OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
UŻYCZENIE SPRZĘTU
z dnia 17 stycznia 2022 r.
§1
Definicje
Dokumentacja: dokumentacja Sprzętu, określająca specyfikację techniczną oraz zasady korzystania
ze Sprzętu, w tym instrukcja korzystania ze Sprzętu;
Biorący: podmiot określony w Zamówieniu, biorący w używanie Sprzęt zgodnie z OWU;
Osoby kontaktowe:
OWU: niniejsze ogólne warunki świadczenia usług w zakresie użyczenia sprzętu;
Sprzęt: sprzęt będący przedmiotem użyczenia, szczegółowo określony w Zamówieniu;
Strony: Użyczający i Biorący;
Umowa: umowa zawarta pomiędzy Stronami na skutek złożenia Zamówienia, o treści zgodnej z OWU
i danym Zamówieniem;
Użyczający: Koenig & Bauer Coding (PL) sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie, przy ul. Bukowskiej 17a,
62-069 Dąbrowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań,
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS: 0000610660, NIP: 7773260882, Regon: 364110790, kapitał zakładowy 310.500 zł;
Zamówienie: dokument dookreślający zasady realizacji umowy zawartej zgodnie z OWU,
w szczególności w zakresie Sprzętu, koordynatorów Umowy, okresu obowiązywania Umowy, miejsca
dostawy i korzystania ze Sprzętu, wartości Sprzętu.
§2
Przedmiot OWU
Niniejsze OWU określają zasady składania Zamówień oraz użyczenia Sprzętu przez Użyczającego na
rzecz Biorącego.
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§3
Składanie i akceptacja Zamówień
Zamówienie zostaje złożone z momentem podpisania wypełnionego Zamówienia przez Strony.
Strony w Zamówieniu określają wszystkie warunki realizacji Umowy wskazane we wzorze
Zamówienia.
W przypadku niewypełnienia lub błędnego wypełnienia niektórych pól w podpisanym przez Strony
Zamówieniu, Strony podejmą negocjacje w dobrej wierze w celu prawidłowego wypełnienia
Zamówienia. W celu usunięcia wątpliwości wskazuje się, że wiążące dla Użyczającego jest
wyłącznie prawidłowo i w pełni uzupełnione Zamówienie.
W przypadku niezgodności treści Zamówienia z OWU, decydujące znaczenie mają postanowienia
OWU. Wprowadzanie zmian w treści OWU poprzez ustalenie innych warunków w Zamówieniu jest
wyłączone za wyjątkiem sytuacji, gdy zmiany te zostały zaakceptowane poprzez podpisanie
Zamówienia przez Prezesa Zarządu Użyczającego.
§4
Ogólne warunki realizacji Umowy
Biorący będzie korzystał ze Sprzętu zgodnie z Dokumentacją i przeznaczeniem Sprzętu.
Biorący będzie korzystał ze Sprzętu wyłącznie w miejscu wskazanym w Zamówieniu.
Biorący nie może w żaden sposób udostępniać Sprzętu podmiotom trzecim – za wyjątkiem osób
świadczących pracę lub usługi na rzecz Biorącego, w zakresie niezbędnym do realizacji
powierzonej tym osobom pracy lub usług. Napraw i konserwacji Sprzętu będzie dokonywał
wyłącznie Użyczający.
Biorący nie może w żaden sposób wprowadzać zmian w Sprzęcie lub zmieniać przeznaczenia
Sprzętu, a także wprowadzać ulepszeń w Sprzęcie.
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5. W celu usunięcia wątpliwości Strony wskazują, że wszelkie koszty związane z eksploatacją Sprzętu
obciążają Biorącego. Biorący będzie nabywał wszelkie materiały eksploatacyjne, części itp.
niezbędne lub związane z korzystaniem ze Sprzętu od Użyczającego. Biorący może zamówić
powyższe poprzez złożenie zamówienia na adres e-mail: zamowienia@kba-metronic.pl, zgodnie
z aktualną ofertą Użyczającego. Realizacja uzgodnionego przez Strony zamówienia nastąpi po
uiszczeniu ceny za zamówione towary przez Biorącego, na podstawie wystawionej przez
Użyczającego faktury VAT. Użyczający wystawi fakturę VAT obejmującą dane zamówienie
niezwłocznie po dokonaniu tego zamówienia przez Biorącego. Użyczający dostarczy zamówione
towary Biorącego w miejscu i w terminie i zgodnie z innymi warunkami ustalonymi zgodnie przez
Strony.
6. W przypadku, gdy podjęcie czynności przez Użyczającego jest uzależnione od podjęcia wcześniej
określonych czynności lub spełnienia warunków leżących po stronie Biorącego, Użyczający nie
odpowiada za opóźnienie powstałe z przyczyn leżących po stronie Biorącego, a wszelkie terminy
realizacji zobowiązań Użyczającego ulegają proporcjonalnemu przedłużeniu.
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§5
Dostawa Sprzętu
Realizacja świadczeń określonych w niniejszym §5 Umowy nastąpi w miejscu określonym w
Zamówieniu.
Użyczający dostarczy Sprzęt Biorącemu niezwłocznie po podpisaniu Zamówienia, chyba że w jego
treści ustalono inaczej. Strony mogą jednak ustalić, że Biorący odbierze Sprzęt bezpośrednio od
Użyczającego, we własnym zakresie – na własny koszt i ryzyko.
Strony mogą określić w Zamówieniu, że Sprzęt zostanie także zainstalowany i uruchomiony przez
Użyczającego. W takim przypadku Użyczający uruchomi Sprzęt niezwłocznie po jego dostarczeniu
Biorącemu. Uruchomienie Sprzętu następuje odpłatnie, chyba że Strony postanowią inaczej.
Zamówienie określa wynagrodzenie Użyczającego z tytułu dostawy lub uruchomienia Sprzętu w
wysokości netto. Wynagrodzenie to zostanie powiększone o należny podatek VAT i będzie płatne
po wystawieniu faktury przez Użyczającego, na rachunek bankowy numer: SWIFT/BIC: INGBPLPW
odpowiednio: PLN: 92 1050 1520 1000 0090 3084 4089 - dla płatności w walucie Złoty Polski,
EUR: 70 1050 1520 1000 0090 3084 4097 - dla płatności w walucie Euro; w terminie 14 dni od dnia
doręczenia Użyczającemu faktury VAT. Biorący jest zobowiązany uiścić wynagrodzenie wyłącznie
w walucie oznaczonej w Zamówieniu
Biorący odpowiada za przygotowanie miejsca dostawy i montażu Sprzętu w sposób umożliwiający
realizację Umowy przez Użyczającego
Dostarczenie oraz ewentualne uruchomienie Sprzętu zostanie potwierdzone w formie protokołu
odbioru.
Terminem dostarczenia Sprzętu jest dzień, w którym Sprzęt został dostarczony Biorącemu w
wyznaczone miejsce.
Biorący zobowiązuje się do współpracy z Użyczającym przy realizacji Umowy, w szczególności
poprzez udostępnienie odpowiedniego miejsca i zapewnienie dostępności swoich pracowników
w zakresie niezbędnym do realizacji zobowiązań Użyczającego.
Użyczający przekaże Biorącemu Dokumentację niezwłocznie po zawarciu Umowy, w tym w drodze
korespondencji e-mail.
Użyczenie Sprzętu następuje nieodpłatnie.

§6
Koordynatorzy Umowy
1. Strony w Zamówieniu wyznaczą osoby uprawnione i odpowiedzialne za realizację Umowy, w tym
podejmowanie wszelkich decyzji bezpośrednio związanych z jej realizacją.
2. Osoby określone w ust. 1 są uprawnione w szczególności do podpisania protokołów odbioru.
Osoby te nie są upoważnione do żadnych czynności wykraczających poza bezpośrednią realizację
Umowy, a w szczególności do rozwiązania Umowy lub zmiany jej postanowień.
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3. Biorący zapewnia pełną i bieżącą dostępność koordynatora ze strony Biorącego. Użyczający nie
odpowiada za opóźnienia w realizacji Umowy wynikające z braku dostępności koordynatora
Biorącego.
4. Zmiana osób określonych w ust. 1 powyżej nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga jego
aneksowania, jest skuteczna z momentem powiadomienia drugiej Strony.
5. Wszelkie kontakty Stron związane z realizacją Umowy odbywają się pomiędzy osobami
określonymi w ust. 1 powyżej, chyba że OWU stanowią inaczej. Osoby te mogą kontaktować się
w formie korespondencji e-mail lub w formie pisemnej – pod rygorem nieważności.
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§7
Poufność
Strony Umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy treści Umowy – z uwzględnieniem
postanowień ust. 2 poniżej – oraz wszelkich informacji dotyczących drugiej Strony, które powzięły
w związku z wykonywaniem Umowy.
Użyczający może informować, że Biorący korzysta z usług Użyczającego objętych OWU –
w zakresie promocji i reklamy usług oraz prowadzenia sprzedaży przez Użyczającego.
Obowiązek zachowania tajemnicy określony Umową nie dotyczy obowiązku ujawnienia informacji
objętej tajemnicą wynikającego z obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku Strona –
o ile będzie to zgodne z odnośnymi przepisami – poinformuje o takiej okoliczności drugą Stronę.
Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w niniejszym §7 OWU trwa w okresie realizacji
Umowy oraz w okresie 3 lat po jej wykonaniu lub rozwiązaniu.
Strony ponoszą odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy także przez swoich pracowników,
wykonawców, podwykonawców i wszelkie osoby, którym przekazały informacje w związku
z wykonywaniem niniejszej umowy jak za działania i zaniechania własne.
W przypadku naruszenia postanowień niniejszego §7 OWU, Strona naruszająca zapłaci drugiej
Stronie karę umowną w wysokości 5.000 złotych za każdy przypadek naruszenia.

§8 Odpowiedzialność
1. Odpowiedzialność odszkodowawcza Użyczającego w związku z realizacją Umowy jest ograniczona
do wartości użyczonego Sprzętu. Odpowiedzialność odszkodowawcza Użyczającego w zakresie
utraconych korzyści jest wyłączona.
2. Strony ustalają następujące zasady odpowiedzialności z tytułu niezgodnego z Umową korzystania
ze Sprzętu:
2.1. w przypadku utraty lub całkowitego zniszczenia Sprzętu lub uszkodzeń i zużycia
wymagających odtworzenia Sprzętu w ponad 50% – Biorący zapłaci Użyczającemu karę
umowną odpowiadającą 100% wartości Sprzętu określonej Zamówieniem;
2.2. w przypadku istotnego uszkodzenia Sprzętu (np. uszkodzenie płyty głównej, naruszenie
integralności Sprzętu) – Biorący zapłaci Użyczającemu karę umowną odpowiadającą 50%
wartości Sprzętu określonej Zamówieniem;
2.3. w przypadku innych uszkodzeń Sprzętu – Biorący zapłaci Użyczającemu karę umowną
odpowiadającą 25% wartości Sprzętu określonej Zamówieniem
2.4. w przypadku zużycia Sprzętu przekraczającego zwykłe, normalne zużycie lub korzystania ze
Sprzętu niezgodnie z Dokumentacją – Biorący zapłaci Użyczającemu karę umowną
odpowiadającą 15% wartości Sprzętu określonej Zamówieniem;
2.5. w przypadku naruszenia postanowień §4 Umowy – Biorący zapłaci Użyczającemu karę
umowną odpowiadającą 10% wartości Sprzętu określonej Zamówieniem za każdy pojedynczy
przypadek naruszenia każdego z postanowień §4 Umowy, przy czym Biorący zapłaci
przedmiotową karę umowną także za każdy kolejny przypadek naruszenia tego samego
postanowienia §4 Umowy (powtarzające się naruszenia tego samego zobowiązania).
3. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Stronę z przyczyn dotyczących
drugiej Strony, Strona odstępująca może żądać od drugiej Strony kary umownej w wysokości 25%
wartości Sprzętu określonego Zamówieniem.
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4. Kary umowne są płatne w terminie 7 dni od dnia doręczenia noty obciążeniowej.
5. Strony mogą dochodzić odszkodowania w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonych
w Umowie kar umownych.
6. Ilekroć w niniejszym §8 OWU jest mowa o wynagrodzeniu, należy przez to rozumieć łączne
wynagrodzenie określone danym Zamówieniem, za cały okres jego realizacji.
7. Użyczający nie gwarantuje ciągłości pracy Sprzętu. Biorący przyjmuje do wiadomości, że w celu
zapewnienia jak najlepszej pracy Sprzętu powinien on być regularnie konserwowany.
8. W przypadku, gdy Biorący nie zwróci Sprzętu w terminie określonym w Zamówieniu, Strony
ustalają, że wynagrodzenie z tytułu takiego posiadania będzie odpowiadać 5% wartości Sprzętu,
obliczonego proporcjonalnie za okres takiego posiadania Sprzętu (za każdy rozpoczęty dzień).
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§9
Obowiązywanie Umowy
Umowa zostaje zawarta na czas określony w Zamówieniu.
Użyczający może bez podania przyczyny odstąpić od Umowy w terminie 2 tygodni od dnia
zawarcia Umowy.
Użyczający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Biorący korzysta ze
Sprzętu niezgodnie z Umową lub Dokumentacją, lub nie wykonuje lub nieprawidłowo wykonuje
inne zobowiązania umowne.
Biorący może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie.
Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej oraz
wymaga podania przyczyny wypowiedzenia lub odstąpienia, pod rygorem nieważności.
Po zakończeniu obowiązywania Umowy Biorący jest zobowiązany do poinformowania
Użyczającego o gotowości do zwrotu Sprzętu.
W przypadku zakończenia obowiązywania Umowy Użyczający odbierze Sprzęt od Biorącego.
Użyczający poinformuje Biorącego o terminie odbioru Sprzętu z 2-dniowym wyprzedzeniem.
Biorący zapewni Użyczającemu dostęp do Sprzętu i możliwość odbioru Sprzętu, w szczególności
zaprzestanie korzystać ze Sprzętu z odpowiednim wyprzedzeniem. Użyczający sporządzi protokół
zdawczo-odbiorczy, określający stan Sprzętu w dniu odbioru Sprzętu przez Użyczającego.
Użyczający potwierdzi Biorącemu odbiór Sprzętu i przekaże mu kopię protokołu zdawczoodbiorczego.
W przypadku, gdy po upływie czasu obowiązywania Umowy określonego Zamówieniem Strony nie
podejmują czynności mających na celu wydanie i odbiór Sprzętu lub wyrażą zgodę na dalsze
korzystanie ze Sprzętu, jest to równoznaczne z przedłużeniem obowiązywania Umowy na czas
nieokreślony – z momentem upływu czasu obowiązywania Umowy określonego Zamówieniem.

§10 Postanowienia końcowe
1. Ilekroć w OWU jest mowa o dniach roboczych, należy przez nie rozumieć dni tygodnia od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
2. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień OWU okazało się nieważne lub nieskuteczne,
OWU w pozostałej części zachowują swoją ważność. Strony zobowiązują się niezwłocznie zastąpić
nieważne postanowienie, innym postanowieniem, odpowiadającym w najwyższym stopniu treści
i celowi postanowienia, które jest nieważne lub nieskuteczne.
3. Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia OWU obowiązują wyłącznie w stosunku do kolejnych
Zamówień, złożonych na gruncie zmienionego OWU. W stosunku do dotychczasowych Zamówień
obowiązują OWU z dnia złożenia Zamówienia.
4. Strony
zgodnie
postanawiają,
iż
wszelkie
spory
wynikłe
pomiędzy
nimi
w związku z Zamówieniem oraz OWU będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla
siedziby Użyczającego.
5. W sprawach nieuregulowanych OWU mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
w szczególności dotyczące umowy użyczenia i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
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