez Peter Renz Umowy z tym, że personel ten powinien
stosować się do poleceń Peter Renz. Peter Renz nie ponosi
odpowiedzialności za udostępniony personel,

(b)

udostępnienia niezbędnych przyrządów i narzędzi oraz niezbędnych
przedmiotów i materiałów,

(c)

zapewnienia ogrzewania, oświetlenia, energii elektrycznej
odpowiedniej mocy i wody, z niezbędnymi przyłączami,

(d)

udostępnienia suchych i zamykanych pomieszczeń, niezbędnych do
przechowywania narzędzi Peter Renz,

(e)

zabezpieczenia miejsca przechowywania przedmiotów, materiałów
oraz urządzeń Peter Renz w taki sposób, aby zapewnić zachowanie ich
właściwości oraz możliwości prawidłowego wykorzystania w realizacji
Umowy przez Peter Renz,

(f)

zapewnienia odpowiednich, zabezpieczonych przed włamaniem
pomieszczeń socjalnych i pomieszczeń do pracy/świadczenia usług
(ogrzewanie, oświetlenie, umywalnia, sanitariat itp.) oraz pierwszej
pomocy dla pracowników Peter Renz lub współpracowników Peter
Renz,

(g)

zapewnienia materiałów i podjęcia wszelkich innych działań,
niezbędnych dla przeprowadzenia prób potwierdzenia realizacji
przedmiotu Umowy.

w

W przypadku, w którym podmiot trzeci nie zrealizuje powyższych zobowiązań, Peter
Renz jest uprawniony do wstrzymania się z realizacją Umowy do czasu realizacji
przed podmiot trzeci powyższych obowiązków. Peter Renz z tytułu wstrzymania się
z realizacją Umowy nie będzie ponosił jakichkolwiek negatywnych konsekwencji
wobec jakichkolwiek podmiotu trzeciego. Peter Renz uprawniony jest do
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dochodzenia odszkodowania z tytułu wstrzymania się z realizacją Umowy, w
szczególności z tytułu przestoju pracowników serwisowych Peter Renz.
5.5.

6.

7.

W przypadku, w którym realizacja Umowy przez Peter Renz będzie odbywała się
poza siedzibą Peter Renz, Peter Renz jest uprawniony do obciążenia podmiotu
trzeciego kosztami transportu swoich pracowników lub współpracowników, jak
również kosztami ich zakwaterowania.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
6.1.

Terminowa realizacja przez Peter Renz jakikolwiek Umowy może nastąpić jedynie w
sytuacji, w której podmiot trzeci będzie niezwłocznie przekazywał Peter Renz
wszelkie wymagane informacje i dokumenty, w tym informacje i dokumenty, które
Peter Renz uzna za niezbędne do zrealizowania jakiejkolwiek Umowy.

6.2.

W przypadku niewywiązywania się przez podmiot trzeci z uzgodnionych zobowiązań
w terminie, terminy realizacji mogą ulec lub ulegną odpowiednio wydłużeniu, a Peter
Renz z tego tytułu nie będzie ponosił jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.

6.3.

O ile Peter Renz nie wskaże odmiennie, dane dotyczące terminów realizacji
przekazywane przez handlowców, mają charakter orientacyjny i nie są wiążące.

ODBIORY I WYSYŁKA
7.1.

Podmiot trzeci jest zobowiązany do odbioru towaru lub rzeczy, wobec której Peter
Renz dokonywał jakiejkolwiek czynności na podstawie Umowy niezwłocznie po
zgłoszeniu podmiotowi trzeciemu gotowości do odbioru. Odbiór dokonywany jest w
zakładzie lub siedzibie Peter Renz, chyba że Peter Renz realizował umowę poza swoją
siedzibą lub zakładem, w tym realizował Umowę w miejscu lub siedzibie podmiotu
trzeciego lub strony postanowiły inaczej.

7.2.

Jeżeli do odbioru niezbędne będzie dokonanie dodatkowych czynności po stronie
Peter Renz lub podmiotu trzeciego, Strony podejmą niezwłocznie wszelkie
niezbędne czynności do dokonania odbioru, w tym podmiot trzeci zwróci Peter Renz
wszelkie wydatki, które Peter Renz poniósł na skutek dokonania dodatkowych
czynności zmierzających do odbioru. Jeżeli do dokonania odbioru niezbędny będzie
udział innego podmiotu, podmiot trzeci sprawi, aby inny podmiot dokonał określonej
czynności w ramach odbioru. Podmiot trzeci odpowiada względem Peter Renz za
działania i zaniechania własne, a także za działania i zaniechania innego podmiotu,
przy pomocy którego będzie dokonywany odbiór.

7.3.

Podmiot trzeci nie może odmówić odbioru realizacji Umowy z powodu wad
nieistotnych.
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8.

7.4.

Odbiór po naprawie dokonywany jest na podstawie stosownego protokołu odbioru,
który podpisywany jest przez upoważnione osoby po stronie Peter Renz i podmiotu
trzeciego.

7.5.

Jeżeli odbiór opóźnia się z winy podmiotu trzeciego bądź innego podmiotu, przy
pomocy którego ma być dokonany odbiór, to po upływie 2 tygodni od dnia zgłoszenia
przez Peter Renz gotowości do dokonania odbioru, odbiór uważa się za dokonany
bez zastrzeżeń. Po dokonaniu obioru w sposób określony w niniejszym punkcie (z
momentem odbioru), jakiekolwiek ryzyko względem przedmiotu odbioru przechodzi
na podmiot trzeci.

7.6.

Przejście ryzyka na podmiot trzeci następuję najpóźniej w momencie wysyłki rzeczy
lub towaru, ale także wtedy, gdy Peter Renz wyjątkowo przejął wykonanie innych
usług np. dostawę franco fracht lub gdy Peter Renz sam dokonuje wysyłki.

7.7.

Jeżeli następuje opóźnienie wysyłki wskutek okoliczności, za które Peter Renz nie
odpowiada, to ryzyko przechodzi na podmiot trzeci od dnia gotowości do wysyłki.
Powyższe obowiązuje odpowiednio przy opóźnieniach w odbiorze przez podmiot
trzeci.

7.8.

Jeśli okres wysyłki lub dostawy zostanie wydłużony o czas dłuższy niż jeden tydzień
od daty zgłoszenia gotowości do wysyłki, z przyczyn leżących po stronie podmiotu
trzeciego, podmiot trzeci zostanie obciążony kosztami magazynowania według
aktualnie obowiązujących na rynku stawek.

7.9.

Na życzenie podmiotu trzeciego i na jego koszt Peter Renz ubezpieczy przesyłkę od
wszelkiego ryzyka.

RĘKOJMIA I GWARANCJA
8.1.

Peter Renz nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek wady
dostarczonego produktu, rzeczy lub usługi z tytułu rękojmi (wyłączenie
odpowiedzialności z tytułu rękojmi).

8.2.

Na mocy OWW Peter Renz udziela gwarancji jakości na wszelkie zrealizowane przez
siebie usługi oraz dostarczone lub sprzedane rzeczy lub towary, która wynosi
6 miesięcy, począwszy od dnia wystawienia przez Peter Renz stosownej faktury. W
sytuacji, w której rzecz lub towar będzie wykorzystany do montażu lub będzie
wykorzystany w inny sposób niż samodzielnie, gwarancja na taką rzecz lub towar jest
udzielona przez Peter Renz pod warunkiem dokonania czynności montażu lub innej
podobnej przez Peter Renz. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne
istnieje, jeżeli wada tkwiła w rzeczy lub towarze w dacie montażu i jest ograniczona
do naprawy lub wymiany na nową, wolną od wad przez Peter Renz.
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8.3.

Odpowiedzialność gwarancyjna, w zakresie określonym w niniejszym punkcie,
będzie realizowane w następujący sposób, w stosunku do następujących rzeczy,
towarów lub usług, tj. zgodnie z zaleceniem:
(a)

jeśli chodzi o pojazdy użytkowe o dopuszczalnej całkowitej masie do 3,5
t – usunąć wady naprawy w ciągu 6 miesięcy, naprawić nieodpłatnie lub
ponownie dostarczyć wymienione części w ciągu 6 miesięcy,
wymienione zespoły w ciągu 6 miesięcy od momentu przejęcia ryzyka,

(b)

jeśli chodzi o pojazdy użytkowe o dopuszczalnej całkowitej masie od 3,5
t – usunąć wady naprawy w ciągu 6 miesięcy, najpóźniej jednak przed
osiągnięciem 50.000 km, naprawić nieodpłatnie lub ponownie
dostarczyć wymienione części w ciągu 6 miesięcy, najpóźniej jednak
przed osiągnięciem 50.000 km, wymienione zespoły w ciągu 12
miesięcy, najpóźniej jednak przed osiągnięciem 50.000 km od
momentu przejścia ryzyka,

(c)

jeśli chodzi o pojazdy wolnobieżne, np. pojazdy budowlane, ciągniki
drogowe, ciągniki rolnicze oraz inne maszyny budowlane i rolnicze –
usunąć wady naprawy w ciągu 6 miesięcy, najpóźniej jednak przed
osiągnięciem 750 roboczogodzin, naprawić nieodpłatnie lub ponownie
dostarczyć wymienione części w ciągu 6 miesięcy, najpóźniej jednak
przed osiągnięciem 750 roboczogodzin, wymienione zespoły w ciągu 12
miesięcy, najpóźniej jednak przed osiągnięciem 750 roboczogodzin od
momentu przejścia ryzyka,

(d)

jeśli chodzi o przedmioty wszelkiego innego przeznaczenia – usunąć
wady naprawy w ciągu 6 miesięcy, nieodpłatnie naprawić lub ponownie
dostarczyć wymienione części i zespoły w ciągu 6 miesięcy, najpóźniej
jednak przed osiągnięciem 2000 km lub 500 roboczogodzin od
momentu przejścia ryzyka.

8.4.

W przypadku, w którym niezbędnym stanie się przetransportowanie wadliwej rzeczy
lub towaru do siedziby lub zakładu Peter Renz, koszty transportu ponosi podmiot
trzeci, chyba że Strony ustaliły odmiennie.

8.5.

Gwarancja Peter Renz nie obejmuje:
(a)

jakikolwiek wady, jeżeli Peter Renz nie zostanie poinformowany o takiej
wadzie przez podmiot trzeci w terminie 7 dni od daty ujawnienia się
wady,

(b)

jakiejkolwiek wady, jeżeli podmiot trzeci nie zrealizował swoich
zobowiązań względem Peter Renz w zakresie płatności ceny lub
wynagrodzenia,
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(c)

9.

jakiejkolwiek wady, która powstała ze względu na jakość użytych
materiałów, powstała w wyniku naturalnego zużycia, wpływów
chemicznych, elektrochemicznych lub elektrycznych, wpływów
atmosferycznych, w tym ze względu na niewłaściwe przechowywanie.

8.6.

Gwarancja jest wyłączona w stosunku do rzeczy lub towarów, które nie były
prawidłowo eksploatowane, konserwowane i naprawiane zgodnie z zaleceniami
eksploatacyjnymi i naprawczymi producenta, w tym w szczególności odpowiedniej
instrukcji obsługi wydanej przez jej producenta.

8.7.

Realizacja zobowiązania gwarancyjnego po stronie Peter Renz nastąpi bez zbędnej
zwłoki, z tym zastrzeżeniem, że na czas realizacji zobowiązań gwarancyjnych po
stronie Peter Renz wpływ będzie miało działanie lub zaniechanie podmiotu trzeciego
w zakresie dostarczania informacji oraz dokumentacji niezbędnej do dokonania
określonych czynności, okres transportu rzeczy lub towaru, jak również czas
oczekiwania na dostawę części lub innych rzeczy, które są lub okażą się niezbędne w
zakresie usuwania wad przez Peter Renz. Peter Renz w miarę możliwości
każdorazowo określi szacowany czas realizacji zobowiązań gwarancyjnych.

8.8.

Wymieniona rzecz lub towar, co do którego zgłoszono roszczenie gwarancyjne po
wymianie staje się własnością Peter Renz, o ile strony nie uzgodniły odmiennie.
Odpowiedzialność gwarancyjna za wady w wymienionych rzeczach lub towarze nie
będzie obejmowała okresu 6 miesięcy, a kończy się z upływem pierwotnego okresu
gwarancji (na rzecz, towar lub usługę pierwotną).

WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚĆ
9.1.

Sprzedaż towaru lub produktu podmiotowi trzeciemu następuje po cenie wskazanej
w Ofercie. Ceny wskazane w ofercie to ceny loco magazyn Peter Renz. Ceny
wskazane w Ofercie są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od
towarów i usług w obowiązującej stawce (VAT). Wszelkie dodatkowe opłaty lub
koszty ponad cenę z Oferty obciążają podmiot trzeci, chyba że Strony postanowią
odmiennie.

9.2.

Usługi świadczone przez Peter Renz są świadczone za wynagrodzeniem, na
podstawie faktycznego czasu pracy i cen roboczogodziny lub na podstawie
ustalonego ryczałtu. Na pisemne żądanie podmiotu trzeciego, Peter Renz określi
szacunkowe koszty wykonania jakiejkolwiek usługi. Określenie kosztów
szacunkowych to niewiążąca forma określenia minimalnych przewidywanych
kosztów, odnosząca się do istoty koniecznych czynności, ustalanych możliwie na
podstawie zewnętrznych oględzin, bez demontażu.

9.3.

Ustalenie koniecznych czynności do wykonania w ramach Umowy jest czynnością
odpłatną i polega na sporządzeniu szczegółowej listy czynności do wykonania w
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ramach Umowy, wraz z podaniem wynagrodzenia za ich realizację po ewentualnym
demontażu. Ustalenia te są wiążące i stanowią podstawę do sporządzanej przez
Peter Renz Oferty.

10.

9.4.

Płatność za realizację usługi bądź za sprzedaż lub dostawę określonego produktu lub
towaru, następuje na podstawie wystawionej przez Peter Renz faktury, na
warunkach przedstawionych w Ofercie (umowie).

9.5.

Za termin płatności ustala się termin uznania rachunku bankowego Peter Renz.

9.6.

Peter Renz jest uprawniony do zażądania od podmiotu trzeciego zaliczki na poczet
ceny bądź wynagrodzenia, przed przystąpieniem do realizacji Umowy bądź w trakcie
jej wykonywania. W sytuacji braku zapłaty żądanej zaliczki, Peter Renz jest
uprawniony bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu do wstrzymania się z
rozpoczęciem realizacji Umowy lub do wstrzymania prac nad realizacją Umowy.

INFORMACJE POUFNE
10.1.

Podmiot trzeci ma obowiązek, bez ograniczeń w czasie, do zachowania w tajemnicy
oraz do traktowania jako ściśle poufnych wszelkich informacji, które nie są
powszechnie dostępne dla osób trzecich, uzyskanych, w formie ustnej, pisemnej,
graficznej lub utrwalonej w inny sposób (elektroniczny, płyta CD, twardy dysk, itp.),
w szczególności informacji natury biznesowej, technicznej, ekonomicznej, handlowej,
strategicznej, organizacyjnej, prawnej, koncepcyjnej lub twórczej dotyczącej Peter
Renz, niezależnie od tego czy informacje takie zostały udokumentowane oraz
niezależnie od tego, czy podmiot trzeci otrzymał je bezpośrednio od Peter Renz lub
pracownika bądź współpracownika Peter Renz (,,Informacje Poufne”).

10.2.

Informacjami Poufnymi są w szczególności treść rozmów, ustaleń i negocjacji,
wszelkie informacje dotyczące organizacji, schemat działalności, wyposażenia,
hardware, software, plany biznesowe i marketingowe, struktura zatrudnienia,
dokumentacja, projekty, zestawienia, wyniki badań i analiz, procedury, know-how,
cenniki, kosztorysy, oferty, informacje o wynagrodzeniach, nazwy klientów Peter
Renz oraz fakt współpracy z Peter Renz.

10.3.

Podmiot trzeci zobowiązuje się w szczególności do:
(a)

zabezpieczania nośników elektronicznych i systemów informacyjnych, do
których podmiot trzeci ma dostęp lub które są w jego posiadaniu lub na
których zapisano Informacje Poufne, a w przypadku zażądania przez Peter
Renz także do zwrotu Informacji Poufnych,

(b)

Informacje Poufne nie będą dalej przekazywane przez podmiot trzeci, z
wyjątkiem pracowników lub współpracowników, dla których znajomość
Informacji Poufnych jest konieczna.
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11.

12.

10.4.

Podmiot trzeci przyjmuje obowiązek informowania osób wskazanych powyżej, o
poufnym charakterze przekazywanych informacji oraz obowiązkach wynikających z
OWW. Podmiot trzeci zobowiąże te osoby do przestrzegania poufności Informacji
Poufnych w co najmniej takim zakresie, jak określony w OWW. Podmiot trzeci
odpowiada za przestrzeganie przez osoby wskazane powyżej obowiązków
wynikających z OWW, tj. odpowiada za ujawnienie Informacji Poufnych przez osoby
wskazane powyżej, tak jak za przestrzeganie obowiązków własnych.

10.5.

Ograniczenia i zobowiązania wskazane powyżej nie obejmują Informacji Poufnych,
które były powszechne i ogólnodostępne wcześniej niż je uzyskano lub ujawniono.
Ograniczenia i zobowiązania wskazane powyżej nie obejmują Informacji Poufnych,
które stały się publiczne i ogólnodostępne po ich uzyskaniu przez podmiot trzeci lub
ich ujawnieniu, przy czym podmiot trzeci nie ponosi odpowiedzialności za ich
ujawnienie.

10.6.

W przypadku naruszenia nakazu zachowania poufności, podmiot trzeci zobowiązany
jest do zapłaty kary umownej w wysokości 50.000,00 PLN za każde naruszenie. W
przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Peter Renz przekroczy wartość kary
umownej, Peter Renz może domagać się odszkodowania w wysokości poniesionej
szkody, w szczególności w przypadku konieczności zapłaty kary umownej na rzecz
jakiegokolwiek swojego kontrahenta. Płatność kary umownej następuje w terminie
3 dni od dnia doręczenia przez Peter Renz wezwania do zapłaty, na rachunek
wskazany w tym wezwaniu. Doręczenie wezwania do zapłaty może nastąpić na
pośrednictwem operatora pocztowego, faxu lub wiadomości e-mail.

PRAWO DO INFORMACJI POUFNYCH
11.1.

Informacje Poufne pozostają wyłączną własnością Peter Renz, chyba że Informacja
Poufna pochodzi od podmiotu trzeciego. Ujawnienie Informacji Poufnej nie oznacza
przyznania jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu jakiegokolwiek prawa do
Informacji Poufnych, poza prawem do korzystania z Informacji Poufnych na potrzeby
realizacji jakiejkolwiek Umowy, która została lub może zostać zawarta z Peter Renz.

11.2.

Prawa autorskie, do jakichkolwiek przekazanych Informacji Poufnych pozostają
własnością Peter Renz, chyba że prawa autorskie do Informacji Poufnej przysługują
podmiotowi trzeciemu. Umowa nie stanowi udzielenia licencji na korzystanie z
jakichkolwiek materiałów mających charakter Informacji Poufnych.

KONTAKT
12.1.

Osoba lub osoby wskazane przez Peter Renz do kontaktów z podmiotem trzecim
będą uważane za umocowane do reprezentowania Peter Renz w kontaktach z
podmiotem trzecim, z tym zastrzeżeniem, że osoba lub osoby te nie są uprawnione
do zawierania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Peter Renz, w tym nie są
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uprawnione do modyfikacji, zmiany lub wypowiadania jakichkolwiek ustaleń,
poczynionych przez Peter Renz z podmiotem trzecim, bez względu na formę tegoż
ustalenia.

13.

12.2.

Wszelkie ustalenia oraz kontakty z Peter Renz będą odbywały się w miarę możliwości
za pośrednictwem poczty elektronicznej, zaś w sytuacji w której Strony dokonają
jakichkolwiek ustnych ustaleń, ustalenia te zostaną potwierdzone w formie pisemnej.

12.3.

Każda zmiana danych adresowych wskazanych przez podmiot trzeci, w tym
każdorazowa zmiana danych teleadresowych wymaga niezwłocznego
poinformowania Peter Renz pod rygorem uznania, że ustalenia doręczone przez
Peter Renz na pierwotny adres zostały doręczone skutecznie i są wiążące.

12.4.

W przypadku, w którym Peter Renz dokona próby doręczenia jakiejkolwiek
korespondencji na adres wskazany przez podmiot trzeci, zaś podmiot trzeci nie
odbierze doręczanej korespondencji, korespondencję taka będzie uważana za
skutecznie doręczoną w terminie 7 dni od dnia pierwszej nieudanej próby doręczenia
korespondencji.

ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ PETER RENZ WZGLĘDEM PODMOTU TRZECIEGO
13.1.

Peter Renz z tytułu zabezpieczenia wierzytelności (ceny oraz wynagrodzenia, jak
również należności ubocznych) względem podmiotu trzeciego, wynikających z
jakiejkolwiek Umowy, przysługuje prawo zastawu na rzeczy lub rzeczach będących
własnością podmiotu trzeciego, a pozostających w posiadaniu Peter Renz, wobec
których świadczone są jakiekolwiek usługi przez Peter Renz w ramach Umowy.
Ustanowiony zastaw rozciąga się także na zabezpieczenie powstałych już
wierzytelności, przysługujących Peter Renz wobec pomiotu trzeciego, a odnoszących
się do rzeczy będącej w posiadaniu Peter Renz.

13.2.

Prawo zastawu, o którym mowa powyżej, w odniesieniu do pozostałych
wierzytelności Peter Renz wobec podmiotu trzeciego, innych aniżeli wskazanych w
punkcie powyżej przysługuje w sytuacji, w której wierzytelność ta jest bezsporna lub
została stwierdzona wyrokiem sądu.

13.3.

Jeżeli podmiot trzeci nie jest właścicielem rzeczy, wobec których świadczone są
jakiekolwiek usługi przez Peter Renz w ramach Umowy, wówczas na zabezpieczenie
wierzytelności (ceny oraz wynagrodzenia, jak również należności ubocznych)
względem podmiotu trzeciego, wynikających z jakiejkolwiek Umowy, Peter Renz
przysługuje prawo zatrzymania rzeczy nie będących własnością podmiotu trzeciego,
a pozostających w posiadaniu Peter Renz, wobec których świadczone są jakiekolwiek
usługi przez Peter Renz w ramach Umowy (prawo zatrzymania z art. 461 KC).

13.4.

Jeżeli w ramach realizacji jakiejkolwiek Umowy, Peter Renz jest zobowiązany do
dostawy bądź sprzedaży jakiegokolwiek towaru lub rzeczy na rzecz podmiotu
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trzeciego, czynność taka następuje z zastrzeżeniem prawa własności Peter Renz do
czasu zapłaty całości ceny przez pomiot trzeci, a w przypadku w którym podmiot
trzeci posiada inną niezaspokojoną należność wobec Peter Renz, zastrzeżenie prawa
własności następuje do czasu całkowitego rozliczenia salda.
13.5.

W czasie obowiązywania zastrzeżenia własności podmiotowi trzeciemu nie
przysługuje prawo zastawu lub przewłaszczania na zabezpieczenie. Towar lub rzecz,
co do którego zastrzeżono własność może zostać zbyty przez podmiot trzeci
wyłącznie w drodze zwykłej transakcji oraz pod warunkiem, że podmiot trzeci
otrzymał od swojego klienta zapłatę lub uczynił zastrzeżenie, że własność przechodzi
na klienta wyłącznie wtedy, gdy ten wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych.

13.6.

W przypadku, gdy podmiot trzeci odsprzedaje towar lub rzecz objętą zastrzeżeniem
własności, dokona on na Peter Renz cesję wierzytelności wynikających z dalszej
odsprzedaży wraz ze wszystkim dodatkowymi prawami oraz ewentualnymi
wierzytelnościami salda. W przypadku odsprzedaży towaru lub rzeczy objętej
zastrzeżeniem własności z innymi produktami, bez uprzedniego ustalenia ceny
jednostkowej dla towaru lub rzeczy objętej zastrzeżeniem własności, podmiot trzeci
dokona na rzecz Peter Renz cesji takiej części wierzytelności, która odpowiada cenie
towaru lub rzeczy objętego zastrzeżeniem własności. Dokonanie cesji nie wymaga
zawarcia jakiejkolwiek innej umowy bądź oświadczenia podmiotu trzeciego.
Podstawą cesji jest niniejsze postanowienie OWW.

13.7.

Podmiot trzeci powiadomi niezwłocznie Peter Renz o wszelkich działaniach (zastaw,
zajęcie itp.) ze strony osób trzecich, które odnoszą się także do towaru lub rzeczy, co
do których zastrzeżono własność. Podmiot trzeci udzieli niezwłocznie Peter Renz
wszystkich informacji wymaganych do dochodzenia jego praw wobec jakiegokolwiek
podmiotu oraz przekaże wszystkie wymagane dokumenty. Powyższe dotyczy także
realizacji praw Peter Renz wynikających z cesji, o której mowa powyżej.

13.8.

W przypadku zachowania podmiotu trzeciego sprzecznego z Umową lub OWW,
zwłaszcza w razie zwłoki w zapłacie, Peter Renz ma prawo po wezwaniu z
zakreśleniem dodatkowego 3 dniowego terminu, zażądać zwrotu rzeczy lub towaru
objętego zastrzeżeniem własności, a podmiot trzeci jest zobowiązany wydać je Peter
Renz na swój koszt.

13.9.

Jeżeli rzeczy lub towary objęte zastrzeżeniem własności zostaną połączone z innymi
przedmiotami w jedną rzecz lub towar, to obowiązuje uzgodnienie, że podmiot trzeci
przekazuje Peter Renz procentowo współwłasność. Jeżeli inna rzecz uznana jest za
rzecz główną, to obowiązuje uzgodnienie, że podmiot trzeci przekazuje Peter Renz
procentowo współwłasność, jeżeli rzecz główna należy do niego. Prawa Peter Renz
do użytych przez niego rzeczy lub towarów, które nie staną się istotną częścią
składową rzeczy lub towaru, nie są objęte regulacją wskazaną w niniejszym punkcie.
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14.

15.

UBEZPIECZENIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

14.1.

Podmiot trzeci zobowiązany jest do utrzymania ochrony ubezpieczeniowej towaru
lub rzecz, o których mowa powyżej, w szczególności w zakresie wszelkich szkód
spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od Peter Renz, w tym
czynnikami siły wyższej.

14.2.

Peter Renz i podmiot trzeci wyrażają zgodę, że na mocy art. 473 par. 2 Kodeksu
Cywilnego wyłączają odpowiedzialność Peter Renz za jakąkolwiek szkodę,
przekraczającą wartość należnego Petr Renz wynagrodzenia netto, w tym wyłączają
całkowicie odpowiedzialność Peter Renz za szkodę rozumianą w szczególności jako
utracone korzyści, poniesione koszty oraz inne wydatki poniesione przez podmiot
trzeci, chyba że szkoda została wyrządzona przez Peter Renz z winy umyślnej.

WZAJEMNE POTRĄCENIA
Jakikolwiek podmiot trzeci nie jest uprawniony do potrącania jakikolwiek należności
przysługującej temu podmiotowi wobec Peter Renz z należnością przysługującą Peter Renz
wobec tego podmiotu.

16.

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW
Jakikolwiek podmiot trzeci nie jest uprawniony do przeniesienia ani w całości, ani w części
praw lub obowiązków wynikających ze współpracy z Peter Renz, bez względu na podstawę
prawną i faktyczną powstania danego prawa bądź obowiązku na jakąkolwiek osobę trzecią,
bez uprzedniej zgody Peter Renz wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

17.

SPORY
Sądem właściwym w sprawach dotyczących współpracy z Peter Renz jest sąd właściwy dla
siedziby Peter Renz, zaś prawem właściwym jest prawo polskie.

18.

KLAUZULA SALWATORYJNA
Nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień OWW nie ma wpływu na
ważność i wykonalność pozostałych postanowień OWW. Peter Renz i podmiot trzeci
niniejszym postanawiają zastąpić takie nieważne lub niewykonalne postanowienie o ważną i
skuteczną klauzulę, która w maksymalnie możliwym zakresie odzwierciedli handlowy i/lub
biznesowy cel takiego nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. Ta sama zasada
stosuje się do wszelkich nieuregulowanych w OWW zagadnień.
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19.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
19.1.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia OWW oraz Umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

19.2.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.

ZARZĄD
PETER RENZ Sp. z o.o.
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