
 

 

 

 

 

 

WARUNKI KUPNA I NAJMU FIRMY NEPTUNUS SP. Z O. O. 
 
1. INFORMACJE OGÓLNE 
Niniejsze Warunki Kupna i Najmu mają zastosowanie do wszelkich umów dotyczących kupna i najmu 
zawieranych przez firmę Neptunus z jej kontrahentami. Warunki Ogólne kontrahentów nie mają tutaj 
jakiegokolwiek zastosowania, a odnośnie umów wyraźne określa się, iż zastosowanie mają niniejsze 
Warunki Kupna i Najmu. Zmiany w umowie najmu lub kupna oraz odstępstwa od niniejszych 
Warunków Kupna i Najmu będą obowiązywały wyłącznie, jeśli zostaną ustalone piśmie formie 
pisemnej pomiędzy firmą Neptunus a danym kontrahentem. 
 
2. JAKOŚĆ 
Umowę kupna lub najmu sporządza się, jeśli firma Neptunus złoży u kontrahenta zamówienie 
zakupu, a kontrahent wyda firmie Neptunus potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Przedmioty objęte 
dostawą powinny: 
 

a. spełniać wymogi zawarte w zamówieniu, odnośnie ilości, opisu i jakości; 
b. być wytworzone z solidnych materiałów i posiadać solidną konstrukcję; 
c. pod każdym względem odpowiadać próbkom lub modelom, udostępnionym lub 

dostarczonym przez kontrahenta; 
d. charakteryzować się wydajnością (pojemnością, sprawnością itd.) zgodną z opisem 

zawartym w zamówieniu; 
e. być całkowicie dostosowane do celu, o którym został poinformowany kontrahent. 

 
Przedmioty muszą być odpowiednio zapakowane i zabezpieczone w taki sposób, aby w normalnych 
warunkach przewozowych dotarły do celu w dobrym stanie. Kontrahent odpowiednio ubezpieczy się 
w sposób satysfakcjonujący dla firmy Neptunus w zakresie uzasadnionych zagrożeń możliwych w 
trakcie transportu. Przedmioty zostaną dostarczone lub przesłane przez kontrahenta w umówione 
miejsce (miejsca), w sposób, który określono w zamówieniach lub szczegółowo ustalono. 
 
3. CENY 
Ustalone ceny są cenami stałymi, zawierającymi wszelkie koszty poczynione przez kontrahenta  
w zakresie kontroli działania i jakości, opakowania, dokumentacji oraz ewentualnie w związku  
z wymaganymi zezwoleniami i ubezpieczeniami. 
 
Firma Neptunus ma prawo pomniejszyć kwotę należną ze swojej strony o dodatkowe kwoty należne 
ze strony kontrahenta na podstawie art. 7 i 9. 
 
4. TERMIN I ZAKRES DOSTAWY 
Kontrahent dostarczy przedmioty w terminie lub w czasie, który został określony w zamówieniu. Jeśli 
ustalono termin dostawy, rozpoczyna się on od dnia zatwierdzenia zamówienia przez kontrahenta. 
Kontrahent zdaje sobie sprawę z faktu, iż termin dostawy, ewentualnie czas dostawy, ma niezwykle 
ważne znaczenie dla firmy Neptunus. Z tego względu, w przypadku przekroczenia terminu dostawy 
firma Neptunus ma prawo nie zaakceptować dostawy lub wykonanej usługi (bądź ich części) i odesłać 
je na koszt kontrahenta. W powyższym przypadku (patrz również art. 7: rozwiązanie umowy) firma 
Neptunus ma prawo rościć od kontrahenta odszkodowanie za wszelkie szkody wynikające z tego 
tytułu, natomiast kontrahent jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania z tytułu powyższych szkód. 
Dostawę uznaje się za dokonaną po podpisaniu przez firmę Neptunus dokumentu przewozowego, 
potwierdzenia dostawy lub protokołu z dostawy. 



 

 

 

 

 

 

 
Jeśli z treści zamówienia wynika, że kontrahent ma obowiązek zamontowania przedmiotów w 
miejscu (miejscach) wyznaczonym (wyznaczonych) przez firmę Neptunus (w szczególności na 
podstawie umowy najmu), w momencie dostawy kontrahent zobowiązany jest do udostępnienia w 
tym celu odpowiedniej liczby specjalistów. 
 
5. WŁASNOŚĆ I RYZYKO 
W przypadku kupna własność i ryzyko związane z zakupionymi przedmiotami przechodzi na firmę 
Neptunus w momencie dostawy. Wszystkie modele, płyty, rysunki, fotografie, pieczątki oraz inne 
środki pomocnicze udostępnione przez firmę Neptunus kontrahentowi lub wykonane czy też 
pozyskane przez kontrahenta na potrzeby instrukcji i na koszt firmy Neptunus, pozostaną lub też 
staną się własnością firmy Neptunus. Kontrahent ma obowiązek utrzymywać powyższe środki  
w dobrym stanie i zabezpieczać je przez pożarem i możliwością kradzieży tak długo, jak będą one 
znajdować się pod jego nadzorem. 
 
Na pierwsze wezwanie kontrahent udostępni powyższe środki pomocnicze w dobrym stanie firmie 
Neptunus. Jeśli środki pomocnicze nie zostaną zwrócone firmie Neptunus w terminie, w całości lub 
będą one uszkodzone, firma Neptunus ma prawo dochodzenia wobec kontrahenta odszkodowania, 
a kontrahent będzie zobowiązany do wypłaty powyższego odszkodowania na rzecz firmy Neptunus. 
Kontrahentowi zabrania się oczywiście wykorzystywania powyższych środków pomocniczych do 
celów innych niż związane z przygotowaniem przedmiotów przeznaczonych dla firmy Neptunus. 
Kontrahentowi zabrania się również udostępniania powyższych środków pomocniczych podmiotom 
trzecim. Kontrahent jest zobowiązany do podjęcia wszelkich środków w celu zachowania w tajemnicy 
wszelkich danych oraz pozostałych środków pomocniczych wymienionych w niniejszym artykule, 
które zostały udostępnione przez firmę Neptunus. 
 
6. TESTY I ZATWIERDZENIE 
Zarówno w przypadku dostawy, jak i wynajmu, kontrahent gwarantuje, iż przedmioty spełniają 
warunki zgodności. 
 
Ze strony firmy Neptunus nie ma obowiązku sprawdzenia i zatwierdzania w zakresie kompletności 
wykonania, dostawy lub usługi. Firma Neptunus ma prawo do tego (i jest to uznane przez 
kontrahenta), aby po otrzymaniu towarów, w ciągu 14 dni roboczych zgłosić wady w dostarczonych 
produktach, jeśli będą one widoczne i/lub jeśli dostarczono niedostateczną ilość produktów.  
W przypadku wad ukrytych obowiązuje termin zgłaszania skarg wynoszący 14 dni od momentu 
odkrycia wady przez firmę Neptunus. 
 
7. WYMOGI DOTYCZĄCE FAKTUR I PŁATNOŚCI 
W momencie dostawy kontrahent ma obowiązek doręczenia odpowiedniej faktury wystawionej na 
nazwę firmy i zawierającej wyraźny opis dostarczonych przedmiotów lub usług, z podaniem 



 

 

 

 

 

 

odpowiedniego numeru projektu lub numeru zamówienia zakupu. Do faktury należy załączyć 
podpisane przez firmę Neptunus potwierdzenia dostawy, dokumenty przewozowe lub 
harmonogramy godzinowe. 
Płatność należy uregulować w ciągu 60 dni od daty wystawienia faktury, pod warunkiem, że faktura 
została zatwierdzona przez firmę Neptunus, chyba że z kontrahentem uzgodniono inny termin 
płatności. 
 
8. ROZWIĄZANIE 
W przypadku jakiejkolwiek wady firma Neptunus ma prawo umożliwić kontrahentowi naprawę lub 
wymianę przedmiotu zamówienia. Jeśli naprawa lub wymiana nie jest możliwa w terminie możliwym 
do zaakceptowania lub skutkuje opóźnieniami w działalności firmy Neptunus, firma Neptunus jest 
uprawniona do rozwiązania umowy i pozyskania przedmiotów od innych podmiotów na koszt i ryzyko 
kontrahenta. W powyższym przypadku kontrahent zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania  
z tytułu wszelkich szkód i wydatków, poniesionych w związku z tym przez firmę Neptunus. 
 
Jeśli jakikolwiek podmiot trzeci obciąży firmę Neptunus odpowiedzialnością za szkodę indywidualną 
lub niematerialną, spowodowaną wadą lub błędem w przedmiotach dostarczonych przez 
kontrahenta, w powyższym zakresie kontrahent zobowiązany jest do wypłaty w imieniu firmy 
Neptunus i/lub jej ubezpieczyciela wszystkich odszkodowań z tytułu szkód poniesionych przez 
podmiot trzeci, jeśli jego roszczenia zostaną uznane na drodze sądowej. 
 
9. UBEZPIECZENIE 
Kontrahent ma obowiązek zawarcia na własny koszt umów ubezpieczeniowych z renomowanymi  
i stabilnymi finansowo towarzystwami ubezpieczeń, które w wymaganym zakresie będą stanowiły 
zabezpieczenie odpowiedzialności wobec firmy Neptunus i podmiotów trzecich. Kontrahent ma  
w szczególności obowiązek zapewnić, aby stanowiło to zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia  
w zakresie odpowiedzialności prawnej, jak również odpowiedzialności za produkt wadliwy, 
wynikających z umowy zawartej między firmą Neptunus a kontrahentem. Dotyczy to również 
przedmiotów udostępnionych firmie Neptunus na podstawie umowy najmu lub innych umów. 
Ryzyko związane z kradzieżą, aktami wandalizmu, szkodami spowodowanymi huraganem, pożarem 
lub utratą musi zostać pokryte przez kontrahenta. 
 
10. ODSZKODOWANIE 
W pozostałym zakresie kontrahent wypłaci firmie Neptunus pełne odszkodowanie z tytułu 
poniesionych szkód rzeczowych lub osobowych, które powstaną w firmie Neptunus, wśród jej 
pracowników, podwykonawców lub odbiorców z powodu lub na skutek postępowania kontrahenta, 
jego pracowników lub innych osób zaangażowanych do wykonania zamówienia przez kontrahenta,  
o ile postępowanie to będzie można uznać za formę niewłaściwego wypełnienia umowy lub czynu 
niezgodnego z prawem. Do powyższych zalicza się ponadto szkody, które mogą zostać spowodowane 
obecnością, użytkowaniem lub dowożeniem lub odwożeniem własności kontrahenta, jego 



 

 

 

 

 

 

pracowników lub innych osób zaangażowanych do realizacji zamówienia przez kontrahenta. 
Kontrahent jest ponadto zobowiązany do całkowitego zwolnienia firmy Neptunus z 
odpowiedzialności odszkodowawczej w zakresie opisanych powyżej roszczeń odszkodowawczych 
podmiotów trzecich. 
 
11. PRAWO WŁAŚCIWE 
Niniejsza umowa podlega prawu holenderskiemu. Wszelkie spory prawne, powstałe między stronami  
z powodu niniejszej umowy lub umów częściowych, które mogły stanowić jej kontynuację, będą 
rozstrzygane wyłącznie przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Neptunus. 
 


