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Ogólne Warunki Umów i dostaw KFB Acoustics Sp. z o.o.  

1. Postanowienia ogólne 

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Umów i Dostaw KFB sp. z o.o. (dalej zwane OWU) mają zastosowanie 

do zasad i warunków współpracy pomiędzy KFB sp. z o.o. (dalej zwaną KFB) oraz Kontrahentami na 

gruncie Umów i Zamówień. 

1.2 Wszelkie postanowienia sprzeczne lub rozbieżne z postanowieniami OWU, zwłaszcza zawarte 

w ogólnych warunkach, czy innych dokumentach Kontrahenta, nie są wiążące, chyba że takie 

odmienne postanowienia zostały zawarte na piśmie zgodnie z wolą stron, pod rygorem nieważności.  

2. Zamówienia 

2.1 Stosunek zobowiązaniowy między Kontrahentem a KFB powstaje po pisemnym przyjęciu przez 

KFB zamówienia złożonego przez osoby uprawnione do reprezentowania Kontrahenta na podstawie 

uprzednio przedstawionej KFB oferty.  

2.2 Przesłane KFB przez Kontrahenta pisemne zamówienie musi zawierać dane Kontrahenta, 

szczegółowe informacje o zamawianym produkcie lub usłudze w zakresie niezbędnym do jego 

identyfikacji oraz dane dotyczące pożądanych przez Kontrahenta warunków realizacji zamówienia. 

Zamówienia mogą być przekazywane do rąk własnych lub wysyłane przesyłką poleconą lub kurierem, 

pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem faksu na adresy wskazane przez KFB.  

2.3 Strony mogą wskazać na piśmie osoby upoważnione do składania Zamówień, przyjmowania 

Zamówień do wykonania oraz dokonywania innych uzgodnień, jakie mogą okazać się konieczne dla 

prawidłowego wykonania Umowy. Każda ze Stron ma prawo w każdej chwili cofnąć określonej osobie 

uprawnienie do składania Zamówień, przyjmowania Zamówień do wykonania oraz dokonywania 

innych uzgodnień lub wskazać inną osobę (osoby), zawiadamiając o tym drugą Stronę na piśmie lub za 

pomocą poczty elektronicznej. 

2.4 Postanowienia punktu 2.4, nie wpływają na prawa i kompetencje osób upoważnionych do 

działania w imieniu Stron według ogólnych zasad reprezentacji spółek lub na mocy pełnomocnictwa. 

2.5 Złożenie zamówienia nie wiąże KFB, zaś brak jej odpowiedzi nie będzie oznaczał milczącego 

przyjęcia zamówienia. Przyjęcie zamówienia do realizacji wymaga pisemnego potwierdzenia przez KFB.  

2.6 Odwołanie zamówienia jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostanie dokonane w formie pisemnej 

i za zgodą KFB. 

3. Ceny i warunki płatności 

3.1 Kontrahent zapłaci za towar lub usługę cenę określoną przez KFB w potwierdzeniu zamówienia.  

3.2 Płatność należy uregulować w terminie ustalonym na fakturze VAT wystawionej przez KFB. Za 

datę płatności uznaje się datę wpływu należności na konto bankowe KFB.  
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3.3 Przekroczenie ustalonego terminu płatności faktury VAT uprawnia KFB do naliczenia odsetek 

umownych w maksymalnej wysokości ustalonej przez przepisy powszechnie obowiązujące lub 

odstąpienia od umowy i odebrania towaru od Kontrahenta. 

3.4 W razie niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością Kontrahenta, jak i niedotrzymania 

przez niego ustalonych terminów płatności, roszczenie o zapłatę ceny sprzedaży staje się natychmiast 

wymagalne. Kontrahentowi przysługuje prawo do potrącania czy zatrzymania rzeczy tyko w przypadku, 

gdy przysługujące mu roszczenia wzajemne są ustalone prawomocnym wyrokiem, bezsporne lub 

uznane przez KFB. 

3.5 KFB zastrzega sobie prawo do zmiany ceny w razie wprowadzenia zmiany w dowolnej 

specyfikacji, na jakiej cena oferowana była oparta. 

4. Prawo własności zamówionego produktu/towaru  

4.1 KFB zastrzega sobie prawo własności zamówionej rzeczy do dnia zapłaty przez Kontrahenta 

całej ceny na rachunek bankowy KFB wskazany na fakturze VAT.  

4.2 Jeżeli Kontrahent dokona połączenia towaru stanowiącego własność KFB z rzeczami nie 

należącymi do KFB, i w ten sposób powstanie nowa rzecz, do której nabędzie on wyłączne prawo 

własności, to z chwilą połączenia rzeczy zobowiązuje się on przenieść na KFB prawo do udziału we 

własności ułamkowej nowej rzeczy, obliczone proporcjonalne do wartości połączonych rzeczy w chwili 

połączenia. 

4.3 Kontrahent uprawniony jest do dalszej sprzedaży towaru stanowiącego własność KFB na rzecz 

osób trzecich tylko w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa. W celu zabezpieczenia roszczeń 

KFB Kontrahent przenosi niniejszym na KFB wszelkie wierzytelności, przysługujące mu wobec osób 

trzecich w związku z dokonaną sprzedażą na ich rzecz w wysokości zgodnej z kwotą na wystawionych 

osobom trzecim fakturach. Kontrahent zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia osób 

trzecich o przelewach jak również do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Kontrahent 

pozostaje w dalszym ciągu uprawniony do dochodzenia tej wierzytelności od osoby trzeciej. 

Zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego dochodzenia tej wierzytelności w razie opóźnienia osoby 

trzeciej w zapłacie, złożenia przez nią wniosku o ogłoszenie upadłości oraz w razie wstrzymania 

płatności. W takiej sytuacji, na nasze żądanie, Kontrahent zobowiązany jest do przekazania KFB 

dokumentów dotyczących przeniesionych na KFB wierzytelności i dłużników. 

5. Wydanie i dostawa towarów/produktów 

5.1 Termin dostawy liczony jest od daty przyjęcia przez KFB zamówienia.  

5.2 Termin dostawy jest uzależniony od dostarczenia wszelkich dokumentów, do których 

dostarczenia Kontrahent jest zobowiązany, od dochowania ustalonych warunków płatności oraz 

innych zobowiązań, a także od zgodności co do wszelkich kwestii technicznych, których obowiązek 

wyjaśnienia strony zastrzegły przy zawieraniu umowy. O ile wymienione warunki nie zostaną w 

odpowiednim czasie spełnione, termin dostawy ulega odpowiednio wydłużeniu.  
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5.2 Potwierdzenie odbioru produktu nastąpi w formie protokołu odbiorczego sporządzonego w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji 

Kontrahenta oraz KFB. Potwierdzeniem odbioru towaru jest podpisany druk wydania zewnętrznego. 

5.3 Jeżeli odbiór towaru/produktu następuje w Magazynie KFB, koszty odbioru ponosi Kontrahent. 

W uzasadnionym zakresie dopuszczalne są dostawy częściowe. Korzyści i ciężary oraz ryzyko 

przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kontrahenta z chwilą wydania mu rzeczy.  

5.4 Jeżeli towar/produkt ma być przesłany do miejsca wskazanego przez Kontrahenta, koszty 

wydania i odebrania rzeczy, ubezpieczenia za czas przewozu oraz koszty przesłania rzeczy pokrywa 

Kontrahent, chyba że strony ustalą inaczej. W przypadku przesyłki towaru za pomocą firmy 

transportowej, do miejsca wskazanego przez Kontrahenta, korzyści i ciężary oraz ryzyko przypadkowej 

utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kontrahenta z chwilą powierzenia przesyłki 

przewoźnikowi. 

5.65 W razie braku szczególnych uzgodnień zastrzegamy sobie prawo wyboru według słusznego 

uznania zarówno formy czy środka transportu, jak i rodzaju opakowania, z wyłączeniem 

odpowiedzialności z tego tytułu.  

6. Wydanie i dostawa usług 

6.1  Potwierdzenie odbioru Usługi nastąpi w formie protokołu odbiorczego sporządzonego w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji 

Kontrahenta oraz KFB. 

6.2  W przypadku zaistnienia okoliczności, które uniemożliwiają KFB świadczenie Usług w 

uzgodnionym terminie, KFB niezwłocznie powiadomi Kontrahenta o niemożliwości realizacji Usługi i jej 

przyczynach oraz o przewidywanym nowym terminie wykonania Usługi. 

7. Klauzula Poufności 

7.1 Kontrahent zobowiązuje się do nie ujawniania innym osobom treści niniejszych OWU, 

postanowień Umowy, jak również wszelkich innych informacji uzyskanych w trakcie negocjacji Umowy 

oraz jej realizacji. 

7.2 Zobowiązanie do zachowania poufności określone w niniejszym punkcie nie narusza 

obowiązku dostarczania informacji uprawnionym do tego organom na podstawie bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa. Zobowiązania do zachowania poufności są nieograniczone w czasie 

i pozostają w mocy także po zakończeniu Umowy. 

8. Tajemnica handlowa 

8.1 Wszelkie informacje, rysunki, projekty i inne materiały powierzone przez KFB Kontrahentowi 

w związku z realizacją Umowy stanowią tajemnicę handlową KFB i nie mogą być używane przez 

Kontrahenta w żadnym innym celu niż wykonanie Umowy, jak również nie mogą być powielane lub 

udostępniane osobom trzecim. To samo dotyczy jakichkolwiek rysunków, projektów czy innych 

materiałów, sporządzonych przez Kontrahenta w oparciu o informacje, rysunki, projekty i inne 

materiały uzyskane od KFB. Kontrahent zobowiązuje się uważać takie dokumenty za tajemnice 
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handlowe i traktować je jako Informacje Poufne. Kontrahent ponosi odpowiedzialność za wszelkie 

szkody, które KFB może ponieść z tytułu naruszenia niniejszego zobowiązania. 

8.2 KFB Polska Sp. z o.o. oświadcza, że autorskie prawa majątkowe do dokumentacji powstałej w 

ramach usługi przysługują KFB Polska Sp. z o.o.. KFB Polska Sp. z o.o. na podstawie odrębnej Umowy 

może przenieść autorskie prawa majątkowe lub udzielić licencji do korzystania z dokumentacji KFB 

Polska sp. z o.o.. 

9. Naruszenie praw własności intelektualnej osób trzecich 

9.1 Kontrahent oświadcza i zapewnia, iż przedłożone przez Niego rysunki, wzory użytkowe, 

towarowe itp., w żaden sposób nie naruszają czyichkolwiek praw własności intelektualnej oraz, że w 

związku z tym zobowiązuje się do zwolnienia KFB z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe 

z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich i pokrycia wynikających z tego tytułu 

ewentualnych roszczeń osób trzecich. Kontrahent zobowiązany jest do podjęcia wszelkich niezbędnych 

czynności w celu zapobieżenia występowania osób trzecich i właściwych organów wobec KFB z 

roszczeniami o naruszenie praw własności intelektualnej w związku z realizacją przedmiotu Umowy. 

10. Odpowiedzialność  

10.1 Odbiór ilościowy towarów/produktów następuje w chwili odbioru przedmiotu zamówienia 

przez Kontrahenta. Reklamacje ilościowe będą uwzględniane jedynie przy odbiorze przedmiotu 

zamówienia i muszą być potwierdzone pisemnym protokołem potwierdzonym przez przewoźnika lub 

KFB.  

10.2 Odpowiedzialność KFB ogranicza się do winy umyślnej i rażącego niedbalstwa, jak i winy 

umyślnej i rażącego niedbalstwa osób zatrudnionych przez KFB na stanowiskach kierowniczych.  

10.3 Ponadto KFB ponosi odpowiedzialność z tytułu niedotrzymania warunków gwarancji, w razie 

przejęcia ryzyka z tytułu transportu, w razie zawinionego naruszenia dóbr takich jak życie i zdrowie, 

oraz na zasadach określonych w ustawie za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 

Zasadniczo KFB odpowiada także za zawinione naruszenia istotnych obowiązków umownych oraz za 

szkody wynikłe wskutek rażącego niedbalstwa osób, które wykonują powierzone im przez KFB 

czynności. Odpowiedzialność ta jest ograniczona do odszkodowania za normalne następstwa działania 

lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.  

10.4 W razie wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności KFB, wyłączenie to lub ograniczenie 

dotyczy także osobistej odpowiedzialności osób w KFB zatrudnionych, pracowników, 

współpracowników, przedstawicieli oraz osób wykonujących powierzone przez KFB czynności. Opisane 

zasady mają zastosowanie do odpowiedzialności KFB za szkody poniesione przez Kontrahenta wskutek 

istnienia wady rzeczy, w razie odstąpienia od umowy przez Kontrahenta albo obniżenia ceny. 

11. Rękojmia  

11.1 Kontrahentowi przysługują ustawowe uprawnienia z tytułu rękojmi, z zastrzeżeniem 

poniższych modyfikacji. 
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11.2 Kontrahent ma obowiązek zbadać towar/produkt niezwłocznie po wydaniu przez KFB rzeczy, o 

ile jest to możliwe w czasie i w sposób przyjęty w stosunkach handlowych, i o dostrzeżonych wadach 

fizycznych niezwłocznie nas zawiadomić w formie pisemnej. Jeżeli zawiadamiający nie zawiadomi nas 

o wadzie, towar uważa się za przyjęty bez zastrzeżeń, chyba że wada ta wyszła na jaw dopiero później. 

W razie późniejszego ujawnienia wady zawiadomienie pisemne powinno nastąpić niezwłocznie od dnia 

stwierdzenia wady.  

11.3 Zawiadomienia mogą być składane faksem bądź e-mailem na adres wskazany w Umowie lub w 

odrębnym piśmie skierowanym do KFB. KFB zobowiązane jest odpowiedzieć na reklamację 

Kontrahenta w terminie dziesięciu (10) dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o wadzie. Brak 

odpowiedzi na reklamację w powyższym terminie oznacza uznanie przez KFB reklamacji za zasadną.  

11.4 W razie stwierdzenia przez KFB wady dostarczonego towaru/produktu lub wady spełnionego 

przez nas świadczenia, za które odpowiadamy, KFB jest uprawnione do: usunięcia tej wady, 

dostarczenia nowego towaru lub spełnienia nowego świadczenia. Jeżeli usunięcie wady, dostarczenie 

nowego towaru lub spełnienie nowego świadczenia nie dojdzie do skutku, lub jeżeli KFB jest 

uprawnione do odmowy podjęcia tego typu działań, Kontrahent może odstąpić od umowy lub żądać 

obniżenia ceny.  

11.5 Kontrahent nie ma prawa odstąpienia od umowy, gdy wady rzeczy są nieistotne. Roszczenia 

Kontrahenta z tytułu, rękojmi wygasają w terminach określonych w ustawie. Nasza odpowiedzialność 

z tytułu rękojmi nie obejmuje szkód powstałych wskutek normalnego zużycia, eksploatacji rzeczy czy 

innych zdarzeń, za które odpowiada Kontrahent.  

12. Siła wyższa 

12.1 W przypadku wystąpienia siły wyższej takiej jak: powodzie, pożary, strajki, zamieszki, wojny, 

KFB może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, co nie powoduje odpowiedzialności 

odszkodowawczej KFB. 

12.2 Zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu: strajk, usterki lub przestoje ważnych urządzeń 

produkcyjnych i maszyn, opóźnienia w dostawie istotnych surowców i materiałów, w tym awarie 

energii elektrycznej w zakładzie produkcyjnym trwające powyżej 24 godzin, opóźnienia w transporcie 

oraz inne wypadki siły wyższej wydłuża odpowiednio termin dostawy, także wtedy, gdy okoliczności te 

wystąpią po stronie KFB lub jej dostawców, co nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej KFB. 

To samo obowiązuje, gdy opisane okoliczności wystąpią w trakcie zwłoki w dostawie. 

13. Zabezpieczenie 

13.1 KFB może według własnego wyboru, żądać od Kontrahenta udzielenia odpowiedniego 

zabezpieczenia wykonania przez Kontrahenta ciążących na nim zobowiązań. 

14. Postanowienia końcowe 

14.1 Umowy zawierane w oparciu o OWU podlegają regulacjom polskich przepisów powszechnie 

obowiązujących.  
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14.2 Miejscem wykonania zobowiązań KFB wynikających z umów zawartych z Kontrahentami jest 

miejsce siedziby KFB.  

14.3 Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy, do której zastosowanie znajdą niniejsze OWU, 

rozwiązywane będą przez sąd właściwy z uwagi na siedzibę KFB.  

14.4 Przeniesienie przez Kontrahenta na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z umowy 

wymaga naszej, pisemnej zgody. 

14.5 Niezależnie od treści niniejszego dokumentu, umowa między stronami może ulec 

odpowiedniej zmianie w przypadku wprowadzenie powszechnie obowiązujących aktów prawnych, z 

których treści wynikać będą dodatkowe obowiązki stron. W szczególności KFB może powoływać się na 

wszelkie zmiany przepisów, które mogą pociągać za sobą zmianę kosztów działalności lub obciążeń o 

charakterze publicznoprawnym, a co za tym idzie zmianę warunków złożonej przez sprzedawcę oferty 

albo już zawartej między stronami a jeszcze nie wykonanej umowy.  

14.6 W przypadku otwarcia postępowania upadłościowego, likwidacyjnego albo naprawczego, 

wierzytelność przysługująca KFB przeciwko Kontrahentowi staje się natychmiast wymagalna.  

14.7 Bezskuteczność jakiegokolwiek postanowienia umowy lub którejkolwiek z powyższych 

regulacji nie narusza ważności pozostałych postanowień. 
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