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OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWO – PRODUKCYJNEGO KARED SP. Z O.O.

W CELU UNIKNIĘCIA NIEPOROZUMIEŃ ZWIĄZANYCH Z NEGOCJACJAMI,  ZAWIERANIEM I  WYKONYWANIEM UMÓW
INFORMUJEMY, KARED ZAWIERA I REALIZUJE UMOWY W 2 SCHEMATACH:

SCHEMAT A

WYŁĄCZNIE  NA  WARUNKACH  OKREŚLONYCH  W  NASZEJ  OFERCIE  I  NINIEJSZYCH  OGÓLNYCH  WARUNKACH
HANDLOWYCH – W TRYBIE PRZYJĘCIA NASZEJ OFERTY. NIE AKCEPTUJEMY ŻADNYCH ZMIAN LUB UZUPEŁNIEŃ.

SCHEMAT B

JEŻELI  KONTRAHENT NIE AKCEPTUJE NASZYCH WARUNKÓW – NALEŻY PRZYSTĄPIĆ  DO NEGOCJACJI  W CELU
ZAWARCIA  UMOWY  ODBIEGAJĄCEJ  OD  NASZYCH  WARUNKÓW  WYRAŻONYCH  W  OFERCIE  I  NINIEJSZYCH
OGÓLNYCH WARUNKACH HANDLOWYCH. W BRAKU PODPISANIA TAKIEJ UMOWY, UMOWA MOŻE ZOSTAĆ ZAWARTA
NA WARUNKACH WSKAZANYCH W NASZEJ OFERCIE I NINIEJSZYCH OGÓLNYCH WARUNKACH HANDLOWYCH.

JEŻELI  DOJDZIE  DO ZAWARCIA  UMOWY W INNYM TRYBIE  NIŻ  POWYŻSZE  (NP.  ZŁOŻENIE  ZAMÓWIENIA  I  JEGO
WYKONANIA PRZED SFORMUŁOWANIEM OFERTY PRZEZ KARED, UZNAJE SIĘ, ŻE UMOWA REALIZOWANA JEST W
SCHEMACIE A).

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Niniejsze ogólne warunki handlowe (dalej:  OWH) stosowane są do ofert i  umów negocjowanych lub zawieranych przez
Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne “KARED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kowalach, ul.
Kwiatowa  3/1,  80-180  Gdańsk,  zarejestrowaną  w  rejestrze  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  przez  Sąd
Rejonowy  Gdańsk-Północ  w  Gdańsku,  VII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS
0000140099, NIP: 5830018084, REGON 008103751 (dalej: KARED).

2. OFERTA I ZAWARCIE UMOWY.
2.1. Oferta złożona przez KARED określa istotne warunki umowy oraz jest wiążąca przez okres w niej wskazany (termin

ważności  oferty).  Brak  przyjęcia  oferty  przez  jej  adresata  w  terminie  jej  ważności  powoduje  iż  oferta  staje  się
nieaktualna.

2.2. Zawarcie umowy następuje albo w wyniku: 
a) bezwarunkowego przyjęcia oferty KARED przez jej adresata (schemat A), albo
b) zawarcia pisemnej umowy pomiędzy KARED a kontrahentem – w wypadku prowadzenia negocjacji (schemat B).

2.3. Jeżeli dojdzie do zawarcia umowy w innym trybie niż powyższe (np. złożenie zamówienia przez kontrahenta i jego
wykonania przed sformułowaniem oferty przez KARED, uznaje się, że umowa realizowana jest w schemacie A).
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2.4. Relacja OWH a oferta. Niniejsze OWH uzupełniają postanowienia oferty i razem z nią stanowią jej treść. Oferta może
wyłączać lub modyfikować postanowienia niniejszych OWH, jeżeli wynika to wprost z jej treści.

2.5. Relacja OWH a umowa. Niniejsze OWH mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych przez KARED. W razie
sprzeczności między OWH a umową, strony są związane umową.

2.6. Relacja oferta a kontroferta. Oferta może być przyjęta wyłącznie bez zastrzeżeń. Nie są dopuszczalne jakiekolwiek
zmiany  lub  uzupełnienia  oferty  złożonej  przez  KARED.  Przyjęcie  oferty  dokonane  z  zastrzeżeniem  zmiany  lub
uzupełnienia jej treści poczytuje się za nową ofertę. 

2.7. Relacja OWH a wzorce umowne, w tym ogólne warunki umów stosowane przez kontrahenta. Do umowy nie mają
zastosowania wzorce umowne kontrahenta, w szczególności jego ogólne warunki umów, chyba że wynika to wprost z
treści podpisanej umowy. Nie będą miały zastosowania, w szczególności wzorce umów, w tym ogólne warunki umów
kontrahenta na które powoła się on lub o których adnotację poczyni w treści swojej oferty, kontroferty, zamówienia lub
innej  korespondencji  handlowej  lub umieszczone na jego stronie w sieci.  Wprowadzenie  do treści  umowy wzorca
umowy stosowanego przez kontrahenta może nastąpić wyłączenie w drodze negocjacji i podpisanej umowy.

2.8. Relacja OWH a oferta kontrahenta. Niniejsze OWH mają zastosowanie również do umów zawartych w wyniku złożenia
oferty przez kontrahentów KARED.

2.9. Nie stosuje się art. 681, art. 682, art. 69 ustawy Kodeks cywilny  tj. z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025).

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. WYŁĄCZENIA. ZAMÓWIENIA DODATKOWE.
3.1. Przedmiot zamówienia określony zostaje w ofercie lub umowie.
3.2. Jeżeli w ofercie lub w umowie nie wskazano inaczej, wówczas oferta lub umowa nie obejmują, w szczególności:

a) wykonania projektu technicznego i wykonawczego,,
b) wykonania projektu i edycji systemów informatycznych (typu: Dyster, WindEx, SSiN i innych),
c) posadowienia szaf na obiekcie oraz ich podłączenia do obwodów zewnętrznych ani ich wykonania, sprawdzenia

pomontażowego, aktualizacji dokumentacji pomontażowej,
d) dostaw materiałów i wykonania oraz rozruchu obwodów zewnętrznych szaf EAZ (lub innych) dostarczanych przez

KARED, w tym dostaw i wbudowania materiałów związanych z układami komutacyjnymi (jeśli występuje), portami
wejść/wyjść, zasilaniem,

e) dostaw jakichkolwiek urządzeń lub usług innych niż wskazane wprost w ofercie lub umowie, w  tym dostaw gniazd
testujących,  złączek,  przekaźników  pośredniczących,  przekaźników  powielających,  wykonawczych  dla  celów
automatyki,

f) dostaw urządzeń dostępowych i teletransmisyjnych, switchy, ich montażu, wykonania połączeń i uruchomienia
oraz testowania,

g) części zapasowych (jeśli wymagane),
h) uruchomienia jakichkolwiek pól rozdzielni, także współpracujących z układem dostarczonym przez KARED,
i) uczestnictwa KARED w ruchu próbnym,
j) zapewnienia  przygotowanego  miejsca  pracy  i  uczestnictwa  osób  wykwalifikowanych  z  wszystkich  firm

realizujących  układy  współpracujące  z  układami  KARED  w  celu  równoległego  sprawdzenia  współdziałania
urządzeń  zarówno  KARED jak  i  instalacji  innych  wykonawców,  w  czasie  rozruchu  układów  KARED,  za  co
odpowiada nabywca.

3.3. Brak zawarcia w ofercie lub umowie włączeń lub ich zawarcie w zakresie węższym oznacza, że zastosowanie mają
także wyłączenia z niniejszych OWH.

3.4. Przedmiot zamówienia obejmuje tylko to co zostało wyraźnie wskazane w ofercie lub umowie. Wszelkie niewskazane
czy niedopowiedziane w ofercie lub umowie przedmioty lub usługi nie stanowią przedmiotu umowy, a ich zamówienia
wymaga złożenia zamówienia dodatkowego do którego zastosowanie mają niniejsze OWH.
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4. CENA.
4.1. Cena określona jest w ofercie lub w umowie.
4.2. O ile oferta lub umowa nie stanowią inaczej, cena jest ceną netto i zostanie powiększona o podatek od towarów i usług

(VAT) według stawki obowiązującej w dacie powstania obowiązku podatkowego. 
4.3. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku, gdy po dacie złożenia oferty lub zawarcia umowy wprowadzone zostały zmiany

w zakresie  danin  publiczno-prawnych,  w tym ceł  importowych  lub  podatków  importowych  lub  opłat  importowych,
wpływających na wzrost kosztów związanych z realizacją umowy.

4.4. Cena nie obejmuje jakichkolwiek zamówień dodatkowych.  W wypadku złożenia zamówienia dodatkowego,  z tytułu
takiego zamówienia należna będzie KARED dodatkowa cena.

5. PŁATNOŚĆ.
5.1. Termin płatności określa oferta lub umowa.
5.2. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli najpóźniej w terminie płatności rachunek bankowy KARED zostanie

uznany kwotą zapłaty.
5.3. W  wypadku  naruszenia  terminu  płatności  KARED  jest  uprawniony  do  naliczenia  odsetek  zgodnie  z  przepisami

powszechnie obowiązującymi. 
5.4. KARED jest uprawniony do wystawiania faktur częściowych po każdy zrealizowanym etapie wykonywania umowy (w

szczególności po pozytywnym odbiorze FAT czy po dokonanej dostawie lub po świadczeniu umówionych usług), chyba
że co innego wynika z oferty lub umowy. W wypadku braku zapłaty faktury częściowej, KARED będzie uprawniony do
wstrzymania dalszej realizacji, co nie będzie stanowiło naruszenia umowy.

6. DOSTAWA. 
Warunki dostawy określone są w ofercie lub w umowie.

7. TERMIN REALIZACJI. 
7.1. Termin  realizacji  określa  oferta  lub  umowa.  Warunkiem  terminowej  realizacji  jest  dostarczenie  KARED  wszelkie

dokumentacji i informacji potrzebnych do wykonania umowy, w szczególności zatwierdzonego projektu wykonawczego.
7.2. Termin realizacji  nie rozpoczyna biegu lub przesuwa się odpowiednio  o czas opóźnienia,  jeżeli  nabywca lub inny

podmiot  opóźnia  się  w  dostarczeniu  KARED  dokumentacji  lub  informacji  potrzebnych  do  wykonania  umowy,  w
szczególności zatwierdzonego projektu wykonawczego.  

8. GWARANCJA.
8.1. Gwarancja może być udzielona jeżeli stanowi tak oferta lub zawarta umowa. Oferta lub umowa określają przedmiot w

stosunku do którego gwarancja jest udzielana (np. czy gwarancja dotyczy urządzeń czy usług czy całości przedmiotu
umowy). Jeżeli nie wskazano w treści oferty lub umowy inaczej, gwarancja (gdy udzielona) dotyczy tylko urządzeń
produkcji KARED.

8.2. Warunki gwarancji, w tym uprawnienia gwarancyjne i okres gwarancji określa oferta lub umowa.
8.3. O ile oferta bądź umowa nie stanowią inaczej, KARED w ramach gwarancji (gdy udzielona) odpowiada tylko za takie

wady,  które  są  spowodowane  przez  KARED.  W szczególności  z  gwarancji  wyłączone  są  wady  lub  uszkodzenia
powstałe na skutek eksploatacji niezgodnej z dokumentacją techniczno-ruchową bądź ingerencji (modyfikacji, napraw,
itp.) nabywcy lub podmiotów trzecich bez wcześniejszej pisemnej zgody KARED, a także wynikłe z faktu zaistnienia siły
wyższej. KARED nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z naturalnego zużycia, spowodowane niewłaściwą
eksploatacją  (np.  przeciążenie,  używanie  niewłaściwych  narzędzi)  czy  wynikające  z  użytkowania  w niewłaściwym
środowisku.

8.4. Uprawnienia  gwarancyjne  (gdy  gwarancja  udzielona)  mogą  być  wykonywane  dopiero  po  opłaceniu  wszelkich
należnych KARED zobowiązań z tytułu umowy.

8.5. Rękojmia zostaje wyłączona, chyba że oferta lub umowa stanowią inaczej.
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9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. LICENCJE.
9.1. Kared  pozostaje  właścicielem  wszelkich  przedmiotów  i  praw  własności  intelektualnej,  w  tym  praw  autorskich  i

pokrewnych, wynalazków i patentów, wzorów użytkowych i praw ochronnych, wzorów przemysłowych i praw z ich
rejestracji,   oznaczeń geograficznych i praw z ich rejestracji,  topografii  układów scalonych i praw z ich rejestracji,
niezależnie od tego czy dany przedmiot własności intelektualnej został zarejestrowany czy też nie.

9.2. Gdy oferta lub umowa przewidują udzielenie licencji, licencje zostaną udzielone na standardowych warunkach licencji
KARED. Licencja zostanie udzielona i zaczynie obowiązywać po pełnym opłaceniu wszelkich należności należnych
KARED  z  tytułu  umowy.  KARED  jest  uprawniony  do  wstrzymania  udzielenia  licencji  w  wypadku  wystąpienia
jakichkolwiek opóźnień w zapłacie należności należnych KARED z tytułu umowy (klauzula brak pełnej zapłaty – brak
licencji). 

9.3. Licencja na oprogramowanie dotyczy tylko tej wersji oprogramowania, która jest wskazana wprost w treści licencji.
Instalacja  nowszej  wersji  oprogramowania  powoduje  automatyczne  wygaszenie  licencji  na  oprogramowanie  w
wersjach  niższych  z  obowiązkiem  usunięcia  takiego  oprogramowania  w  wersji  niższej  jak  również  wiąże  się  z
koniecznością zakupu nowej licencji dla nowszej wersji oprogramowana.  

10. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI. KLAUZULA PEŁNEJ ZAPŁATY.
10.1. Własność przedmiotu umowy przechodzi na nabywcę dopiero z chwilą dokonania pełnej zapłaty. 
10.2. Jeżeli  przedmiot umowy zostaje wydany nabywcy przed otrzymaniem pełnej płatności przez KARED, pozostaje on

własnością KARED aż do otrzymania całości zapłaty, a nabywca nie jest uprawniony do jakiegokolwiek rozporządzania
nim, w tym zbywania lub obciążania go. Ponadto, nabywca jest zobowiązany do oznakowania przedmiotu umowy jako
należącego do KARED oraz takiego przechowywania go, które pozwoli na łatwe zidentyfikowanie przedmiotu umowy
jako należącego do KARED i jego ewentualny zwrot w wypadku braku dokonania całości zapłaty.

10.3. W razie naruszenia przez nabywcę obowiązku określonego powyżej,  niezależnie od obowiązku dokonania zapłaty
ceny,  ponosi on względem KARED wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą, co nie wyłącza skorzystania przez
KARED z innych środków przewidzianych prawem.

11. KARY UMOWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
11.1. Zastrzeżenie kar umownych jest wyłączone, chyba że zostało wprost uzgodnione i potwierdzone w drodze podpisanej

umowy.
11.2. Odpowiedzialność  KARED jest  ograniczona do szkód rzeczywistych  powstałych  wyłącznie  w przedmiocie  umowy.

Odpowiedzialność  KARED jest  wyłączona,  w szczególności  w stosunku do szkód polegających na utracie  zysku,
utracie możliwości korzystania z rzeczy, utracie rynku czy odpowiedzialność za skutki przestojów produkcyjnych.

11.3. Odpowiedzialność  KARED  jest  ograniczona  w  każdym  wypadku  do  wysokości  sumy  gwarancyjnej  polisy
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

12. UBEZPIECZENIE.
12.1. KARED jest ubezpieczony w ramach Polisy Hestia Biznes rozszerzonej o klauzule dodatkowe: 004, 007, 009, 010 od

odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  w  Sopockim  Towarzystwie  Ubezpieczeń  ERGO
HESTIA Spółce Akcyjnej do sumy gwarancyjnej 1 000 000.00 PLN (jeden milion PLN).

12.2. W przypadku konieczności  dokonania dodatkowego ubezpieczenia w ramach prac będących przedmiotem umowy,
KARED  może  zawrzeć  dodatkowe  umowy  ubezpieczenia,  których  koszty  zostaną  pokryte  przez  kontrahenta.
Aranżacja dodatkowych ubezpieczeń wymaga uzgodnienia między stronami.

13. POUFNOŚĆ.
13.1. Wszelkie informacje przekazane przez KARED w związku z ofertą,  negocjacjami  oraz zawarciem i wykonywaniem

umowy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa KARED. W szczególności za informacje poufne KARED uważane będą
wszelkie  informacje  nieujawnione  do  wiadomości  publicznej,  w  tym o  charakterze  technicznym,  technologicznym,
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własności  intelektualnej  i  przemysłowej,  finansowe,  rynkowe,  a  także  wszelkie  inne  informacje,  posiadające  lub
mogące posiadać wartość gospodarczą, które nie zostały udostępnione publicznie.  

13.2. Ujawnienie informacji poufnych możliwie jest wyłącznie:
a) po uzyskaniu pisemnej zgody KARED,
b) na wezwanie sądów, organów prokuratury lub Policji, organów administracji publicznej lub innych organów władzy

– działających w ramach przyznanych ich kompetencji i w oparciu o przepis uprawniający do takiego żądania.

14. SPORY.
14.1. W  zakresie  nieuregulowanym  w  niniejszych  OWH,  zastosowanie  mają  przepisy  polskiego  prawa  powszechnie

obowiązującego.
14.2. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane polubownie, a w braku możliwości ich rozwiązania w sposób

polubowny – przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby KARED.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
15.1. Prawa kontrahenta z tytułu umowy nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności bez zgody KARED. 
15.2. KARED jest uprawniony do dokonywania przelewu swoich wierzytelności.
15.3. Jeżeli którekolwiek z postanowień umowy lub owh okaże się nieważne lub bezskuteczne, strony przyjmą w drodze

rokowań nowe ważne  i  skuteczne  postanowienie,  które  w możliwie  najbliższy  sposób odda  pierwotną  wolę  stron
zawartą w postanowieniu nieważnym lub bezskutecznym.

15.4. OWH opublikowane zostają na stronie www.kared.pl, a ponadto odsyła do nich treść oferty.
15.5. Niniejsze OWH w wersji B datowane są na 25 maja 2022 r. i mają zastosowanie do umów zawartych po tej dacie.
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