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OGÓLNE WARUNKI DOSTAW I USŁUG 
  
1.      Zakres, postanowienia ogólne 
 
1.1    Niniejsze Ogólne warunki dostaw i usług („Warunki”) mają zastosowanie do (i) 
wszelkich dostaw („Dostawy”) realizowanych przez BARTEC Top Holding GmbH lub 
dowolną z jej spółek zależnych (każda z nich zwana „BARTEC”) na rzecz strony umowy 
(„Klient”) oraz (ii) wszelkich usług instalacyjnych („Prace instalacyjne”) świadczonych 
przez firmę BARTEC na rzecz Klienta, oraz (iii) wszelkich usług konserwacyjnych 
i naprawczych obejmujących w szczególności, ale nie wyłącznie, usługi w zakresie 
konserwacji prewencyjnej w celu zachowania funkcjonalności oraz konserwacji 
naprawczej polegającej na usuwaniu awarii w celu przywrócenia funkcjonalności, prac 
naprawczych i modyfikacji, a także usług ponownego uruchomienia („Prace 
serwisowe”) świadczonych przez firmę BARTEC na rzecz Klienta, oraz (iv) wszelkich 
innych usług, w tym dodatkowych usług i sugestii świadczonych przez firmę BARTEC 
na rzecz Klienta (Prace serwisowe, Prace instalacyjne i inne usługi łącznie zwane są 
„Pracami”; umowy sprzedaży, umowy instalacji i umowy o świadczenie usług zwane 
łącznie „Umową”).  
 
1.2 Warunki mają zastosowanie wyłącznie do transakcji handlowych 
z przedsiębiorcami, podmiotami prawa publicznego oraz specjalnymi osobami zaufania 
publicznego publicznymi jako Klientami. W zakresie bieżących relacji biznesowych 
niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich przyszłych transakcji z Klientem. 
 
1.3 Wszelkie warunki określone przez Klienta, które są sprzeczne z niniejszymi 
Warunkami nie mają zastosowania, chyba że firma BARTEC wyrazi na to pisemną 
zgodę. 
 
2. Oferta, zawarcie i zakres Umowy 
 
2.1 Oferty wystawione przez firmę BARTEC nie są zobowiązujące i wiążące, chyba 
że firma BARTEC wyraźnie określi taką ofertę jako wiążącą. Stanowią one jedynie 
podstawę do negocjacji umowy pomiędzy Klientem a firmą BARTEC.  
 
2.2 Każde zamówienie wystawione przez Klienta zawsze stanowi ofertę wiążącą, 
chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w odpowiednim zamówieniu. Firma BARTEC 
może przyjąć takie zamówienie w ciągu dwóch tygodni od jego otrzymania. 
 
2.3 Umowa pomiędzy firmą BARTEC a Klientem wchodzi w życie z chwilą 
otrzymania pisemnego potwierdzenia zamówienia od firmy BARTEC (w tym pocztą 
elektroniczną i faksem) lub jeśli firma BARTEC rozpocznie Dostawy i/lub Prace 
wymagane przez Klienta bez zastrzeżeń. 
 
2.4 Firma BARTEC może świadczyć Prace instalacyjne i Prace serwisowe 
w odniesieniu do produktów wytwarzanych i/lub dostarczanych przez firmę BARTEC 
(„Produkty BARTEC”) i/lub produktów stron trzecich (łącznie z Produktami BARTEC 
zwane „Produktami”). Prace serwisowe obejmują wyłącznie dostawę części 
zamiennych lub innych modułów wymiennych („Części zamienne”), jeśli wyraźnie 
uzgodniono to w odpowiedniej Umowie. 
  
2.5 Dokładny zakres Prac, które mają zostać wykonane przez firmę BARTEC (w tym 
czas odpowiedzi, jeśli dotyczy), zostanie ostatecznie określony w odpowiedniej Umowie 
zawartej pomiędzy firmą BARTEC a Klientem. 
 
2.6 Dane, obrazy, wagi i miary oraz inne cechy związane z Dostawami i/lub Pracami, 
przewidziane w planach i/lub dokumentach technicznych przez firmę BARTEC lub 
Klienta są wiążące tylko w takim zakresie, w jakim zostały wyraźnie określone jako takie.  
 
3. Ceny i warunki płatności 
 
3.1 O ile nie uzgodniono wyraźnie inaczej w odpowiedniej Umowie, ceny za Dostawy 
są cenami netto zawierającymi ustawowy podatek od wartości dodanej (VAT), jeśli ma 
zastosowanie, i obowiązują ex works zakład produkcyjny (EXW zgodnie z Incoterms 
2010). Wszelkie koszty dodatkowe (np. koszty przewozu, pakowania, frachtu, cła, 
przywozu) będą naliczane osobno, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. 
 
3.2 Prace są wynagradzane wg liczby przepracowanych godzin, zgodnie 
z odpowiednimi stawkami godzinowymi firmy BARTEC udostępnianymi Klientowi, 
chyba że firma BARTEC i Klient uzgodnią stałą cenę. Jednak w przypadku ustalenia 
stałej ceny, cena taka nie obejmuje żadnych dodatkowych prac w odniesieniu do Prac 
nieprzewidzianych w Umowie. Dodatkowa praca podlega osobnemu wynagrodzeniu. 
 
3.3 O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej w Umowie, płatności wynikające z Umowy 
są należne (bez jakichkolwiek odliczeń) w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od 
otrzymania faktury wystawionej przez firmę BARTEC. Firma BARTEC akceptuje 

 GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR DELIVERIES AND SERVICES 
 
1. Scope, General Provisions 
 
1.1 These General Terms and Conditions for Deliveries and Services 
("Conditions") shall apply to (i) any and all deliveries ("Supplies”) effected by 
BARTEC Top Holding GmbH or any of its affiliated companies (each of them 
"BARTEC") to the contracting party ("Customer"), and (ii) any and all installation 
services ("Installation Works") rendered by BARTEC to Customer, and (iii) any 
and all maintenance and repair services comprising in particular, but not limited to, 
services regarding preventive maintenance for the purpose of perpetuation of 
functionality and corrective maintenance involving the elimination of malfunctions 
to restore functionality, repair works and modifications, as well as recommissioning 
services ("Service Works") rendered by BARTEC to Customer, and (iv) any and 
all other services, including ancillary services and suggestions rendered by 
BARTEC to Customer (Service Works, Installation Works and any other services 
together "Works"; sales contracts, installation contracts and service contracts 
together "Contract").  
 
1.2 The Conditions shall only apply in business transactions with 
entrepreneurs, legal entities governed by public law, and special trusts under 
public law as Customers. Within the scope of an ongoing business relationship, 
these Conditions shall apply to any and all future transactions with Customer. 
 
1.3 Any conditions stipulated by Customer which are in contradiction with 
these Conditions shall not apply, unless expressly acknowledged in writing by 
BARTEC. 
 
2. Offer and Conclusion of Contract; Scope 
 
2.1 Offers issued by BARTEC are without engagement and non-binding, 
unless BARTEC expressly defines such offer as binding. They shall only initiate 
contract negotiations between Customer and BARTEC.  
 
2.2 Any order issued by the Customer always constitutes a binding offer, 
unless expressly stated otherwise in the respective order. BARTEC may accept 
such order within two weeks as of receipt. 
 
2.3 The Contract between BARTEC and Customer shall come into effect upon 
receipt of an order confirmation from BARTEC in writing (including email and fax) 
or if BARTEC commences the Supplies and/or the Works requested by Customer 
without reservation. 
 
2.4 BARTEC may render Installation Works and Service Works with regard to 
products manufactured and/or delivered by itself ("BARTEC-Products") and/or 
thirdparty products (together with BARTEC-Products "Products"). Service Works 
only comprise the delivery of spare parts or any other replacement units ("Spare 
Parts") if expressly agreed upon in the respective Contract. 
  
2.5 The exact scope of the Works to be performed by BARTEC (including any 
reaction time, if applicable) is conclusively laid down in the respective Contract 
entered into between BARTEC and Customer. 
 
2.6 Data, images, weights and measures and other characteristics relating to 
the Supplies and/or Works, provided for in plans and/or technical documents by 
either BARTEC or Customer are only binding in so far as having been expressly 
stipulated as such.  
 
3. Prices and Terms of Payment 
 
3.1 Unless expressly agreed upon otherwise in the respective Contract, prices 
for Supplies are net prices plus statutory value added tax (VAT), if applicable, and 
shall apply (EXW according to Incoterm 2010). Any ancillary costs (e.g. costs for 
carriage, packaging, freight, customs import) will be charged separately, unless 
expressly agreed upon otherwise. 
 
3.2 Works shall be remunerated on an hourly basis in accordance with 
BARTEC’s respective hourly rates made available to Customer, unless BARTEC 
and Customer agree upon a fixed price. However, in case a fixed price was agreed, 
such price does not include any additional work to the Works not provided for in 
a Contract. Such additional work is charged separately. 
 
3.3 Unless expressly agreed otherwise in the Contract, payments under 
a Contract shall become due (without any deduction) within thirty (30) calendar 
days as of receipt of an invoice issued by BARTEC. BARTEC accepts payments 
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płatności przelewem bankowym. Data wpływu płatności na rachunek firmy BARTEC 
będzie decydująca dla określenia terminowości płatności przez Klienta.  
 
3.4 Klient będzie uprawniony do jakichkolwiek praw do zatrzymania pod warunkiem, 
że roszczenia wzajemne zostały ostatecznie ustanowione zgodnie z prawem lub są 
bezsporne.  
 
Ponadto Klient może potrącać tylko te roszczenia z roszczeń wynikających z Umowy 
lub z nią związanych, które są (i) należne w tej samej walucie, oraz (ii) są bezsporne 
lub zostały ostatecznie ustalone zgodnie z prawem. 
 
3.5 Jeżeli Klient nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych wynikających 
z Umowy, firma BARTEC jest uprawniona – niezależnie od innych roszczeń i praw firmy 
BARTEC wynikających z zaległości płatniczych Klienta i niezależnie od Dostaw 
opłaconych z góry lub z dołu – (i) do unieważnienia Umowy w dowolnym czasie, oraz 
(ii) do naliczenia odsetek za zwłokę niezwłocznie od momentu niewykonania 
zobowiązania bez dalszego powiadomienia w wysokości stóp procentowych 
obowiązujących w firmie BARTEC. Zapłata odsetek za zwłokę przez Klienta nie zwalnia 
go z obowiązku zapłaty kwot należnych na podstawie Umowy. 
 
3.6 Płatność zostanie również dokonana w przypadku opóźnień w realizacji Prac 
z przyczyn niezależnych od firmy BARTEC. 
 
4. Zachowanie tytułu własności 
 
4.1 Firma BARTEC pozostaje właścicielem wszystkich Dostaw zrealizowanych na 
podstawie Umowy oraz, w stosownych przypadkach, wszystkich Części zamiennych 
przez nią dostarczonych, do czasu zaspokojenia wszelkich roszczeń firmy BARTEC 
wynikających z Umowy.  
 
4.2 Klient zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności niezbędne dla utrzymania 
skuteczności i ważności zatrzymania tytułu własności do Dostaw oraz, w stosownych 
przypadkach, Części zamiennych w kraju przeznaczenia, zarówno w odniesieniu do 
firmy BARTEC, jak i do stron trzecich; na przykład, we współpracy z firmą BARTEC, 
Klient zapewnia rejestrację zatrzymania tytułu własności do Dostaw w rejestrze 
zachowania tytułu własności i/lub równoważnym rejestrze. 
 
5. Dostawa, harmonogram dostaw i realizacji 
 
5.1 Wszystkie dostawy są realizowane ex works (EXW zgodnie z Incoterms 2010) 
z zakładu firmy BARTEC, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej w Umowie. Firma 
BARTEC ma prawo do dostaw częściowych w zakresie uzasadnionym dla Klienta. 
 
5.2 Wszelkie wskazania dotyczące terminów dostaw i terminów określonych 
w Umowie oparte są na szacunkach i nie są wiążące. Wiążące terminy dostaw, daty 
i terminy (łącznie zwane „Terminami”) muszą zostać wyraźnie uzgodnione, jako 
wiążące na piśmie w odpowiedniej Umowie.  
 
5.3 Uzgodnione Terminy Dostaw zostają dotrzymane, jeśli firma BARTEC powiadomi 
Klienta, że Dostawy są gotowe do odbioru przed wygaśnięciem, nawet jeśli Klient nie 
jest w stanie odebrać Dostaw w odpowiednim czasie bez winy po stronie firmy BARTEC. 
Terminy Dostaw są również przestrzegane, nawet jeśli brakuje części lub konieczne jest 
ich ponowne dostosowanie, jeśli realizacja Dostaw zgodnie z przeznaczeniem jest 
możliwa i nie jest utrudniona. Terminy Dostaw podlegają również właściwym 
i terminowym dostawom własnym przez dostawców firmy BARTEC. Dalsze warunki 
wstępne dotyczące przestrzegania Terminów Dostaw to wyjaśnienie wszystkich pytań 
technicznych Klienta, przedstawienie niezbędnych zezwoleń i/lub dokumentów oraz 
terminowe wypełnienie wszelkich zobowiązań Klienta.  
 
5.4 Terminy Prac są dotrzymane, jeżeli Prace należne na podstawie Umowy zostały 
całkowicie zrealizowane przez firmę BARTEC przed upływem Terminów i są gotowe do 
Odbioru. Nawet w przypadku niepełnego zakończenia Prac z powodu, na przykład, 
braku części lub konieczności dokonania ponownych dostosowań, Terminy uważa się 
również za dotrzymane, jeśli nieograniczone działanie Produktów, które podlegają 
Pracom w zamierzonym celu jest możliwe z tym, że Klient jest odpowiedzialny za 
okoliczności prowadzące do jedynego częściowego zakończenia Prac. Dalsze warunki 
wstępne dotyczące przestrzegania Terminów Prac to wyjaśnienie wszystkich pytań 
technicznych Klienta, przedstawienie niezbędnych zezwoleń i/lub dokumentów oraz 
terminowe wypełnienie wszelkich dodatkowych zobowiązań Klienta. 
 
5.5 Uzgodnione Terminy Prac zostaną odpowiednio przedłużone: 
 
-  jeśli instrukcje Klienta wymagane przez firmę BARTEC w celu wykonania Prac nie 
zostaną przekazane w odpowiednim czasie, lub jeśli Klient później zmieni takie 
instrukcje; lub 

via bank transfer. The date of receipt of payment to BARTEC’s account shall be 
decisive for the timeliness of the payment by Customer.  
 
3.4 Customer will only be entitled to any rights of retention provided that the 
counterclaims have been finally legally established or are undisputed.  
 
Further, Customer may only set off those claims against claims arising under or 
related to the Contract, that are (i) owed in the same currency and (ii) are 
undisputed or have been finally legally established. 
 
3.5 If Customer is in default with its payment obligations under a Contract, 
BARTEC is entitled – notwithstanding BARTEC’s other claims and rights due to 
Customer’s payment default and irrespective of Supplies being paid in advance or 
in arrears – (i) to rescind the Contract at any time and (ii) to charge default interest 
immediately from the time of default without any further notice in the amount of the 
interest rates prevailing at the BARTEC's registered office. Customer’s payment of 
default interest shall not release Customer from paying the amounts owed under 
a Contract. 
 
3.6 Payment shall also be made if Works are delayed for reasons not 
attributable to BARTEC. 
 
4. Retention of Title 
 
4.1 BARTEC shall remain the owner of all Supplies delivered under a Contract, 
and, if applicable, of all Spare Parts provided by it, until any and all claims of 
BARTEC under a Contract are satisfied.  
 
4.2 Customer undertakes to perform any and all acts which are necessary to 
preserve the effectiveness and validity of the retention of title to the Supplies and, 
if applicable, to the Spare Parts, in the country of destination, both with regard to 
BARTEC and with regard to third parties; for instance, in cooperation with 
BARTEC, Customer shall ensure the registration of the retention of title to the 
Supplies in the register for retention of title and/or an equivalent register. 
 
5. Delivery; Time-Schedule for Delivery and Performances 
 
5.1 All deliveries shall be made ex works (EXW according to Incoterms 2010) 
BARTEC’s plant, unless expressly agreed upon otherwise in the Contract. 
BARTEC is entitled to partial deliveries to the extent reasonable for Customer. 
 
5.2 All indications concerning delivery dates and time-limits set forth in 
a Contract are based on estimations and are not binding. Binding delivery dates, 
dates and time-limits (together "Time-Limits") have to be explicitly agreed upon as 
binding in writing in the respective Contract.  
 
5.3 Time-Limits for Supplies agreed upon are met if BARTEC has notified 
Customer that the Supplies are ready for collection before expiry, even if Customer 
is unable to collect Supplies in due time without any fault of BARTEC. Time-Limits 
for Supplies are also complied with, even though parts are missing or 
readjustments still have to be made, if operation of the Supplies for the intended 
purpose is possible and unhindered. Time-Limits for Supplies are also subject to 
the proper and timely self-supply by BARTEC’s suppliers. Further prerequisites for 
the compliance with Time-Limits for Supplies are the clarification of all technical 
questions by Customer, the presentation of the necessary permits and/or 
documents, and the timely fulfillment of any and all contributory obligations of 
Customer.  
 
5.4 Time-Limits for Works agreed upon are met if the Works owed under 
a Contract have been completely rendered by BARTEC before expiry of the Time-
Limits and are ready for Acceptance. Even in case Works are not fully completed 
because, e.g., parts are missing or readjustments still have to be made, Time-
Limits shall also be considered to be met, if the unrestricted operation of the 
Products which are subject to the Works for the intended purpose is possible, 
provided that Customer is responsible for the circumstances leading to the only 
partial completion of Works. Further prerequisites for the compliance with Time-
Limits for Works are the clarification of all technical questions by Customer, the 
presentation of the necessary permits and/or documents, and the timely fulfillment 
of any and all contributory obligations of Customer. 
 
5.5 Time-Limits for Works agreed upon shall be suitably extended: 
 
- if the instructions of Customer required by BARTEC to carry out the Works are 
not provided in due time, or if Customer later changes such instructions; or 
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- jeśli Klient nie wywiąże się ze swoich zobowiązań określonych w Umowie, 
odpowiednio, jeśli Klient nie wywiązuje się lub nie wywiązuje się terminowo 
z zobowiązań określonych w punkcie 8 niniejszych warunków. 
Prawa firmy BARTEC określone w punkcie 9 pozostają bez zmian. 
 
5.6 W przypadku niewywiązania się z Terminu z powodu okoliczności leżących 
wyłącznie po stronie firmy BARTEC, roszczenia Klienta o odszkodowanie i zwrot 
kosztów będą ograniczone do 0,5% wartości zamówienia netto opóźnionych Dostaw 
i/lub Prac za każdy pełny tydzień opóźnienia maksymalnie do 5% wartości zamówienia 
netto opóźnionych Dostaw i/lub Prac łącznie. Dalsze prawa i roszczenia związane 
z opóźnieniem, w szczególności prawo do unieważnienia Umowy i roszczenia 
o odszkodowanie, są wykluczone. 
 
5.7 Jeśli odbiór Dostaw zostanie opóźniony na żądanie Klienta o więcej niż miesiąc 
po otrzymaniu powiadomienia o gotowości do odbioru, firma BARTEC może naliczyć 
koszty przechowywania w wysokości 0,5% ceny Dostaw, maksymalnie do 5% ceny 
Dostaw, za każdy rozpoczęty tydzień. Zarówno firma BARTEC, jak i Klient mają prawo 
udowodnić, że zostały poniesione wyższe lub, w zależności od przypadku, niższe 
koszty przechowywania. Jeśli Klient nie dokona odbioru Dostaw w ciągu dziesięciu (10) 
tygodni od otrzymania powiadomienia o gotowości do odbioru, firma BARTEC ma 
prawo – bez uszczerbku dla jakichkolwiek dalszych praw lub środków prawnych – 
unieważnić Umowę. Wszelkie dalsze roszczenia o odszkodowanie od firmy BARTEC 
pozostają bez zmian. 
 
5.8 Jeśli po zawarciu Umowy firma BARTEC zostanie powiadomiona 
o okolicznościach, które budzą uzasadnione wątpliwości dotyczące wypłacalności 
finansowej i zdolności kredytowej Klienta, na przykład, w przypadku zawieszenia 
płatności lub nieuznania czeku, firma BARTEC ma prawo odmówić realizacji Dostaw 
lub wykonania Prac do czasu wykonania świadczenia wzajemnego lub zapewnienia 
zabezpieczenia przez Klienta. Firma BARTEC ma prawo ustalić termin, w którym Klient 
będzie zobowiązany wykonywać świadczenie wzajemne lub zapewnić zabezpieczenie. 
Po bezskutecznym upływie tego terminu firma BARTEC ma prawo unieważnić Umowę.  
 
6. Przeniesienie ryzyka 
 
6.1 Ryzyko przypadkowego zniszczenia oraz przypadkowego pogorszenia jakości 
Do-staw przechodzi na Klienta z chwilą, gdy firma BARTEC udostępni Dostawy 
w uzgodnionym miejscu dostawy i powiadomi Klienta zgodnie z punktem 5.3 zdanie 1, 
jednak najpóźniej w momencie przekazania Dostaw do Klienta.  
 
6.2 Punkt 6.1 stosuje się odpowiednio do dostaw częściowych. 
 
6.3 Niezależnie od postanowień punktów 6.1 i 6.2, w przypadkach, gdy firma 
BARTEC wykonuje również Prace instalacyjne na rzecz Klienta, ryzyko przypadkowej 
utraty lub przypadkowego pogorszenia jakości Dostaw przechodzi na Klienta najpóźniej 
po zakończeniu Prac instalacyjnych i wydaniu odpowiedniego powiadomienia 
o zakończeniu. 
 
6.4 Ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia Części 
zamiennych dostarczonych przez firmę BARTEC przechodzi na Klienta najpóźniej po 
zakończeniu Prac i wystosowaniu odpowiedniego powiadomienia o zakończeniu. 
 
7. Powiadomienie o inspekcji i wadach, odbiór dostaw i prac 
 
7.1 Klient dokona inspekcji Dostaw i/lub Prac niezwłocznie po dostarczeniu lub 
zakończeniu, odpowiednio, a także niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu pięciu (5) 
dni kalendarzowych, powiadomi firmę BARTEC na piśmie o oczywistych wadach 
Dostaw i/lub Prac. W przypadku wady ukrytej, Klient powiadomi firmę BARTEC na 
piśmie niezwłocznie po wykryciu wspomnianej wady, jednak nie później niż w ciągu 
pięciu (5) dni kalendarzowych. 
 
7.2 Jeśli Klient nie powiadomi firmy BARTEC o oczywistych lub ukrytych wadach, 
Dostawy uważa się za zatwierdzone w odniesieniu do tych oczywistych lub ukrytych 
wad, a wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji w tym zakresie zostają wyłączone. 
 
7.3 Dostawy zrealizowane na podstawie Umowy wymagają jedynie odbioru, jeśli 
i w zakresie, w jakim zostały wyraźnie uzgodnione, lub jeśli jest to wymagane na mocy 
obowiązkowych przepisów ustawowych. W takim przypadku Klient tworzy warunki, 
które są niezbędne do przeprowadzenia odbioru i ponosi koszty odbioru. O ile nie 
uzgodniono inaczej, odbiór musi zostać przeprowadzony w ciągu dwóch (2) tygodni od 
ogłoszenia gotowości do odbioru Dostaw. 
 
7.4 W przypadku nieistotnych lub niewielkich wad, w szczególności tych, które nie 
zakłócają w istotny sposób sprawnego funkcjonowania lub użytkowania Dostaw, Klient 
nie będzie uprawniony do odmowy odbioru Dostaw. Jednak zobowiązanie firmy 
BARTEC do usunięcia takich wad pozostaje bez zmian. 

- if Customer does not comply with its obligations set forth in the Contract, 
respectively if Customer does not or not timely comply with its obligations set forth 
in Section 8 of these conditions. 
BARTEC’s rights set forth in Section 9 shall remain unaffected. 
 
5.6 If a Time-Limit is not complied with due to circumstances solely attributable 
to BARTEC, Customer’s claims for damages and reimbursement of expenses shall 
be limited to 0.5% of the net order value of the delayed Supplies and/or Works per 
each completed week of delay up to a maximum of 5% of the net order value of 
the delayed Supplies and/or Works in total. Further rights and claims in respect of 
the delay, in particular the right to rescind the Contract and claims for damages, 
are excluded. 
 
5.7 If collection of Supplies is delayed at Customer’s request by more than one 
month after notice of the readiness for collection was given, for every week 
commenced, BARTEC may charge storage costs of 0.5% of the price of the 
Supplies, up to a maximum of 5% of the price of the Supplies. Both BARTEC and 
Customer are entitled to prove that higher or, as the case may be, lower storage 
costs have been incurred. If Customer fails to collect the Supplies within ten (10) 
weeks after the notice of readiness for collection, BARTEC is entitled – without 
prejudice to any further rights or remedies – to rescind the Contract. Any further 
claims for compensation of BARTEC shall remain unaffected. 
 
5.8 If, after conclusion of the Contract, BARTEC is made aware of 
circumstances that cast reasonable doubt on the financial solvency and the 
creditworthiness of Customer, e.g. if payments have been suspended or a cheque 
has not been honoured, BARTEC is entitled to refuse the delivery of Supplies or 
the performance of Works until the counter-performance is made or a security for 
it is provided by the Customer. BARTEC is entitled to set a deadline within which 
the Customer shall effect the counter-performance or shall provide a security. After 
the unsuccessful expiration of such deadline, BARTEC is entitled to rescind the 
Contract.  
 
6. Transfer of Risk 
 
6.1 The risk of accidental destruction and accidental deterioration of the 
Supplies will pass to Customer as soon as BARTEC has made the Supplies 
available at the agreed upon delivery location and has notified Customer in 
accordance with Clause 5.3 sentence 1, however at the latest upon handing over 
of the Supplies to Customer.  
 
6.2 Clause 6.1 shall apply accordingly to partial deliveries. 
 
6.3 Notwithstanding Sections 6.1 and 6.2, in cases BARTEC also renders 
Installation Works to Customer, the risk of accidental loss or accidental 
deterioration of the Supplies passes to Customer at the latest upon completion of 
the Installation Works and the issuance of the respective completion notice. 
 
6.4 The risk of accidental loss or accidental deterioration of Spare Parts 
supplied by BARTEC passes to the Customer at the latest upon completion of the 
Works and the issuance of the respective completion notice. 
 
7. Inspection and Defect Notification; Acceptance of Supplies and 
Works 
 
7.1 Customer shall inspect the Supplies and/or Works immediately upon 
delivery respectively completion and shall immediately, however at the latest within 
five (5) calendar days, notify BARTEC in writing of any obvious defects of the 
Supplies and/or Works. In case of a hidden defect, Customer shall notify BARTEC 
in writing immediately after detection of said defect, however at the latest within 
five (5) calendar days. 
 
7.2 If Customer fails to notify BARTEC of any obvious or hidden defects, the 
Supplies shall be deemed approved with regard to these obvious or hidden defects 
and any and all warranty claims in this regard shall be excluded. 
 
7.3 Supplies delivered under a Contract only require acceptance, if and to the 
extent it has been expressly agreed upon or if required by statutory mandatory 
provisions. In such event, Customer shall create the conditions, which are 
necessary to carry out the acceptance and shall bear the costs of acceptance. 
Unless agreed upon otherwise, acceptance must be conducted within two (2) 
weeks following the announcement of the readiness for acceptance of the 
Supplies. 
 
7.4 In case of insignificant or minor defects, in particular those which do not 
substantially hinder the efficient function or use of the Supplies, Customer will not 
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7.5 W odniesieniu do Prac obowiązują następujące postanowienia dotyczące 
odbioru: 
 
7.5.1 Prace wykonane przez firmę BARTEC na rzecz Klienta będą gotowe do 
formalnego odbioru („Odbiór”), gdy firma BARTEC powiadomi Klienta o zakończeniu 
Prac poprzez wystosowanie powiadomienia o zakończeniu.  
 
7.5.2 Odbiór nastąpi niezwłocznie po powiadomieniu Klienta, o tym że Prace są gotowe 
do Odbioru, jednak w ciągu pięciu (5) dni kalendarzowych od otrzymania powiadomienia 
o zakończeniu. Po Odbiorze Klient, lub jego wyznaczeni przedstawiciele, przeprowadzi 
inspekcję Prac w obecności przedstawiciela firmy BARTEC. Wszelkie braki należy 
niezwłocznie zgłosić firmie BARTEC na piśmie. Jednakże Klient nie ma prawa odmówić 
Odbioru z powodu niewielkich wad, tj. wad, które nie zakłócają w znaczący sposób 
sprawnego funkcjonowania, eksploatacji lub użytkowania Dostaw podlegających 
Pracom. 
 
7.5.3 Jeśli Klient nie odbierze Prac na czas lub jeśli Odbiór nie będzie możliwy 
z przyczyn nie leżących po stronie firmy BARTEC, Prace uznaje się za odebrane. 
 
8. Prawa i obowiązki Klienta (dotyczące Prac) 
Poniższe postanowienia mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Prac: 
 
8.1 Klient poinformuje firmę BARTEC o wszelkich odpowiednich przepisach 
i standardach związanych z realizacją Prac, które mają być wykonywane na podstawie 
Umowy. 
 
8.2 Klient zobowiązuje się – na własny koszt – podjąć wszelkie niezbędne działania, 
aby Prace mogły być rozpoczęte na czas w ustalonym miejscu i przeprowadzone bez 
przeszkód lub zakłóceń, a także bez ryzyka dla personelu firmy BARTEC. Personel 
firmy BARTEC nie zostanie wezwany do czasu ukończenia wszystkich prac 
przygotowawczych. Jeżeli personel firmy BARTEC został już wezwany, ale nie może 
rozpocząć Prac, czas oczekiwania zostanie zafakturowany według obowiązujących 
stawek godzinowych/dziennych. 
 
8.3 Klient zapewni, że wszelkie zezwolenia na wjazd, wyjazd, karty pobytu, 
pozwolenia na pracę i wszelkie inne oficjalne zezwolenia wymagane do wykonania Prac 
przez firmę BARTEC i/lub personel firmy BARTEC zostaną uzyskane w odpowiednim 
czasie. 
 
8.4 Klient podejmie, na własny koszt, wszelkie wymagane i/lub niezbędne środki 
mające zapobiegać wypadkom. Klient poinformuje firmę BARTEC lub personel firmy 
BARTEC o wszystkich aktualnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy 
związanych z personelem instalacyjnym. Klient zapewni niezbędną pomoc w razie 
wypadku lub choroby personelu firmy BARTEC podczas wykonywania Prac. 
 
8.5 Klient powinien przechowywać materiały, które będą używane podczas Prac 
(jeśli dotyczy, w szczególności Części zamienne) w taki sposób, aby były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub pogorszeniem. Przed rozpoczęciem Prac, 
materiały, które mają być użyte, będą sprawdzane przez Klienta pod kątem 
kompletności i uszkodzeń w obecności personelu firmy BARTEC. Jeśli okaże się, że 
jakiekolwiek przedmioty zostały zgubione lub uszkodzone podczas przechowywania lub 
transportu, należy je wymienić lub naprawić na koszt Klienta. 
 
8.6 Klient zapewni energię elektryczną i oświetlenie, w tym niezbędne przyłącza do 
miejsca instalacji, ogrzewanie, sprężone powietrze, wodę, parę, paliwo itp. oraz, w razie 
potrzeby, środki komunikacji, takie jak telefon, faks, skaner, drukarkę i dostęp do 
Internetu. Ponadto Klient zapewni odpowiednie urządzenia dźwigowe i inne urządzenia 
podnoszące, w dobrym stanie technicznym, z towarzyszącym im personelem, 
odpowiednie rusztowanie, a także środki transportu dla personelu i materiałów, 
odpowiednie wyposażenie warsztatowe i urządzenia pomiarowe, ochronę miejsca 
instalacji i materiałów przed wszelkimi szkodliwymi wpływami, czyszczeniem miejsca 
instalacji, a także konieczne materiały eksploatacyjne i instalacyjne, odzież, środki 
czyszczące, smary oraz różne drobne przedmioty wymagane podczas Prac. 
 
8.7 Klient zapewni ogrzewane lub klimatyzowane, zamykane pomieszczenia, toalety 
i szatnie dla personelu firmy BARTEC, w tym odpowiednie urządzenia sanitarne i sprzęt 
pierwszej pomocy. Ponadto Klient zapewni zamykane, suche pomieszczenia do 
przechowywania materiałów i sprzętu. Wszystkie te pomieszczenia będą znajdować się 
w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń roboczych Klienta. 
 
8.8 Klient zapewnia, że firma BARTEC otrzyma we właściwym czasie wszystkie 
niezbędne zezwolenia na przywóz i wywóz narzędzi, sprzętu i materiałów oraz ponosi 
związane z tym opłaty. Klient zwróci niezwłocznie narzędzia i sprzęt dostarczone przez 
firmę BARTEC do miejsca wyznaczonego przez firmę BARTEC. Klient ponosi koszty 
wysyłki. Tytuł własności do narzędzi zakupionych przez Klienta od firmy BARTEC, 

be entitled to refuse the acceptance of the Supplies. However, BARTEC’s 
obligation to remedy such defects shall remain unaffected. 
 
7.5 With respect to Works, the following acceptance provisions shall apply: 
 
7.5.1 Works rendered by BARTEC to Customer shall be ready for formal 
acceptance ("Acceptance") when BARTEC accordingly notifies Customer of the 
completion of the Works by issuing a completion notice.  
 
7.5.2 Acceptance shall take place as soon as Customer has been notified that the 
Works are ready for Acceptance, however, within five (5) calendar days after the 
completion notice has been given. Upon Acceptance, the Works shall be inspected 
by Customer or its appointed representatives in the presence of BARTEC's 
representative. Any deficiencies are to be reported immediately in writing to 
BARTEC. However, Customer is not entitled to refuse Acceptance on account of 
minor defects, i.e. defects which do not substantially hinder the efficient function, 
operation or use of the Supplies subject to the Works. 
 
7.5.3 If Customer fails to accept the Works in time or if Acceptance is impossible 
due to circumstances not attributable to BARTEC, the Works shall be deemed to 
have been accepted. 
 
8. Rights and Obligations of Customer (re Works) 
The following provisions only apply in respect of Works: 
 
8.1 Customer shall inform BARTEC of any relevant regulations and standards 
relating to the execution of the Works to be performed under a Contract. 
 
8.2 Customer shall – at its own expense - undertake all that is necessary in 
order that Works can be commenced at the agreed place on time and carried out 
without hindrance or interruption as well as without risk for BARTEC’s personnel. 
BARTEC's personnel shall not be called upon until all preparatory work has been 
completed. If BARTEC’s personnel has already been called upon but cannot 
commence the Works, the waiting time shall be invoiced at the applicable 
hourly/daily rates. 
 
8.3 Customer shall ensure that all entry, exit, residence, work and any and all 
other official permits required for the performance of the Works by BARTEC and/or 
BARTEC's personnel are obtained in due time. 
 
8.4 Customer shall, at its own expense, carry out all required and/or necessary 
accident prevention measures. Customer shall inform BARTEC or BARTEC’s 
personnel of all current safety and hygiene regulations pertinent to installation 
personnel. Customer shall provide any necessary assistance should BARTEC's 
personnel suffer an accident or become ill during the performance of the Works. 
 
8.5 Customer shall store the materials to be used during the Works (if 
applicable, in particular Spare Parts) in such a manner that they are protected from 
any damage or deterioration. Before Works are commenced, the materials to be 
used shall be checked for completeness and damage by Customer in the presence 
of BARTEC's personnel. If any items are found to be lost or damaged during 
storage or transit they shall be replaced or repaired at Customer's expense. 
 
8.6 Customer shall provide for electrical energy and lighting, including the 
necessary connections up to the place of installation, heating, compressed air, 
water, steam, fuels, etc., and, if required means of communication, such as 
telephone, fax, scanner, printer and internet access. Further, Customer shall 
provide for suitable cranes and other lifting devices, in good working order, with 
attendant personnel, appropriate scaffolding, as well as means of transport for 
personnel and materials, appropriate workshop equipment and measuring 
devices, protection of the installation site and materials against harmful influences 
of any kind, cleaning of the installation site as well as necessary consumables and 
installation materials, clothes, cleaning materials, lubricants and miscellaneous 
small items required during the Works. 
 
8.7 Customer shall arrange for the provision of heatable or air conditioned, 
lockable rooms for BARTEC's personnel, restrooms and changing rooms for 
BARTEC's personnel, including suitable sanitary facilities and first aid equipment. 
In addition, Customer shall provide lockable, dry rooms for the storage of materials 
and equipment. All these rooms shall be located in the immediate vicinity of the 
working premises of the Customer. 
 
8.8 Customer shall ensure that BARTEC receives, in good time, all the 
necessary permits for the import and export of tools, equipment and materials, and 
shall bear any related charges. Customer shall immediately return the tools and 
equipment provided by BARTEC to the location designated by BARTEC. 
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a które firma BARTEC nadal wykorzystuje w trakcie Prac, zostanie przeniesiony na 
Klienta, na jego koszt, po zakończeniu Prac serwisowych. O ile instrukcje nie stanowią 
inaczej, narzędzia te będą dostępne dla Klienta w miejscu instalacji, na własne ryzyko 
Klienta. Narzędzia udostępnione firmie BARTEC przez Klienta zostaną zwrócone 
Klientowi po zakończeniu prac. O ile instrukcje nie stanowią inaczej, narzędzia te będą 
dostępne dla Klienta w miejscu instalacji, na własne ryzyko Klienta. 
 
8.9 Klient nie może zatrudniać personelu firmy BARTEC do pracy, która nie stanowi 
części Umowy. W żadnym wypadku firma BARTEC nie ponosi odpowiedzialności za 
jakiekolwiek prace wykonane przez personel firmy BARTEC na zlecenie Klienta bez 
wyraźnych instrukcji firmy BARTEC. 
 
8.10  Wyłącza się prawo Klienta do odstąpienia od Umowy w dowolnym momencie 
przed zakończeniem Prac, nawet jeśli Klient płaci za wykonane już Prace i zabezpiecza 
wykonawcę w całości. 
 
8.11 Poniższe postanowienia mają zastosowanie wyłącznie do Prac instalacyjnych: 
 
Klient wykona wszelkie prace inżynieryjne, budowlane i inne prace przygotowawcze 
zgodnie z zasadami sztuki, na własny koszt i odpowiedzialność oraz zgodnie 
z dokumentacją dostarczoną przez firmę BARTEC, jeśli taka istnieje. 
 
8.12 Poniższe postanowienia mają zastosowanie wyłącznie do Prac serwisowych: 
 
8.12.1 Klient zobowiązuje się niezwłocznie poinformować firmę BARTEC o wszelkich 
zauważonych nieprawidłowościach, uszkodzeniach lub brakach Produktów 
podlegających Umowie, które powodują, że Prace serwisowe są niezbędne, oraz 
wskaże zakres inspekcji, która ma zostać przeprowadzona przez firmę BARTEC.  
 
8.12.2 Klient uzyska niezbędne Części zamienne w odpowiednim czasie i odda je do 
dyspozycji personelowi firmy BARTEC pod warunkiem, że Części zamienne nie mają 
być dostarczane przez firmę BARTEC na mocy Umowy. Takie Części zamienne muszą 
spełniać wszystkie wyraźne lub uzasadnione wymogi jakościowe. Jeśli jakość nie jest 
zgodna z wyraźnymi wymogami jakościowymi lub jeśli firma BARTEC ma powody, by 
uważać, że jakość Części zamiennych może spowodować trudności w ich 
przetwarzaniu, firma BARTEC ma prawo zawiesić Prace serwisowe do czasu 
dostarczenia Części zamiennych zgodnych z wymogami jakościowymi. 
 
8.12.3 Klient jest odpowiedzialny za przyjazną dla środowiska utylizację wymienianych 
części lub materiałów eksploatacyjnych (oleje, gazy, pyły itp.) powstałych w wyniku Prac 
serwisowych, jeśli jest to wymagane. 
 
8.12.4 W odniesieniu do Prac serwisowych, punkty 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 i 8.12.3 mają 
zastosowanie tylko wtedy, gdy firma BARTEC świadczy Prace serwisowe w siedzibie 
Klienta. 
 
9. Prawa i obowiązki firmy BARTEC (dotyczące Prac) 
Poniższe postanowienia mają zastosowanie wyłącznie do Prac: 
 
9.1 W przypadku, gdy Klient nie wypełni lub jedynie częściowo wypełni zobowiązania 
określone w punkcie 8, a firma BARTEC wyznaczy Klientowi rozsądny termin 
wypełnienia swoich zobowiązań, który upłynie bezskutecznie, firma BARTEC będzie 
uprawniona do usunięcia takich braków we własnym zakresie lub korzystając z usług 
osób trzecich. Koszty wynikające w związku z powyższym ponosi Klient. Ponadto firma 
BARTEC będzie uprawniona do unieważnienia Umowy. Wszelkie dalsze roszczenia 
o odszkodowanie od firmy BARTEC pozostają bez zmian. 
 
9.2 Jeżeli personel firmy BARTEC napotka jakiekolwiek zagrożenie 
(w szczególności, jeśli bezpieczeństwo personelu nie jest zagwarantowane w siedzibie 
Klienta) lub napotyka znaczące trudności w wykonywaniu pracy z jakiegokolwiek 
powodu niezależnego od firmy BARTEC, firma BARTEC może wstrzymać wszelkie 
Prace oraz wycofać personel z miejsca pracy. W takim przypadku wydatki, tj. 
odpowiednie stawki godzinowe/dzienne, zostają fakturowane jako czas oczekiwania 
plus koszty podróży i diety dzienne. 
 
9.3 W przypadku, gdy Prace stają się niewykonalne z przyczyn leżących po stronie 
Klienta, firma BARTEC jest uprawniona do żądania uzgodnionego wynagrodzenia. 
Prawo do dochodzenia dalszych roszczeń lub praw, w szczególności odszkodowania 
za szkody, pozostaje zastrzeżone.  
 
9.4 W przypadku, gdy Prace nie mogą być wykonane lub mogą być wykonane 
jedynie częściowo w wyniku pogorszenia się lub częściowego pogorszenia Dostaw, 
z zastrzeżeniem Prac lub samych Prac, (i) z przyczyn leżących po stronie Klienta, lub 
(ii) w wyniku instrukcji Klienta dotyczącej wykonania Prac, lub (iii) w wyniku 
niezastosowania się przez Klienta do specyfikacji i instrukcji firmy BARTEC dotyczących 
Produktów BARTEC uprzednio udostępnionych Klientowi, firma BARTEC ma prawo 

Customer shall bear the dispatch costs. Ownership of tools purchased by 
Customer from BARTEC and which BARTEC continues to use during the Works, 
shall be transferred to Customer, at the latter's expense, after completion of the 
Service Works. Unless instructions are given to the contrary, these tools shall be 
kept available for Customer on the installation site, at the latter's risk. The tools 
made available to BARTEC by Customer shall be returned to Customer after 
completion of the Works. Unless instructions are given to the contrary, these tools 
shall be kept available for Customer on the installation site, at the latter's risk. 
 
8.9 Customer is not allowed to employ BARTEC's personnel for work which 
does not form part of the Contract. In no event, BARTEC accepts any responsibility 
for any work carried out by BARTEC’s personnel to the order of Customer without 
BARTEC’s explicit instruction. 
 
8.10 The right of the Customer to withdraw from the Contract at any time before 
the Works are completed is excluded even if Customer pays for Works already 
done and indemnifies the contractor in full. 
 
8.11 The following provision only applies in respect of Installation Works: 
 
Customer shall carry out all the civil engineering, construction and other 
preparatory work skilfully at its expense and responsibility in accordance with the 
documentation supplied by BARTEC, if any. 
 
8.12 The following provisions only apply in respect of Service Works: 
 
8.12.1 Customer shall immediately inform BARTEC about any observed 
irregularities, damages or deficiencies of Products subject to a Contract which 
make Service Works necessary and shall indicate the scope of inspection to be 
done by BARTEC.  
 
8.12.2 Necessary Spare Parts shall be obtained by Customer in due time and 
placed at the disposal of BARTEC’s personnel, provided that Spare Parts are not 
to be supplied by BARTEC pursuant to the Contract. Such Spare Parts must 
comply with all express or reasonable quality requirements. If the quality is not in 
accordance with express quality requirements or if BARTEC has reason to believe 
that the quality of the Spare Parts is such to give rise to difficulties in processing, 
BARTEC is entitled to suspend the Service Works until being provided with Spare 
Parts in compliance with quality requirements. 
 
8.12.3 Customer is responsible for the environmentally appropriate disposal of 
replaced parts or consumables (oils, gases, dust, etc.) resulting from the Service 
Works, if required. 
 
8.12.4 With regard to Service Works, Section 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 and 8.12.3 shall 
only apply if BARTEC renders Service Works at Customer’s premises. 
 
9. Rights and Obligations of BARTEC (re Works) 
The following provisions only apply in respect of Works: 
 
9.1 In case Customer does not fulfil or only partially fulfils its obligations set 
forth in Section 8 and BARTEC sets Customer a reasonable deadline for the 
fulfilment of its obligations which elapses without success, BARTEC will be entitled 
to remedy such deficiencies either itself or by means of third parties. The ensuing 
costs shall be borne by Customer. Further, BARTEC will be entitled to rescind the 
Contract. Any further claims for compensation of BARTEC shall remain unaffected. 
 
9.2 If BARTEC's personnel encounter any danger (in particular if the safety of 
the personnel is not guaranteed on the Customer’s premises) or is considerably 
hindered in carrying out the work due to any reason not attributable to BARTEC, 
BARTEC is allowed to stop any Works and withdraw the site personnel. In such 
case, the expenses, i.e. the corresponding hourly/daily rates, are invoiced as 
waiting time, plus travelling expenses and daily allowances. 
 
9.3 In case the Works become unfeasible due to reasons attributable to 
Customer, BARTEC is entitled to claim the agreed remuneration. The right to 
assert further claims or rights, in particular compensation for damages, remains 
reserved.  
 
9.4 In case the Works cannot be carried out or can only partially be carried out 
as a result of the deterioration or partial deterioration of the Supplies subject to the 
Works or the Works itself, either (i) for reasons attributable to Customer, or (ii) as 
result of an instruction of the Customer relating to the performance of the Works, 
or (iii) as result of Customer’s non-compliance with BARTEC’s specifications and 
instructions regarding BARTEC-Products previously made available to Customer, 
BARTEC is entitled to demand the agreed remuneration and reimbursement of 
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zażądać uzgodnionego wynagrodzenia i zwrotu kosztów nieuwzględnionych w 
wynagrodzeniu. Firma BARTEC winna jednak w tym przypadku zezwolić na odliczenie 
kosztów zaoszczędzonych w wyniku niezapewnienia lub niepełnego zapewnienia Prac, 
lub dochodów uzyskanych dzięki wykorzystaniu zasobów pracy w innym miejscu, lub 
jakichkolwiek wpływów, których firma BARTEC nie osiągnie poprzez działanie w złych 
zamiarach. Zakłada się zatem, że firma BARTEC ma prawo do 15% uzgodnionego 
wynagrodzenia należnego za tę część usługi, która nie została zrealizowana. To samo 
dotyczy przypadku, w którym firma BARTEC unieważni Umowę zgodnie z punktem 9.1 
zdanie 3.  
 
W przypadku gdy Prace nie mogą być wykonane lub mogą być wykonywane jedynie 
częściowo w wyniku pogorszenia się lub częściowego pogorszenia jakości Produktów, 
które mają być zainstalowane lub samych Prac z powodu wystąpienia Siły wyższej, 
firma BARTEC ma prawo zażądać części wynagrodzenia, które odpowiada wykonanym 
Pracom i zwrotu kosztów nieuwzględnionych w wynagrodzeniu. Prawo do dochodzenia 
dalszych roszczeń lub praw pozostaje zastrzeżone.  
 
Punkt 9.4 nie ma zastosowania, jeżeli Prace stają się niewykonalne lub ulegają 
pogorszeniu z powodu okoliczności, które można przypisać wyłącznie firmie BARTEC 
oraz w zakresie, w jakim powyższa sytuacja występuje.  
 
9.5 Firma BARTEC zobowiązuje się wykonywać Prace w sposób profesjonalny 
wykorzystując do tego wykwalifikowany personel. Firma BARTEC ma prawo zlecić 
wykonanie Prac stronom trzecim. 
 
9.6 Firma BARTEC ma prawo do wymiany personelu serwisowego w dowolnym 
momencie.  
 
9.7 Firma BARTEC poinformuje Klienta na pi-śmie o wykonanych Pracach po ich 
zakończeniu lub na żądanie Klienta. 
 
9.8 Poniższe postanowienia mają zastosowanie wyłącznie do Prac serwisowych: 
 
9.8.1 Produkty podlegające Pracom serwisowym zostaną sprawdzone przez firmę 
BARTEC w celu ustalenia ilości wymaganej pracy i materiałów przed zawarciem 
Umowy. Jeśli wymagania dotyczące siły roboczej i/lub materiałów przekraczają 
uzgodniony zakres Prac serwisowych, będą one – pod warunkiem uzyskania zgody 
Klienta – również świadczone wyłącznie za wynagrodzeniem, o ile wyraźnie nie 
uzgodniono inaczej. 
 
9.8.2 O ile nie uzgodniono inaczej, Prace serwisowe będą wykonywane, według 
uznania firmy BARTEC, w siedzibie Klienta lub w siedzibie firmy BARTEC, chyba że, ze 
względu na ich charakter, Prace serwisowe muszą być wykonywane w siedzibie Klienta. 
 
10. Gwarancja 
 
10.1 Jakość i specyfikacje Dostaw i/lub Prac są uzgodnione w sposób wyczerpujący 
i jednoznaczny pomiędzy firmą BARTEC i Klientem w Umowie. 
 
10.2 Firma BARTEC gwarantuje, że Dostawy i/lub Prace są wolne od wad 
w momencie przeniesienia ryzyka. W przypadku wystąpienia wad firma BARTEC 
zobowiązuje się, według własnego uznania, naprawić lub wymienić Dostawy lub 
wykonać nowe Prace (łącznie zwane „Naprawą”) w rozsądnym terminie, o ile takie wady 
zostaną zgłoszone firmie BARTEC zgodnie z punktem 7.1. Wymienione części staną 
się własnością firmy BARTEC. 
 
10.3 Jeśli Naprawa nie zostanie przeprowadzono pomyślnie, tj. po trzech (3) 
nieudanych próbach, lub jeśli Naprawa jest niemożliwa, Klient może zażądać rozsądnej 
obniżki ceny lub unieważnić odpowiednią Umowę.  
 
10.4 Wyłączone z gwarancji firmy BARTEC są wszelkie wady, które nie są 
udowodnioną konsekwencją  materiału, wadliwego projektu lub wadliwego wykonania, 
w szczególności, między innymi, wady wynikające z normalnego zużycia, niewłaściwej 
lub niedbałej konserwacji, nieprzestrzegania instrukcji obsługi, nadmiernego 
obciążenia, użycia nieodpowiedniego materiału lub sprzętu, wpływu działania 
chemicznego lub elektrolitycznego, nieodpowiedniego podłoża budowlanego, 
nieprzewidzianych wpływów zewnętrznych, prac budowlanych, instalacyjnych lub 
montażowych nie podjętych przez firmę BARTEC lub wynikających z innych przyczyn 
pozo-stających poza kontrolą firmy BARTEC. 
 
10.5 W uzupełnieniu do punktu 10.4 Klient nie jest uprawniony do żadnych praw 
i roszczeń gwarancyjnych, jeśli i w zakresie, w jakim (i) Klient nie podjął wszystkich 
środków ostrożności i/lub natychmiastowych odpowiednich środków w celu 
zapobieżenia pogorszeniu się uszkodzenia Produktów podlegających Pracom, lub (ii) 
Klient nie zastosował się do specyfikacji i instrukcji firmy BARTEC dotyczących 
Produktów BARTEC (patrz punkt 9.4) lub zobowiązań określonych w punkcie 8.1, lub 

those expenses not included in the remuneration; BARTEC must, however, in this 
case, allow the deduction of expenses saved as a result of the Works not or not 
fully being provided, or proceeds earned by using its work resources elsewhere, 
or any such proceeds which BARTEC fails to realize by acting with malicious 
intent. It is thus presumed that BARTEC is entitled to 15% of the agreed 
remuneration due on that part of the service that has not been performed. The 
same shall apply in case BARTEC rescinds the Contract pursuant to Section 9.1 
sentence 3.  
 
In case the Works cannot be carried out or can only partially be carried out as a 
result of the deterioration or partial deterioration of the Products to be installed or 
the Works itself due to Force Majeure, BARTEC is entitled to demand a part of the 
remuneration that corresponds to Works performed and reimbursement of those 
expenses not included in the remuneration. The right to assert further claims or 
rights remains reserved.  
 
Section 9.4 shall not apply if and to the extent that the Works become impracticable 
or deteriorate due to circumstances solely attributable to BARTEC.  
 
9.5 BARTEC undertakes to carry out the Works in a workmanlike manner and 
with qualified personnel. BARTEC is entitled to subcontract Works to third parties. 
 
9.6 BARTEC is entitled to exchange its service personnel at all times.  
 
9.7 BARTEC shall inform Customer in writing about the Works executed upon 
conclusion of the works or at the request of the Customer. 
 
9.8 The following provisions only apply in respect of Service Works: 
 
9.8.1 The Products subject to the Service Works will be examined by BARTEC to 
determine the amount of work and material required, before entering into 
a Contract. If labor and/or material requirements exceed the agreed scope of the 
Service Works, they shall – subject to the Customer’s approval – also be provided, 
however, only against remuneration, unless expressly agreed upon otherwise. 
 
9.8.2 Unless agreed upon otherwise, the Service Works shall be performed, at 
BARTEC's discretion, at Customer’s premises or at BARTEC’s premises, unless, 
due to their nature, Service Works must be performed at the Customer’s premises. 
 
10. Warranty 
 
10.1 The quality and specifications of the Supplies and/or Works are 
exhaustively and conclusively agreed upon between BARTEC and Customer in 
the Contract. 
 
10.2 BARTEC warrants that the Supplies and/or Works are free of any defects 
at the time of transfer of risk. In case of defects, BARTEC undertakes, at its choice, 
to repair or replace the Supplies or perform new Works (together "Rectification") 
within a reasonable period of time, provided such defects are notified to BARTEC 
in accordance with Section 7.1. Replaced parts shall become BARTEC’s property. 
 
10.3 If the Rectification fails, i.e. after three (3) unsuccessful attempts or if the 
Rectification is impossible, Customer may claim a reasonable reduction of price or 
rescind the respective Contract.  
 
10.4 Excluded from BARTEC's warranty and liability for defects are all 
deficiencies which cannot be proven to have their origin in bad material, faulty 
design or poor workmanship, in particular, but not limited to, those deficiencies 
resulting from normal wear, improper or negligent maintenance, failure to observe 
the operating instructions, excessive loading, use of any unsuitable material or 
equipment, influence of chemical or electrolytic action, inappropriate foundation 
soil, nonforeseeable external influences, building, installation or assembly work not 
undertaken by BARTEC, or resulting from other reasons beyond BARTEC's 
control. 
 
10.5 In addition to Section 10.4 Customer is not entitled to any warranty rights 
and claims if and to the extent that (i) Customer has not taken all precautions 
and/or immediate appropriate measures to prevent an aggravation of the damage 
to Products subject to the Works, or (ii) Customer did not comply with BARTEC’s 
specifications and instructions regarding BARTEC-Products (cf. Section 9.4) or its 
obligations set forth in Section 8.1, or (iii) with respect to Service Works, Customer 
or a third party appointed by Customer carried out modifications or repairs of 
Products without the prior inspection of the defect and/or written permission of 
BARTEC. 
 
10.6 The limitation period for warranty claims  
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(iii) w odniesieniu do Prac serwisowych, Klient lub strona trzecia wyznaczona przez 
Klienta przeprowadził modyfikacje lub naprawy Produktów bez uprzedniej inspekcji 
wady i/lub pisemnej zgody firmy BARTEC. 
 
10.6 Okres przedawnienia roszczeń gwarancyjnych  
 
- dla Dostaw wynosi dwanaście (12) miesięcy, począwszy od przeniesienia ryzyka 
związanego z Dostawami, 
- dla Prac instalacyjnych wynosi sześć (6) miesięcy począwszy od Odbioru, ale kończy 
się nie później niż dwanaście (12) miesięcy po zakończeniu Prac instalacyjnych, 
- dla Prac serwisowych wynosi dwanaście (12) miesięcy począwszy od Odbioru, ale 
kończy się nie później niż osiemnaście (18) miesięcy począwszy od Odbioru. 
 
10.7 W odniesieniu do jakichkolwiek wad lub niewykonania wyraźnych gwarancji (jeśli 
uzgodniono to w Umowie), prawa i środki prawne określone w niniejszym punkcie 10 
będą wyłączone i zastąpione innymi gwarancjami lub środkami prawnymi wyraźnymi 
lub dorozumianymi. Jednakże prawa Klienta do żądania odszkodowania lub zwrotu 
wydatków zgodnie z punktem 12 pozostają nienaruszone. 
 
11. Własność intelektualna, prawa autorskie, znaki towarowe 
 
11.1 Klient zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić od odpowiedzialności firmę 
BARTEC lub jej członków zarządu, dyrektorów, pracowników i przedstawicieli z tytułu 
wszelkich odszkodowań, strat, kosztów, wydatków, roszczeń, pozwów, żądań, spraw 
sądowych i wyroków wynikającymi z faktycznych lub domniemanych naruszeń praw 
własności intelektualnej stron trzecich spowodowanych przez: 
 
- postąpienie przez firmę BARTEC zgodnie z instrukcjami, specyfikacjami, projektami 
lub produktami dostarczonymi przez Klienta do wykorzystania w produkcji Dostaw lub 
w inny sposób w związku z Dostawami; 
- wykorzystanie przez Klienta lub połączenie Dostaw z innymi produktami lub usługami 
nie dostarczonymi przez firmę BARTEC pod warunkiem, że takie naruszenie nie 
powstało z samych Dostaw; 
- modyfikacje Dostaw nie wykonywane lub zalecane przez firmę BARTEC.  
 
11.2 O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, prawa autorskie do wszystkich 
dokumentów, raportów, oprogramowania i informacji wytworzonych przez firmę 
BARTEC należą do firmy BARTEC, a prawo Klientów do ich użytkowania jest całkowicie 
ograniczone do celu, w jakim Dostawy lub Prace są realizowane, a żadna część 
raportów, dokumentów, oprogramowania i informacji nie może być wykorzystywana do 
innych celów bez zgody firmy BARTEC.  
 
11.3 Ponadto, wszelkie prawa, tytuły i udziały w każdym wytworze pracy, w tym między 
innymi wszelkie raporty, rysunki, fotografie, dane i specyfikacje, przechowywane na 
papierze, dysku komputerowym lub w inny sposób, programy komputerowe, prace 
pochodne, odkrycia, projekty wynalazki, patenty, know-how lub ulepszenia („Produkty 
pracy”), które mogą być tworzone lub rozwijane w wyniku lub w związku z Umową, 
stanowią wyłączną własność firmy BARTEC. Firma BARTEC może udzielić Klientowi 
niewyłącznej, niezbywalnej i bezpłatnej licencji na korzystanie z Produktów pracy do 
własnych wewnętrznych celów biznesowych.  
 
11.4 Klient nie ma prawa używać znaków towarowych firmy BARTEC bez jej pisemnej 
zgody. Jeśli Klient naruszy to zobowiązanie, Klient ponosi odpowiedzialność za 
wszelkie szkody poniesione w wyniku tego naruszenia przez firmę BARTEC. Ponadto 
firma BARTEC ma prawo unieważnić wszystkie Umowy zawarte z Klientem. 
 
12. Ograniczenie odpowiedzialności 
 
12.1 Firma BARTEC ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku winy z jej strony. 
Jednak firma BARTEC – niezależnie od pod-stawy prawnej – w żadnym wypadku nie 
ponosi odpowiedzialności za utratę produkcji, utratę użytkowania, utratę zamówień, 
utratę zysków, koszt kapitału, a także jakiekolwiek inne szkody dodatkowe, 
bezpośrednie, pośrednie lub wtórne lub szkód powyższego rodzaju występujące 
w odniesieniu do klientów Klienta lub stron trzecich.  
 
12.2 Całkowita odpowiedzialność firmy BARTEC z tytułu wszelkich roszczeń, 
niezależnie od ich podstawy prawnej, nie może w żadnym przypadku przekroczyć 
łącznej kwoty odpowiedniej wartości zamówienia netto Umowy. 
 
12.3 Opisane powyżej ograniczenia odpowiedzialności nie będą miały zastosowania 
w przypadku umyślnego lub rażącego za-niedbania, w przypadku uszkodzenia ciała lub 
w przypadku odpowiedzialności zgodnie z obowiązującym prawem. 
 
12.4 W zakresie, w jakim odpowiedzialność firmy BARTEC jest wyłączona lub 
ograniczona przez powyższe postanowienia, ma to również zastosowanie do osobistej 

 
- for Supplies is twelve (12) months beginning with the transfer of risk of the 
Supplies, 
- for Installation Works is six (6) months beginning with the Acceptance, but ends 
not later than twelve (12) months after completion of the Installation Works, 
- for Service Works is twelve (12) months beginning with the Acceptance, but ends 
no later than eighteen (18) months beginning with the Acceptance. 
 
10.7 With respect to any defects or any failure to fulfil express warranties (if 
agreed upon in a Contract), the rights and remedies set forth in this Clause 10 
shall be to the exclusion of and in lieu of any other warranties or remedies express 
or implied. However, Customer’s rights to claim damages or reimbursement of 
expenditures pursuant to Clause 12 shall remain unaffected. 
 
11. Intellectual Property, Copyright, Trademarks 
 
11.1 Customer shall indemnify, defend and hold harmless BARTEC or its 
officers, directors, employees and agents from and against any and all damages, 
losses, costs, expenses, claims, demands, suits and judgments arising from actual 
or alleged infringements of any third party's intellectual property rights caused by: 
 
- BARTEC having followed or used the instructions, specifications, designs or 
products furnished by Customer to be used in the manufacturing of the Supplies 
or otherwise in relation with the Supplies; 
- Customer’s use of or combination of the Supplies in conjunction with other 
products or services not delivered by BARTEC provided such infringement would 
not have arisen from the Supplies themselves; 
- Modifications of the Supplies not executed or recommended by BARTEC.  
 
11.2 Unless otherwise agreed in writing, the copyright of all documents, reports, 
software and information produced by BARTEC is vested in BARTEC and the 
Customers’ right to their use is restricted wholly to the purpose for which the 
Supplies or the Works are provided and no part of the reports, documents, 
software and information may be used for other purposes without BARTEC’s 
approval.  
 
11.3 Further, all rights, title and interest in and to any work product including but 
not limited to any reports, drawings, photographs, data and specifications, whether 
stored on paper, computer disk or otherwise, software programs, derivative works, 
discovery, designs, invention, patents, know-how or improvements (“Work 
Products”) which may be conceived, created or developed as a result of or in 
connection with a Contract shall be the sole property of BARTEC. BARTEC may 
grant a non-exclusive, non-transferable and royalty-free license to Customer to 
use the Work Products for its internal business purposes.  
 
11.4 Customer is not entitled to use BARTEC’s trademarks without its written 
consent. If Customer breaches this obligation, Customer shall be liable for all 
resulting damages incurred by BARTEC on account for such breach. Furthermore, 
BARTEC is entitled to rescind all Contracts entered into with Customer. 
 
12. Limitation of Liability 
 
12.1 BARTEC is only liable in case of fault. However, BARTEC shall – 
irrespective of the legal basis – in no event be liable for loss of production, loss of 
use, loss of orders, loss of profit, cost of capital as well as any other incidental, 
direct or indirect or consequential damages or damages of the aforementioned 
kind occurring to customers of Customer or to third parties.  
 
12.2 BARTEC’s overall liability for all claims of any kind, irrespective of their 
legal basis, shall in no event exceed the overall aggregate amount of the 
respective net order value of the Contract. 
 
12.3 The limitations of liability described above will not apply in case of intent or 
gross negligence, in cases of bodily harm or in case of a liability according to 
mandatory law. 
 
12.4 To the extent that BARTEC’s liability is excluded or limited by the provisions 
above, this shall also apply to the personal liability of BARTEC’s office 
employments, factory workforce, staff members and vicarious agents. 
 
12.5 With regard to BARTEC’s liability due to delay, Clause 5.7 shall prevail. 
 
13. Subcontracting and Assignment  
 
13.1 Customer is not entitled to subcontract the fulfilment of its obligations to 
any third party without the prior written consent of BARTEC. 
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odpowiedzialności pracowników biurowych, pracowników fabrycznych, członków 
personelu i pełnomocników firmy BARTEC. 
 
12.5 W odniesieniu do odpowiedzialności firmy BARTEC z tytułu opóźnienia, punkt 
5.7 ma moc rozstrzygającą.  
 
13. Podwykonawstwo i cesja  
 
13.1 Klient nie jest uprawniony do podzlecania wykonawstwa swoich zobowiązań 
stronom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody firmy BARTEC. 
 
13.2 Klient nie jest uprawniony do dokonywania cesji jakichkolwiek praw, roszczeń lub 
zobowiązań wynikających z Umowy z firmą BARTEC na jakąkolwiek stronę trzecią bez 
uprzedniej pisemnej zgody firmy BARTEC. 
 
14. Zastrzeżenie dotyczące kontroli wywozu 
 
14.1 Firma BARTEC może odmówić wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy 
z Klientem, jeśli i w zakresie, w jakim wypełnianie zobowiązań umownych jest 
zabronione lub ograniczone przez krajowe lub międzynarodowe przepisy ustawy 
o handlu zagranicznym lub jakiekolwiek embarga i/lub inne sankcje utrudniające 
wypełnienie tych zobowiązań.  
 
14.2 W przypadku gdy firma BARTEC opóźnia się z wypełnieniem swoich zobowiązań 
wynikających z Umowy w wyniku zastosowania, udzielenia licencji lub podobnych 
wymagań lub procedur obowiązujących w zakresie ustawy o handlu zagranicznym, 
termin wykonania tych zobowiązań zostanie odpowiednio przedłużony. Roszczenia 
o odszkodowanie ze strony Klienta wynikające z takich opóźnień są wykluczone, jeśli 
opóźnienia są niezależne od firmy BARTEC oraz w takim zakresie, w jakim są one od 
niej niezależne. 
 
14.3   W przypadku gdy wypełnienie zobowiązań firmy BARTEC wynikających z Umowy 
jest niedozwolone lub ograniczone przez obowiązującą krajową lub międzynarodową 
ustawę o handlu zagranicznym przez okres ośmiu (8) miesięcy lub dłużej, firma 
BARTEC ma prawo anulować lub unieważnić Umowę bez wypowiedzenia, jednak pod 
warunkiem, że wyżej wymienione okoliczności są niezależne od firmy BARTEC. 
 
15. Poufność 
 
15.1 Klient zobowiązuje się zachować w poufności know-how, tajemnice handlowe 
i inne informacje otrzymane od firmy BARTEC w związku z realizacją niniejszej Umowy 
(„Informacje”). Klient, który otrzymał te informacje nie ma prawa, w szczególności, 
przekazywać ich stronom trzecim lub udzielać dostępu do takich informacji stronom 
trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody firmy BARTEC. Klient podejmuje się zobowiązać 
swoich pracowników oraz inne osoby, które uzyskają dostęp do informacji do 
zachowania poufności w takim samym zakresie. 
 
15.2 Obowiązek wskazany w powyższym punkcie nie obejmuje informacji, które 
a) były już wcześniej znane Klientowi w momencie zawarcia Umowy lub które zostały 
następnie ujawnione przez stronę trzecią bez naruszenia umowy o zachowaniu 
poufności, b) są publicznie znane w chwili zawierania Umowy lub są następnie 
ujawniane opinii publicznej bez naruszania postanowień niniejszej Umowy, c) których 
ujawnienie jest wymagane ze względu na zobowiązania prawne lub na skutek nakazu 
sądowego lub administracyjnego. 
 
16. Nadzwyczajne okoliczności (dotyczące Prac) 
 
Poniższe postanowienie mają zastosowanie wyłącznie do Prac: 
W przypadku wystąpienia nieprzewidywalnych i nadzwyczajnych okoliczności, które 
znacząco zmieniają wartość handlową Prac lub znacząco wpływają na działalność firmy 
BARTEC, w zakresie, w jakim wykonanie Prac staje się nieuzasadnione dla firmy 
BARTEC i które są niezależne od firmy BARTEC lub Klienta, odpowiednia Umowa 
pomiędzy firmą BARTEC i Klientem zostanie stosownie zmieniona. Jeśli nie można tego 
racjonalnie uzasadnić z ekonomicznego punktu widzenia, firma BARTEC ma prawo 
anulować Umowę w całości lub w części. Klient nie ma prawa do roszczenia 
o odszkodowanie w wyniku takiego anulowania. W przypadku gdy firma BARTEC 
zdecyduje się skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, zobowiązuje się 
poinformować Klienta niezwłocznie po uznaniu konsekwencji nieprzewidywalnych 
i nadzwyczajnych okoliczności, nawet jeśli przedłużenie terminu instalacji zostało 
uzgodnione z Klientem.  
 
17. Zrzeczenie się praw 
 
17.1 Nieskorzystanie lub opóźnienie w skorzy-staniu przez firmę BARTEC 
z jakiegokolwiek prawa, uprawnienia lub środku prawnego nie stanowi zrzeczenia się 
tego prawa, ani w inny sposób nie narusza żadnych praw, uprawnień lub środków 

 
13.2 Customer is not entitled to assign any rights, claims or obligations under 
a Contract with BARTEC to any third party without the prior written consent of 
BARTEC. 
 
14. Export Control Reservation 
 
14.1 BARTEC may refuse to fulfil its obligations under a Contract with Customer 
if and to the extent the fulfilment of the contractual obligations is prohibited or 
impaired by national or international foreign trade law regulations or any embargos 
and/or other sanctions obstructing the fulfilment.  
 
14.2 In case BARTEC is in delay with its obligations under a Contract caused 
by application, licensing or similar requirements or procedures of the applicable 
foreign trade law, the time of performance of such obligations shall be extended 
accordingly. Claims for damages by Customer based on such delays are excluded 
if and to the extent such delays are not attributable to BARTEC. 
 
14.3  In the event the fulfilment of BARTEC’s obligations under a Contract is 
prohibited or impaired by applicable national or international foreign trade law for 
a period of eight (8) months or longer, BARTEC shall be entitled to cancel or 
rescind the Contract without notice, provided however, that the abovementioned 
circumstances are not attributable to BARTEC. 
 
15. Confidentiality 
 
15.1 Customer shall undertake to keep confidential knowhow, trade secrets and 
other information received from BARTEC in connection with the execution of this 
contract ("Information"). Customer receiving the information is in particular not 
authorised to forward such information to third parties or grant access to such 
information to third parties without prior written approval by BARTEC. Customer 
shall undertake to commit its employees as well as other individuals who receive 
access to the information to confidentiality to the same extent. 
 
15.2 The obligation indicated in the abovementioned Clause does not include 
information which a) was already verifiably known to Customer at the time of the 
conclusion of the Contract or which were subsequently disclosed by a third party 
without violating a confidentiality agreement; b) are public knowledge at the 
conclusion of the Contract or which are subsequently disclosed to the public 
without violating the provisions of this Contract; c) is required to be disclosed due 
to legal obligations or due to court order or an administrative order. 
 
16. Extraordinary Circumstances (re Works) 
 
The following provision shall apply in respect of Works: 
In case unpredictable and exceptional circumstances occur, which change the 
commercial value of the Works considerably or affect the operations of BARTEC 
considerably, to the extent that performance of the Works becomes unreasonable 
for BARTEC, and which are not attributable to BARTEC or Customer, the 
respective Contract between BARTEC and Customer shall be amended 
reasonably. If this cannot be reasonably justified from an economic perspective, 
BARTEC is entitled to cancel the Contract wholly or in part. Customer has no right 
to claim for compensation as a result of such cancellation. In case BARTEC 
decides to make use of its right of cancellation, it shall inform Customer 
immediately after the consequences of the unpredictable and exceptional 
circumstances have been recognized, even if an extension of the installation time 
had been agreed with Customer.  
 
17. No Waiver 
 
17.1 No failure or delay by BARTEC in exercising any right, power or remedy 
shall operate as a waiver thereof or otherwise impair any of its rights, powers or 
remedies, unless stated otherwise in the Conditions. No single or partial exercise 
of any such right shall preclude any other or further exercise thereof or the exercise 
of any other right. No waiver of any such right shall be effective unless given in 
writing. 
 
17.2 The rights or remedies provided for herein are cumulative and, except as 
specifically provided herein, are not exclusive of any other rights, powers or 
remedies provided by law or in equity. The assertion or employment of any right 
or remedy hereunder, or otherwise, shall not prevent the concurrent assertion of 
any other appropriate right or remedy. 
 
18. BARTEC Code of Conduct  
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prawnych, chyba że postanowiono inaczej w Warunkach. Wykonanie, całkowite bądź 
częściowe, takiego prawa nie wyklucza innej lub dalszej możliwości skorzystania z tego 
prawa lub z innego prawa. W żadnym wypadku odstąpienie od wspomnianego prawa 
nie będzie skuteczne, o ile nie zostanie przedstawione w formie pisemnej. 
 
17.2 Prawa i środki prawne przewidziane w niniejszej Umowie mają charakter łączny 
i, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszej Umowie, nie wykluczają 
żadnych innych praw, uprawnień lub środków prawnych przewidzianych przez prawo 
lub na zasadzie słuszności. Dochodzenie lub zastosowanie jakiegokolwiek prawa lub 
środka prawnego na mocy niniejszej Umowy lub w inny sposób nie uniemożliwia 
równoczesnego dochodzenia jakiegokolwiek innego odpowiedniego prawa lub środka 
prawnego. 
 
18. Kodeks postępowania firmy BARTEC  
 
Akceptacja niniejszych Warunków stanowi akceptację i przyrzeczenie przestrzegania 
Kodeksu postępowania firmy BARTEC (www.BARTEC.de/en/company/compliance). 
W przypadku naruszenia Kodeksu postępowania firmy BARTEC, firma BARTEC ma 
prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez dalszych zobowiązań 
i odpowiedzialności wobec Klienta. Klient w pełni zabezpieczy firmę BARTEC przed 
wszelkimi szkodami, stratami, ograniczeniami płatności, roszczeniami stron trzecich 
wynikającymi z rozwiązania Umowy lub pozostającymi w związku z jej rozwiązaniem. 
 
19. Siła wyższa 
 
W przypadku nieprzewidzianych okoliczności pozostających poza kontrolą firmy 
BARTEC, tj. zdarzeń o charakterze siły wyższej, takich jak strajki, awarie, wojny, 
rozruchy lub sabotaż, wypadki, choroby, działania lub zaniechania władz lokalnych lub 
państwowych, nieprzewidziane prze-szkody transportowe, pożar, wybuch, zdarzenia 
losowe, a także nieprzewidywalne trudności w zakupie materiałów i nieprzewidywalne 
zakłócenia działania lub inne nieprzewidywalne, nieuniknione lub nadzwyczajne 
zdarzenia poza strefą wpływu firmy BARTEC („Siła wyższa”), uzgodnione Terminy 
zostaną przedłużone o czas trwania przedmiotowego zdarzenia. W przypadku gdy czas 
trwania takich zdarzeń przekroczy trzy (3) miesiące, firma BARTEC będzie uprawniona 
do odstąpienia od Umowy i/lub rozwiązania Umowy w celu wykonania zobowiązania 
o charakterze ciągłym. Klientowi przysługują takie same prawa. 
 
20. Prawo właściwe i arbitraż 
 
20.1 Niniejsze Warunki i jakakolwiek umowa pomiędzy firmą BARTEC a Klientem 
będą interpretowane, rozumiane i wykonywane zgodnie z prawem Szwajcarii. 
Stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej 
sprzedaży towarów (CISG) i zasad międzynarodowego prawa prywatnego/kolizji praw 
lub innych przepisów od-noszących się do stosowalności prawa zagranicznego jest 
wykluczone. 
 
20.2 Wszelkie spory powstałe z powodu lub w związku z niniejszymi Warunkami lub 
do-wolną Umową pomiędzy firmą BARTEC a Klientem będą w sposób ostateczny 
rozstrzygane na mocy Regulaminu Arbitrażu Międzynarodowej Izby Handlowej (MIH) 
przez trzech arbitrów zgodnie ze wspomnianym Regulaminem. Przewodniczący 
trybunału powoływany jest przez arbitrów powołanych przez stronę. Miejscem arbitrażu 
jest miejsce siedziby firmy BARTEC. Językiem postępowania arbitrażowego jest język 
angielski. Postanowienia dotyczące arbitra tymczasowego nie mają zastosowania. 
 
21. Postanowienia końcowe  
 
21.1 Niniejsze Warunki nie mogą być zmieniane, poprawiane ani modyfikowane, za 
wyjątkiem pisemnej umowy podpisanej przez właściwie upoważnionych przedstawicieli 
firmy BARTEC i Klienta.  
 
21.2 Każde postanowienie niniejszych Warunków, które jest zabronione lub 
niewykonalne w jakiejkolwiek jurysdykcji, będzie, zgodnie z przepisami obowiązującymi 
w danej jurysdykcji, nieskuteczne w zakresie takiego zakazu lub niewykonalności bez 
unieważnienia pozostałych postanowień niniejszych Warunków, a każdy taki zakaz lub 
niewykonalność w jakiejkolwiek jurysdykcji nie unieważni ani nie powoduje 
unieważnienia takiego postanowienia w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Takie zakazane 
lub niewykonalne postanowienia zostaną zastąpione ważnymi i wykonalnymi 
postanowieniami, które najlepiej odpowiadają celowi handlowemu i celowi niniejszej 
Umowy. 

Acceptance of these Conditions constitutes acceptance of and a promise to 
adhere to the BARTEC Code of Conduct 
(www.BARTEC.de/en/company/compliance). In case of violation of BARTEC’s 
Code of Conduct, BARTEC is entitled to terminate the Contract with immediate 
effect and without further obligations and liability towards the Customer. The 
Customer shall fully indemnify BARTEC from all damages, losses, restraint of 
payments, claims of third parties, resulting from or in connection with the 
termination of the Contract. 
 
19. Force Majeure 
 
In case of unforeseeable circumstances beyond the control of BARTEC, i.e. an 
event of force majeure, such as strikes, malfunctions, wars, rioting or sabotage, 
accidents, illnesses, actions or omissions by local or state authorities, 
unforeseeable transportation hindrances, fire, explosion, acts of God as well as 
unpredictable difficulties in material procurement and unpredictable operation 
disruptions or other unforeseeable, unavoidable or extraordinary events outside of 
BARTEC’s sphere of influence (“Force Majeure”), the agreed Time-Limits will be 
extended for the duration of the corresponding event. In case the duration of such 
events exceeds three (3) months, BARTEC will be entitled to rescind the Contract 
and/or terminate a Contract for the performance of a continuing obligation. 
Customer is entitled to the same rights. 
 
20. Governing Law and Arbitration 
 
20.1 These Conditions and any and all contract between BARTEC and 
Customer shall be governed by and interpreted, construed and enforced in 
accordance with the laws of Switzerland. The Application of the United Nations 
Convention on the International Sale of Goods (CISG) and the rules of international 
private law/conflict of laws or any other provisions which refer to the applicability 
of foreign law, shall be excluded. 
 
20.2 Any and all disputes arising out of or in connection with these Conditions 
or any Contract between BARTEC and Customer shall be finally settled under the 
Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC) by three 
arbitrators in accordance with the said rules. The chairman of the tribunal shall be 
appointed by the party appointed arbitrators. The seat of arbitration is at the place 
of the registered office of BARTEC. The language of the arbitration proceedings 
shall be English. The Emergency Arbitrator Provisions shall not apply. 
 
21. Final Provisions  
 
21.1 These Conditions may not be altered, amended or modified except for 
a written agreement executed by duly authorized representatives of BARTEC and 
Customer.  
 
21.2 Any provision of these Conditions which is prohibited or unenforceable in 
any jurisdiction shall, as to such jurisdiction, be ineffective to the extent of such 
prohibition or unenforceability without invalidating the remaining provisions hereof 
and any such prohibition or unenforceability in any jurisdiction shall not invalidate 
or render unenforceable such provision in any other jurisdiction. Such prohibited 
or unenforceable provisions shall be replaced by valid and enforceable provisions, 
which most closely achieve the commercial intent and purpose of the Contract. 

 


