
 

 

Strona 1 z 12 

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLIMA-THERM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  

dla przedsiębiorców krajowych 

 

1. DEFINICJE  

Występujący w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży termin: 

1.1. Dni robocze – oznacza dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, 

przypadających w tym okresie; 

1.2. KLIMA-THERM – oznacza Klima- Therm sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 101 A, 04-

041 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem: 0000707159, NIP: 9562163781, REGON: 340118385, BDO: 000009287, 

kapitał zakładowy w wysokości 20.000.000,00 PLN; 

1.3. OWS – oznacza niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży KLIMA-THERM, przeznaczone dla przedsiębiorców 

krajowych (których siedziba mieści się w Polsce); 

1.4. Potwierdzenie Zamówienia – ma znaczenie nadane w pkt. 3.3.1. OWS;  

1.5. Potwierdzenie Zamówienia z zastrzeżeniami – ma znaczenie nadane w pkt. 3.5. OWS;  

1.6. RODO - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (OJ L 119, 4.5.2016);  

1.7. Siła Wyższa – ma znaczenie nadane w pkt. 11.1. OWS;   

1.8. Strony – oznacza łącznie KLIMA-THERM i Zamawiającego; 

1.9. Urządzenia – oznacza wszelkie produkty znajdujące się w aktualnej ofercie KLIMA-THERM; 

1.10. Umowa – oznacza umowę sprzedaży Urządzenia zawartą pomiędzy KLIMA-THERM (jako sprzedawcą) 

a Zamawiającym (jako kupującym). Zawarcie Umowy pomiędzy Stronami następuje w sposób i w momencie 

wskazanym w pkt. 3 OWS; 

1.11. Umowa dystrybucji – oznacza umowę dystrybucji, o ile Strony zawarły taką umowę, której stroną jest KLIMA-

THERM jako Generalny Dystrybutor Urządzeń i Zamawiający jako niewyłączny Dystrybutor Lokalny Urządzeń;  

1.12. Użytkownik końcowy – oznacza osobę, która nabywa Urządzenia na własne potrzeby, a nie w celu dalszej 

odsprzedaży;   

1.13. Zamawiający – oznacza przedsiębiorcę niebędącego konsumentem, w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego, mającego siedzibę w Polsce, dokonującego nabycia Urządzeń z aktualnej oferty KLIMA-

THERM w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i/lub zawodową. 

 

W niniejszych OWS, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, definicje w liczbie pojedynczej obejmują liczbę mnogą 

i vice versa, słowa w jednym rodzaju obejmują wszystkie pozostałe rodzaje.  

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

2.1. Niniejsze OWS podane są do wiadomości i dostępne na stronach internetowych klima-

therm.com/pl/klima-therm,1930,pl i kaisai.com/pl/ows. OWS publikowane są pod wyżej wskazanymi 

adresami w formie pozwalającej na ich przechowywanie i odtwarzanie przez Zamawiającego w 

zwykłym toku czynności.  

2.2. Niniejsze OWS mają zastosowanie do Umów zawieranych pomiędzy KLIMA-THERM a Zamawiającym, 

chyba że Strony wyraźnie postanowią inaczej. 

2.3. Składając zamówienie Zamawiający potwierdza, że zapoznał się z OWS i akceptuje ich treść w całości, a 

zawierana Umowa jest związana bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.  

2.4. Wszelkie warunki zawarcia lub realizacji umów zawarte w dokumentach Zamawiającego 

(np. w ogólnych warunkach umowy, ogólnych warunkach zakupów, dostaw czy zamówień, we 

wzorcach umów lub regulaminach stosowanych przez Zamawiającego), a także w treści oświadczeń 

składanych przez Zamawiającego w formie dokumentowej, w tym w formie wiadomości-e-mail nie 

http://www.klima-therm.com/pl/klima-therm,1930,pl
http://www.klima-therm.com/pl/klima-therm,1930,pl
https://kaisai.com/pl/ows
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wiążą Stron w zakresie w jakim nie pokrywają się z postanowieniami niniejszych OWS i nie stanowią treści 

zawartej między Stronami Umowy, niezależnie od przeciwnych postanowień takich 

dokumentów/oświadczeń, w tym wskazujących, że dane działanie lub zaniechanie KLIMA-THERM 

należy postrzegać jako akceptację lub związanie KLIMA-THERM postanowieniami odnośnej regulacji 

Zamawiającego posługującego się takim dokumentem/składającego oświadczenie, chyba że zostaną 

wprost potwierdzone przez KLIMA-THERM w Umowie lub Umowie dystrybucji. Brak wyraźnego sprzeciwu 

wobec jakichkolwiek warunków zawartych w takich dokumentach/oświadczeniach, jak i faktyczne 

wydanie Urządzeń lub wykonanie usługi przez KLIMA-THERM nie może być w żadnym wypadku 

interpretowane jako akceptacja jakichkolwiek warunków realizacji Umowy lub Umowy dystrybucji 

zawartych w dokumentach/oświadczeniach, których treść nie została przez Strony wyraźnie 

zaakceptowana. 

2.5. Strony mogą zawrzeć, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, umowę zawierającą odmienne 

postanowienia niż te wskazane w OWS, w tym Umowę dystrybucji. W takim przypadku Strony będą 

związane postanowieniami tej umowy w zakresie uregulowanym w jej treści w sposób odmienny niż 

w niniejszych OWS, a w zakresie nieuregulowanym w takiej umowie lub w razie wątpliwości co do 

znaczenia jej postanowień obowiązują postanowienia OWS.  

 

3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY.  

3.1. Zamawiający składając zamówienie na Urządzenia powinien wskazać co najmniej: dane 

Zamawiającego (pełna nazwa, siedziba, adres, NIP), symbole i ilość poszczególnych Urządzeń oraz 

adres dostawy.  

3.2. Złożenie zamówienia nie jest dla KLIMA-THERM wiążące, a jego przyjęcie do realizacji musi być 

jednoznaczne i wyraźne, zgodnie z postanowieniami niniejszych OWS. Strony wykluczają możliwość 

uznania, że do przyjęcia zamówienia do realizacji przez KLIMA-THERM doszło w sposób dorozumiany 

lub milczący.  

3.3. W odpowiedzi na złożone przez Zamawiającego zamówienie, KLIMA-THERM w terminie 3 Dni 

roboczych, a w przypadku zamówień „pod projekt” lub zamówień klimatyzacji przemysłowej, 

w terminie zależnym od specyfiki złożonego zamówienia: 

3.3.1. potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji w całości - potwierdzając tym samym, że 

zamówione Urządzenia są dostępne i wskazując orientacyjny termin dostawy, przy czym za 

jednoznaczne z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji w całości uznaje się 

wystawienie i doręczenie Zamawiającemu drogą mailową faktury VAT, w tym faktury proforma 

lub wystawienie i doręczenie Zamawiającemu drogą mailową dokumentu wydania (WZ) 

(„Potwierdzenie Zamówienia”); albo 

3.3.2. zgłosi uwagi do zamówienia, w ramach których KLIMA-THERM może w szczególności: 

3.3.2.1. określić wartość Urządzeń - w sytuacji, gdy cena zamówionych Urządzeń jest inna 

aniżeli cena obowiązująca w dniu złożenia zamówienia; lub 

3.3.2.2. poinformować, które z Urządzeń objętych zamówieniem są dostępne, a które 

dostępne nie są, informując jednocześnie o orientacyjnej dacie dostawy 

poszczególnych Urządzeń; lub 

3.3.2.3. częściowo odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji.  

3.3.3. odmówi przyjęcia zamówienia do realizacji w całości, przy czym odmowa przyjęcia zamówienia 

do realizacji nie wymaga wskazania przez KLIMA-THERM przyczyny.  

3.4. Poinformowanie Zamawiającego o braku dostępności Urządzeń, bez jednoczesnego wskazania 

orientacyjnego terminu dostawy tych Urządzeń, poczytuje się w razie wątpliwości za odmowę przyjęcia 

zamówienia do realizacji w tym zakresie. 

3.5. Informacja składana przez KLIMA-THERM w trybie pkt. 3.3.2. powyżej jest jednoznaczna - w części co 

do której KLIMA-THERM nie odmówił przyjęcia zamówienia do realizacji - z przyjęciem zamówienia do 

realizacji z zastrzeżeniami, tj. w zakresie i na warunkach wskazanych w takim potwierdzeniu 

Zamówienia („Potwierdzenie Zamówienia z zastrzeżeniami”). 
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3.6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3.3.2. powyżej, uznaje się, że Potwierdzenie zamówienia 

z zastrzeżeniami jest wiążące dla Zamawiającego i Zamawiający wyraża zgodę na realizację 

Zamówienia na zasadach wskazanych w Potwierdzeniu Zamówienia z zastrzeżeniami, chyba że 

Zamawiający w terminie 3 Dni roboczych zgłosi swoje uwagi. Zgłoszenie uwag ma ten skutek, że do 

zawarcia Umowy nie dochodzi, a jeśli z uwag nie wynika, że Zamawiający rezygnuje z zamówienia, 

uwagi te poczytuje się za złożenie nowego zamówienia, do którego postanowienia pkt. 3.1. – 3.6. 

stosuje się odpowiednio.  

3.7. Złożenie przez Zamawiającego zamówienia może zostać poprzedzone złożeniem przez Zamawiającego 

zapytania ofertowego. 

3.8. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, KLIMA-THERM poinformuje Zamawiającego o aktualnej 

dostępności Urządzeń, cenach, orientacyjnych terminach dostawy - w zależności od przedmiotu 

zapytania ofertowego. Informacja KLIMA-THERM, przedłożona w tym trybie, nie wiąże KLIMA-THERM 

i nie stanowi oferty, choćby tak wynikało z jej treści. Informacja stanowi natomiast zaproszenie do 

złożenia zamówienia przez Zamawiającego i rozpoczyna tryb wskazany w pkt. 3.1. do 3.6. powyżej.  

3.9. Złożenie przez Zamawiającego zamówienia oznacza, że Zamawiający zapoznał się z OWS KLIMA-

THERM, akceptuje ich postanowienia i wyraża wolę realizacji Umowy zgodnie z postanowieniami OWS.  

3.10. Zawarcie Umowy pomiędzy Stronami następuje - w zależności od tego czy KLIMA-THERM złożył 

Potwierdzenie Zamówienia czy też Potwierdzenie Zamówienia z zastrzeżeniami - w momencie: 

3.10.1. Potwierdzenia Zamówienia zgodnie z pkt. 3.3.1. powyżej; albo 

3.10.2. poinformowania KLIMA-THERM, przed upływem wskazanego w pkt 3.6. powyżej terminu na 

zgłoszenie uwag do Potwierdzenia Zamówienia z zastrzeżeniami, o braku uwag do 

przedmiotowego Potwierdzenia; albo 

3.10.3. bezskutecznego upływu terminu, wskazanego w pkt. 3.6. powyżej, na zgłoszenie uwag przez 

Zamawiającego, przy czym, w przypadku, o którym mowa w punkcie 3.3.2. powyżej, Umowa 

obejmuje Urządzenia, co do których KLIMA-THERM nie odmówił przyjęcia zamówienia do 

realizacji w Potwierdzeniu Zamówienia z zastrzeżeniami. 

 

4. CENA. WARUNKI PŁATNOŚCI 

4.1. W zamówieniach składanych przez Zamawiającego zastosowanie mają ceny określone w cenniku 

KLIMA-THERM obowiązującym w dniu: 

4.1.1. w przypadku, gdy KLIMA-THERM potwierdzi zamówienie w trybie punktu 3.3.1. - w dniu złożenia 

zamówienia; 

4.1.2. w przypadku, gdy KLIMA-THERM Potwierdzi Zamówienie z zastrzeżeniami - w dniu Potwierdzenia 

Zamówienia z zastrzeżeniami, 

4.2. z zastrzeżeniem postanowienia pkt. 4.3. i 4.4. poniżej. Aktualny cennik znajduje się na stronie:  

4.2.1. dla Urządzeń FUJITSU: klima-therm.com  

4.2.2. dla Urządzeń KAISAI: kaisai.com  

4.3. KLIMA-THERM zastrzega sobie prawo do zmiany cennika stanowiącego podstawę wzajemnych 

rozliczeń. Zmiana nie wymaga zgody Zamawiającego i jest wiążąca od chwili powiadomienia 

Zamawiającego za pomocą poczty e-mail lub opublikowania na stronie internetowej dla Urządzeń 

FUJITSU: klima-therm.com, dla Urządzeń KAISAI: kaisai.com, w zależności od tego, które z tych zdarzeń 

nastąpi wcześniej.  

4.4. KLIMA-THERM zastrzega, a Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że zarówno cena jak i termin 

dostawy Urządzeń objętych zawartą Umową mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie również 

po zawarciu przez Strony Umowy. Cena Urządzeń może ulec zmianie na skutek okoliczności 

niezależnych od KLIMA-THERM, takich jak wzrost kosztów produkcji Urządzeń - surowców, materiałów 

czy robocizny czy na skutek wzrostu morskich, lądowych lub lotniczych stawek frachtowych, wzrostu 

kosztów ubezpieczenia, zmiany kursu walut czy też wzrostu lub nałożenia ceł lub innych obciążeń 

publicznoprawnych. KLIMA-THERM nie ma wobec Zamawiającego obowiązku informowania, który 

z ww. czynników i w jakim zakresie wpłynął na zmianę ceny w stosunku do ceny obowiązującej w dniu 

http://www.klima-therm.com/pl
https://kaisai.com/pl
http://www.klima-therm.com/pl
https://kaisai.com/pl
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zawarcia Umowy. Wskazywanie przez KLIMA-THERM orientacyjnych (szacunkowych) terminów 

dostaw Urządzeń podyktowane jest zmieniającą się sytuacją rynkową i występującymi zaburzeniami 

w globalnym łańcuchu dostaw, co Zamawiający chcąc zawrzeć Umowę akceptuje, godząc się 

jednocześnie na jednostronne wyznaczenie przez KLIMA-THERM terminu dostawy w dniu 

poinformowania Zamawiającego o gotowości do wydania Urządzeń.  

4.5. Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia ceny za zamówione Urządzenia, która to cena zostanie 

ostatecznie wskazana w dniu poinformowania Zamawiającego o gotowości do wydania Urządzeń, z 

zastrzeżeniem postanowień pkt. 10.5. OWS. 

4.6. Wskazywane przez KLIMA-THERM ceny, w tym w szczególności ceny Urządzeń, są cenami netto, które 

w dniu wystawienia faktury zostaną powiększone o kwotę podatku VAT w wysokości obowiązującej 

w tym dniu.  

4.7. Zapłata ceny wyrażonej w walucie obcej następuje w tej walucie, chyba że Strony postanowią inaczej. 

4.8. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówione Urządzenia przed ich wydaniem, 

z zastrzeżeniem przeciwnych postanowień OWS, w terminie wskazanym na wystawionej przez KLIMA-

THERM fakturze pro forma. KLIMA-THERM wystawia i doręcza Zamawiającemu fakturę proforma 

w dniu poinformowania Zamawiającego o gotowości do wydania zamówionych Urządzeń. 

4.9. W przypadku doręczenia Zamawiającemu dokumentu zaliczki/pro formy zaliczki, terminowe opłacenie 

należności wskazanej w dokumencie zaliczki/pro formie zaliczki warunkuje, z zastrzeżeniem 

pozostałych postanowień OWS, uruchomienie zamówienia przez KLIMA-THERM. Do czasu opłacenia 

dokumentu zaliczki/pro formy zaliczki KLIMA-THERM nie przystępuje do realizacji zamówienia. 

Powyższe nie wywołuje żadnych negatywnych konsekwencji dla KLIMA-THERM.  

4.10. Zapłata ceny za zamówione Urządzenia może nastąpić z odroczeniem terminu płatności, o ile na 

podstawie odrębnych ustaleń, KLIMA-THERM przyzna Zamawiającemu tzw. kredyt kupiecki, na 

warunkach uzgodnionych przez Strony i o ile wartość brutto zamówienia nie przekracza kwoty 

udzielonego kredytu (dostępnego do wykorzystania bieżącego salda).  

4.11. Za datę płatności uważa się dzień wpływu kwoty do zapłaty na rachunek bankowy KLIMA-THERM. 

4.12. W przypadku niedokonania przez Zamawiającego terminowej płatności na rzecz KLIMA-THERM, 

Zamawiający zobowiązany będzie do płatności odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach 

handlowych za każdy dzień opóźnienia. Ponadto, KLIMA-THERM ma prawo obciążenia Zamawiającego 

kosztami poniesionymi w celu uzyskania należności niezapłaconych w terminie, w tym kosztami obsługi 

prawnej i prowadzenia windykacji przedsądowej oraz sądowej. 

4.13. KLIMA-THERM może wstrzymać lub zawiesić dostawy do Zamawiającego, w przypadku, gdy 

jakakolwiek z należności z tytułu Umów lub Umów dystrybucji, do których zastosowanie znajdują OWS 

jest przeterminowana (upłynął termin płatności wskazany na fakturze). KLIMA-THERM z tego tytułu 

nie będzie ponosił żadnych negatywnych konsekwencji. 

4.14. W przypadku opóźnienia się Zamawiającego w zapłacie ceny za Urządzenia, wszelkie wpłaty 

Zamawiającego będą w pierwszej kolejności zaliczane na poczet długu najdawniej wymagalnego 

(niezależnie od wskazania lub braku wskazania przez Zamawiającego z jakiego tytułu dokonuje 

płatności) a to, co przypada na poczet danego długu będzie w pierwszej kolejności przeznaczone na 

pokrycie wszelkiego rodzaju kosztów ubocznych (odsetki, koszty windykacji, raty, koszty składowania 

i zabezpieczenia nieodebranych, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Urządzeń, itp.). 

4.15. KLIMA-THERM oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 

2021 r., poz. 424 z późn. zm.). 

4.16. Roszczenia Zamawiającego wobec KLIMA-THERM nie mogą stanowić dla Zamawiającego podstawy do 

wstrzymania płatności na rzecz KLIMA-THERM. Strony wyłączają możliwość dokonania potrącenia 

przez Zamawiającego jego wierzytelności z wierzytelnościami wzajemnymi KLIMA-THERM.  

 

5. WYDANIE I ODBIÓR URZĄDZEŃ 

5.1. Zamawiający składając zamówienie zobowiązuje się jednocześnie do odbioru wydawanych Urządzeń 



 

 

Strona 5 z 12 

 

objętych zawartą Umową w terminie 3 Dni roboczych od dnia poinformowania przez KLIMA-THERM 

o gotowości do wydania Urządzeń.  

5.2. O gotowości do wydania Urządzeń KLIMA-THERM poinformuje Zamawiającego niezwłocznie 

po przyjęciu Urządzeń do magazynu KLIMA-THERM. W dniu poinformowania Zamawiającego 

o gotowości do wydania Urządzeń, Zamawiający jest obowiązany do wskazania adresu dostawy 

Urządzeń (w sytuacji, gdy adres ten nie został wskazany w zamówieniu).  

5.3. W przypadku braku odmiennych ustaleń Stron, przyjmuje się, że Urządzenia zostaną wydane 

Zamawiającemu na warunkach: 

5.3.1. w przypadku urządzeń marki KAISAI: EXW (Incoterms 2020) z magazynu KLIMA-THERM 

w Gdańsku; 

5.3.2. w przypadku Urządzeń marki FUJITSU i Urządzeń marki Klima-Therm by Clint: CIP (Incoterms 

2020). 

5.4. W przypadku braku odmiennych ustaleń Stron, koszty transportu Urządzeń do uzgodnionego miejsca 

dostawy ponosi:  

5.4.1. w przypadku Urządzeń marki KAISAI – po przekroczeniu wskazanego przez KLIMA-THERM 

minimum logistycznego – KLIMA-THERM, a poniżej tego poziomu albo na równi z tym poziomem 

– Zamawiający; 

5.4.2. w przypadku Urządzeń marki FUJITSU i Urządzeń marki Klima-Therm by Clint – KLIMA-THERM, 

z tym że w każdym przypadku, w odniesieniu do zamówień, na kwotę poniżej 500,00 PLN netto, 

koszty transportu ponosi Zamawiający.  

5.5. Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru Urządzeń, KLIMA-THERM ma prawo obciążyć 

Zamawiającego wszelkimi kosztami związanymi z brakiem odbioru Urządzeń przez Zamawiającego, 

w szczególności ponownego zapakowania/rozpakowania, kosztami transportu (w tym załadunku, 

rozładunku, postoju pojazdu) do i z magazynu do punktu wydań Urządzeń, kosztami ponownego 

montażu/demontażu, dodatkowego zabezpieczenia, itp. Koszty takie Zamawiający zapłaci przed 

przystąpieniem do odbioru Urządzeń.  

5.6. W przypadku, gdy Zamawiający winien zapłacić za Urządzenia przed wydaniem Urządzeń z magazynu 

i opóźnia się z zapłatą, termin wydania Urządzeń ulega przedłużeniu o czas opóźnienia w zapłacie. 

5.7. Jeżeli Zamawiający, będąc prawidłowo zawiadomionym, opóźnia się z odbiorem Urządzeń, KLIMA-

THERM ma prawo przenieść Urządzenia z miejsca wydania do magazynu i począwszy od 15-tego dnia 

po upływie terminu wyznaczonego zgodnie z punktem 5.1. powyżej, jest uprawniony do naliczania 

kosztów magazynowania nieodebranych Urządzeń według stawek rynkowych, bez konieczności 

pozyskiwania stosownego upoważnienia sądu. Dotyczy to także przypadku, gdy KLIMA-THERM 

powstrzymuje się z wydaniem Urządzeń z przyczyn opisanych w punkcie 5.6. powyżej. W takim 

przypadku KLIMA-THERM, na podstawie niniejszych OWS również uprawniony jest do naliczania, na 

zasadach opisanych powyżej, kosztów magazynowania niewydanych Urządzeń począwszy od 7-mego 

dnia po upływie terminu zapłaty. Koszty takie Zamawiający zapłaci przed przystąpieniem do odbioru 

Urządzeń.   

5.8. W przypadku realizacji dostawy przez KLIMA-THERM transportem samochodowym, do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany do:  

5.8.1. poinformowania KLIMA-THERM, z odpowiednim wyprzedzeniem, o wszelkich możliwych 

utrudnieniach, w tym między innymi o ograniczeniach tonażowych w bezpośrednim miejscu 

dostawy, ograniczeniach co do wielkości czy długości pojazdu;  

5.8.2. zapewnienia możliwości dojazdu pojazdu transportującego do miejsca rozładunku, w tym 

także dokonania wszelkich formalności, uzyskania pozwoleń i przepustek, etc.; 

5.8.3. zapewnienia niezbędnych sił i środków umożliwiających niezwłoczny rozładunek Urządzeń.  

5.9. W przypadku jeżeli Zamawiający wskaże osobę uprawnioną do odbioru zamówionych Urządzeń, 

Urządzenia wydawane są tej osobie jako upoważnionej przez Zamawiającego. W przeciwnym wypadku 

KLIMA-THERM dokona dostawy na adres wskazany przez Zamawiającego w zamówieniu, z tym 

zastrzeżeniem, że KLIMA-THERM nie jest odpowiedzialny za weryfikację czy osoba podpisująca list 
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przewozowy jest uprawniona przez Zamawiającego do odbioru Urządzeń, a odbiór dokonany przez tę 

osobę jest równoznaczny z odbiorem dokonanym przez Zamawiającego.  

5.10. W przypadku, w którym za organizację transportu odpowiada KLIMA-THERM i KLIMA-THERM wskaże 

Zamawiającemu planowaną datę dostawy Urządzeń na adres wskazany przez Zamawiającego, 

Zamawiający zobowiązany jest poinformować o braku dostawy zamówionych Urządzeń we wskazanej 

przez KLIMA-THERM dacie dostawy w terminie jednego dnia roboczego od planowanej daty dostawy. 

Brak takiej informacji będzie jednoznaczny z uznaniem, że zamówione Urządzenia zostały doręczone 

Zamawiającemu zgodnie z Umową.  

5.11. W przypadku gdy Zamawiający, pomimo prawidłowego powiadomienia o terminie wydania, nie jest 

obecny w miejscu wydania Urządzeń lub odmawia podpisania protokołu odbioru 

Urządzeń/dokumentu WZ, KLIMA-THERM jest upoważniony do jednostronnego podpisania protokołu 

odbioru Urządzeń/dokumentu WZ. W takim przypadku uznaje się, że wydanie Urządzeń nastąpiło 

zgodnie z Umową. 

5.12. W przypadku gdy Zamawiający nie określi wprost w zamówieniu wymaganych dokumentów, KLIMA-

THERM nie jest zobowiązany do ich dostarczenia, chyba że obowiązek taki wynika z bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli obowiązek wydania określonych dokumentów ciąży na 

KLIMA-THERM, KLIMA-THERM decyduje o ich formie, języku, układzie treści i sposobie prezentowania 

treści. 

5.13. Jeżeli w ramach zawartej Umowy Zamawiający zamówił również usługę, jest on zobowiązany zapewnić 

właściwe warunki do jej wykonania przez KLIMA-THERM lub jego podwykonawców. W razie 

wątpliwości, Zamawiający jest zobowiązany upewnić się u KLIMA-THERM, czy istniejące w miejscu 

wykonania usługi warunki pozwalają na wykonanie usługi. Za niezapewnienie właściwych warunków 

do wykonania usługi odpowiedzialność ponosi Zamawiający.  

5.14. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę Urządzenia od momentu jego 

wydania. Zamawiający zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony 

i utrzymania Urządzeń, za które nie dokonał jeszcze zapłaty całości ceny, w stanie niepogorszonym 

w stosunku do stanu, w jakim Urządzenia otrzymał. Rozładunku Urządzeń Zamawiający dokona na swój 

koszt i na własne ryzyko.  

5.15. Niewskazanie adresu dostawy Urządzeń traktowane jest na równi z opóźnieniem w odbiorze Urządzeń, 

w tym w zakresie skutków takiego opóźnienia.  

 

6. REKLAMACJE 

6.1. Zamawiający w chwili odbioru Urządzeń zobowiązany jest do sprawdzenia stanu ilościowego 

i jakościowego przesyłki. W przypadku wystąpienia niezgodności (braki, uszkodzenia) Zamawiający 

zobowiązany jest: 

6.1.1. zgłosić ten fakt bezzwłocznie do opiekuna w Dziale Obsługi Klienta, wraz z kopią dokumentów, 

o których mowa poniżej, w każdym razie przed upływem 3 Dni roboczych od dnia odbioru; 

6.1.2. wpisać adnotację na liście przewozowym lub CMR o stanie faktycznym przesyłki;  

6.1.3. w każdym przypadku stwierdzenia niezgodności w dostawie lub przesyłce (braki, uszkodzenie) 

(i) sporządzić dokumentację zdjęciową, (ii) spisać protokół szkody, (iii) wyszczególnić typ 

Urządzeń, których dotyczy niezgodność, (iv) określić szkodę i jak najbardziej szczegółowo ją 

opisać.  

Przyjęcie przesyłki przez Zamawiającego bez zastrzeżeń lub niedopełnienie powyższych obowiązków, 

a także dopełnienie ich po upływie terminu zastrzeżonego w pkt. 6.1.1. powyżej, powoduje wygaśnięcie 

możliwości kierowania przez Zamawiającego roszczeń z tytułu niezgodności w dostawie lub przesyłce 

(braki, uszkodzenia).  

 

7. ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

7.1. Zamawiający zobowiązuje się do natychmiastowego zawiadomienia KLIMA-THERM w formie pisemnej 

lub mailowej, na adres sekretariat@klima-therm.com, o:  

mailto:sekretariat@klima-therm.com
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7.1.1. złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z podaniem powodów uzasadniających złożenie 

takiego wniosku;  

7.1.2. podjęciu uchwały o likwidacji; 

7.1.3. zmianie formy prawnej prowadzenia działalności;  

7.1.4. zmianie firmy, pod którą działa; 

7.1.5. zaprzestaniu prowadzenia przez Zamawiającego działalności w dotychczasowym kształcie 

w całości lub w istotnej części; 

7.1.6. istotnych zmianach organizacyjnych mogących wpłynąć na możliwość wywiązania się z całości 

lub części zobowiązań Zamawiającego. 

7.2. Zamawiający, bez uprzedniej zgody KLIMA-THERM, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, nie ma prawa przenosić na osoby trzecie swoich uprawnień i obowiązków z Umowy. 

7.3. Zamawiający nie jest uprawniony do dokonywania dalszej sprzedaży Urządzeń za pośrednictwem 

internetowych serwisów aukcyjnych (w szczególności: allegro, ebay, sklepy online, tanie zakupy). 

Ponadto Zamawiający nie jest uprawniony do dalszej sprzedaży Urządzeń podmiotowi prowadzącemu 

lub zamierzającemu prowadzić sprzedaż Urządzeń za pośrednictwem internetowych serwisów 

aukcyjnych. Zamawiający zobowiązany jest zweryfikować powyższą okoliczność przed dokonaniem 

dalszej sprzedaży oraz zobligowany jest zobowiązać dalszych dystrybutorów lub klientów detalicznych 

do powstrzymania się od sprzedaży Urządzeń z wykorzystaniem powyższych kanałów sprzedaży. 

7.4. Zamawiający nie jest uprawniony do dokonywania działań, które doprowadziłyby do naruszenia 

regulacji prawnych, na mocy których ustanawiany jest zakaz dokonywania dostaw Urządzeń – 

w sposób pośredni lub bezpośredni – określonym podmiotom lub na określony obszar. 

W szczególności Zamawiający zobowiązany jest postępować w ten sposób, aby swoimi działaniami 

bądź zaniechaniami nie naruszyć żadnych zakazów wynikających z sankcji nałożonych przez organy Unii 

Europejskiej lub inne organy, organizacje międzynarodowe, ustawodawcę polskiego lub inny podmiot, 

którego regulacje Zamawiający zobowiązany jest respektować, w szczególności sankcji ustanawianych 

jako reakcja na trwające wojny lub konflikty zbrojne.  

7.5. Składając zamówienie Zamawiający zobowiązany jest przedłożyć KLIMA-THERM dokumenty, których 

okazania przy nabyciu danych urządzeń wymagają obowiązujące przepisy prawa (w szczególności 

odpowiednie certyfikaty, zaświadczenia, pozwolenia, umowy regulującej instalowanie Urządzeń). 

7.6. KLIMA-THERM przyjmuje, a Zamawiający zawierając Umowę potwierdza, że zamawiane przez 

Zamawiającego Urządzenia przeznaczone są do dalszej odsprzedaży i że Zamawiający w stosunku do 

Urządzeń zamawianych na podstawie Umowy nie jest użytkownikiem końcowym w rozumieniu 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 517/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie 

fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 oraz ustawy z dnia 

15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach 

cieplarnianych („Regulacje F-gazowe”). W przypadku, gdyby w stosunku do któregokolwiek z Urządzeń 

Zamawiający był użytkownikiem końcowym w rozumieniu Regulacji F-gazowych, składając zamówienie 

lub zapytanie ofertowe Zamawiający zobowiązuje się załączyć do niego wypełnione, w sposób 

odpowiadający rzeczywistości, oświadczenie stanowiące Załącznik nr 1 do OWS. 

 

8. GWARANCJA 

8.1. Gwarancja na Urządzenia udzielana jest na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej, dołączanej 

do każdego Urządzenia, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.  

8.2. Zamawiający zobowiązuje się dołączać do sprzedawanych Urządzeń udostępnioną przez KLIMA-

THERM kartę gwarancyjną Urządzenia w taki sposób, aby stanowiła ona nieodłączne wyposażenie 

Urządzenia. Niezależnie od tego karta gwarancyjna jest dostępna na stronie: 

8.2.1. dla Urządzeń FUJITSU: klima-therm.com/pl/fujitsu-5-lat,645,pl; 

8.2.2. dla Urządzeń KAISAI: kaisai.com/pl/gwarancje;  

8.2.3. dla Urządzeń Klima-Therm by Clint: klima-therm.com/pl/klima-therm-by-clint,647,pl. 

http://www.klima-therm.com/pl/fujitsu-5-lat,645,pl
https://kaisai.com/pl/gwarancje
http://www.klima-therm.com/pl/klima-therm-by-clint,647,pl
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W przypadku sprzedaży Urządzenia bezpośrednio na rzecz Użytkownika końcowego Zamawiający 

uzupełnia kartę gwarancyjną we wskazanych miejscach.  

8.3. Zamawiający, będący dystrybutorem Urządzeń, który dokonuje ich dalszej odsprzedaży do osoby 

dokonującej instalacji tych Urządzeń u Użytkownika końcowego, zobowiązany jest do wydania karty 

gwarancyjnej tej osobie, o ile posiada ona aktualny status Autoryzowanego Partnera Serwisowego. 

8.4. Strony wyłączają odpowiedzialność KLIMA-THERM względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

sprzedawanych Urządzeń. 

 

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

9.1. KLIMA-THERM jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za szkodę będącą następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy tylko wówczas, gdy niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań umownych KLIMA-THERM nastąpiło z winy umyślnej KLIMA-THERM. Powyższe 

postanowienie ma zastosowanie także w przypadku odstąpienia od Umowy. Zdania poprzedzające nie 

mają zastosowania do szkody na osobie. 

9.2. Odpowiedzialność odszkodowawcza KLIMA-THERM wynikająca ze sprzedaży Urządzeń lub w związku 

z nią, niezależnie od podstawy prawnej dochodzenia roszczeń, w tym odpowiedzialność 

odszkodowawcza z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania sprzedaży Urządzeń, zostaje 

ograniczona do strat rzeczywistych, do wysokości ceny uzyskanej ze sprzedaży Urządzenia, w związku 

z którym doszło do wyrządzenia szkody.  

9.3. Ograniczenia odpowiedzialności, o których mowa powyżej, obejmują również roszczenia z tytułu 

szkody spowodowanej przestojem wywołanym Urządzeniem oraz przestojem wywołanym 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług przez KLIMA-THERM, niezależnie od przyczyn, 

które taki przestój spowodowały.  

9.4. Powyższe postanowienia nie mają zastosowania w sytuacji, gdy bezwzględnie obowiązujące przepisy 

prawa nie przewidują możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności odszkodowawczej.  

 

10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

10.1. KLIMA-THERM ma prawo odstąpić od Umowy, bez obowiązku wyznaczania Zamawiającemu terminu 

dodatkowego na wykonanie świadczenia wynikającego z Umowy, jeżeli Zamawiający: 

10.1.1. opóźnia się z odbiorem Urządzeń o więcej niż 7 dni; 

10.1.2. opóźnia się z zapłatą pełnej kwoty zaliczki, kwoty wskazanej na fakturze pro forma lub ze 

spełnieniem innych warunków, w szczególności wskazanych w Potwierdzeniu Zamówienia, 

w tym Potwierdzeniu Zamówienia z zastrzeżeniami, o więcej niż 7 dni od daty – w zależności od 

obowiązku, którego dotyczy opóźnienie - wskazanej w Umowie, dokumencie zaliczki/pro formie 

zaliczki, fakturze proforma lub w Potwierdzeniu Zamówienia, w tym Potwierdzeniu Zamówienia 

z zastrzeżeniami; 

10.1.3. narusza inne postanowienia OWS i/lub Umowy. 

10.2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron z przyczyn innych niż zawinione przez KLIMA-

THERM, a także jeśli odstąpienie od Umowy jest następstwem działania Siły Wyższej lub następstwem 

okoliczności wskazanych w punkcie 11.2., Zamawiający zwróci na rzecz KLIMA-THERM wszelkie koszty 

jakie poniósł KLIMA-THERM i jakie będzie musiał jeszcze ponieść w związku z Umową. Koszty takie 

KLIMA-THERM przedstawi Zamawiającemu niezwłocznie po odstąpieniu od Umowy. 

10.3. KLIMA-THERM może od Umowy odstąpić w terminie 6 miesięcy od powzięcia informacji o zaistnieniu 

zdarzenia uzasadniającego odstąpienie od Umowy, chyba że niniejsze OWS stanowią inaczej.  

10.4. KLIMA-THERM w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy wskaże jego skutek – wstecz (od dnia 

zawarcia Umowy – ex tunc) lub na przyszłość (ex nunc). W przypadku braku takiego wskazania 

przyjmuje się, że do odstąpienia doszło ze skutkiem ex nunc, tj. w zakresie, w którym Umowa nie 

została wykonana na dzień złożenia oświadczenia. 

10.5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.3. OWS Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej Umowy, 

w zakresie jeszcze niewykonanym (ex nunc), jeżeli cena Urządzeń wskazana przez KLIMA-THERM 
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w dniu poinformowania Zamawiającego o gotowości do wydania Urządzeń jest wyższa aniżeli cena 

obowiązująca w dniu zawarcia Umowy. Uprawnienie do odstąpienia Zamawiający może wykonać 

w terminie 7 dni od dnia poinformowania Zamawiającego o gotowości do wydania Urządzeń 

przesyłając KLIMA-THERM oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na piśmie, na adres: 

ul. Budowlanych 48, 80-298 Gdańsk.  

 

11. SIŁA WYŻSZA 

11.1. KLIMA-THERM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich 

zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

spowodowane jest okolicznościami uniemożliwiającymi KLIMA-THERM pełne albo częściowe 

wywiązanie się ze swoich zobowiązań, na które KLIMA-THERM nie miał wpływu i których w chwili 

Potwierdzenia Zamówienia przewidzieć nie mógł lub mogąc je przewidzieć nie miał pewności czy 

okoliczności te wystąpią, a po ich wystąpieniu nie mógł skutecznie przeciwdziałać ani zapobiec 

skutkom takich okoliczności, w szczególności takimi jak: wszelkiego rodzaju klęski żywiołowe, 

katastrofy, wojny, konflikty zbrojne, pożary, zalania, strajki (także u dostawców KLIMA-THERM), ataki 

o charakterze terrorystycznym, wszelkiego rodzaju działania militarne, policyjne lub prowadzone przez 

inne instytucje państwowe blokady, sankcje gospodarcze, działania podjęte przez jakiekolwiek władze 

lokalne, państwowe czy organy instytucji o charakterze międzynarodowym i/lub ponadnarodowym 

(w tym organy Unii Europejskiej), epidemie, pandemie, dalej jako „Siła Wyższa”. 

11.2. Na równi z Siłą Wyższą Strony uznają: 

11.2.1. sytuację, w której Strony umówiły się z wyprzedzeniem na realizację Umowy, a w dniu jej 

wykonania warunki atmosferyczne uniemożliwiają jej wykonanie z uwagi na zagrożenie dla życia 

lub zdrowia ludzkiego; 

11.2.2. przerwanie łańcuchów dostaw Urządzeń/komponentów/surowców/połączeń transportowych, 

w efekcie czego KLIMA-THERM, pomimo dołożenia należytej staranności, nie jest w stanie 

pozyskać Urządzeń/komponentów/surowców lub zapewnić zastępczych połączeń 

transportowych w terminie niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy lub ich pozyskanie 

wiąże się z nieproporcjonalnie dużymi kosztami. 

11.3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej lub sytuacji traktowanych na równi z wystąpieniem Siły Wyższej, 

wskazanych w punkcie 11.2. powyżej, wykonanie Umowy będzie zawieszone na czas trwania 

okoliczności uniemożliwiającej jej wykonanie. KLIMA-THERM zastrzega sobie prawo do odstąpienia od 

Umowy w przypadku, w którym Siła Wyższa lub sytuacja traktowana na równi z wystąpieniem Siły 

Wyższej, wskazana w punkcie 11.2. powyżej trwać będzie dłużej niż 30 dni kalendarzowych. 

 

12. POUFNOŚĆ 

12.1. Zamawiający zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, informacji, warunków 

handlowych, o których powziął wiedzę w związku z zawarciem Umowy lub Umowy dystrybucji. 

Za tajemnicę przedsiębiorstwa KLIMA-THERM uważa się w szczególności, lecz nie wyłącznie, wszelkie 

informacje, które nie są powszechnie znane oraz co do których Zamawiający został poinformowany 

o ich poufnym charakterze lub co do których ze względu na ich rodzaj lub okoliczności Zamawiający 

powinien był przypuszczać, że są poufne, dalej jako „Tajemnica przedsiębiorstwa”. 

12.2. Zamawiający zobowiązuje się, że nie wykorzysta Tajemnicy przedsiębiorstwa dla jakiegokolwiek innego 

celu aniżeli realizacja Umowy lub Umowy dystrybucji. 

12.3. Zakaz ujawniania Tajemnicy przedsiębiorstwa KLIMA-THERM obowiązuje zarówno w okresie 

obowiązywania Umowy lub Umowy dystrybucji oraz w okresie 5 lat od jej rozwiązania lub wygaśnięcia 

bądź wykonania. 

 

13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

13.1. KLIMA-THERM jest administratorem (dalej „Administrator”) w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO danych 

osobowych Zamawiającego, osób wskazanych w Umowie lub Umowie dystrybucji jako osoby 
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reprezentujące Zamawiającego, osób do kontaktu w związku z wykonywaniem Umowy lub Umowy 

dystrybucji, osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych uprawnień i obowiązków 

wynikających z Umowy lub Umowy dystrybucji oraz innych osób występujących po stronie 

Zamawiającego w związku przedmiotem świadczonych usług lub wykonywanych dostaw, których dane 

osobowe Zamawiający przekazał Administratorowi. 

13.2. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną zamieszczoną na stronie internetowej 

Administratora pod adresem: klima-therm.com/pl/ochrona-danych-osobowych,198,pl.  

13.3. Zamawiający zobowiązuje się zrealizować w imieniu Administratora obowiązek informacyjny wobec 

osób występujących po stronie Zamawiającego, których dane osobowe przekazał Administratorowi 

w związku z zawarciem Umowy lub Umowy dystrybucji, w tym poinformować je o udostępnieniu ich 

danych Administratorowi, chyba że osoby te dysponują już ww. informacjami, a Zamawiający tę 

okoliczność jest w stanie wykazać. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje 

się na stronie internetowej Administratora pod adresem: klima-therm.com/pl/ochrona-danych-

osobowych,198,pl.   

13.4. W przypadku, gdyby okazało się, iż do realizacji Umowy lub Umowy dystrybucji konieczne jest 

przetwarzanie przez Administratora danych osobowych innych niż dane osobowe, co do których 

KLIMA-THERM pełni rolę administratora, Strony zawrą umowę o powierzenie przetwarzania danych 

osobowych, określającą zakres i cel przetwarzania danych osobowych oraz zasady odpowiedzialności 

Stron za przetwarzanie danych. 

 

14. ZMIANA OWS 

14.1. KLIMA-THERM zastrzega sobie prawo do zmiany treści OWS. Zmiana OWS zostanie opublikowana na 

stronie internetowej KLIMA-THERM i wchodzi w życie następnego dnia kalendarzowego po 

opublikowaniu, chyba że w komunikacie o zmianie wyraźnie zastrzeżono inaczej.   

14.2. Do Umów zawartych między Stronami przed wejściem w życie znowelizowanych OWS zastosowanie 

mają OWS w treści obowiązującej w dniu zawarcia Umowy.  

14.3. Do Umów dystrybucji zawartych pomiędzy Stronami przed wejściem w życie znowelizowanych OWS 

zastosowanie mają OWS w treści zmienionej. Celem usunięcia wątpliwości, zasada wyrażona w zdaniu 

poprzednim nie znajduje zastosowania do Umów zawartych na podstawie Umowy dystrybucji przed 

wejściem w życie znowelizowanych OWS – do takich zastosowanie znajdują OWS w treści 

obowiązującej w dniu zawarcia Umowy.  

 

15. PRAWO I SĄD WŁAŚCIWY 

15.1. Prawo polskie znajduje zastosowanie do wszelkich stosunków powstałych na podstawie niniejszych 

OWS, Umów dystrybucji lub Umów, które do OWS się odwołują, z wyłączeniem norm kolizyjnych.  

15.2. W przypadku sporu dotyczącego Umowy, która odwołuje się do OWS, Strony zobowiązują się dążyć do 

polubownego rozstrzygnięcia. W razie braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporów, 

właściwym dla rozstrzygnięcia sporów wynikających z Umowy będzie sąd rzeczowo i miejscowo 

właściwy dla KLIMA-THERM, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.  

15.3. Wszelkie spory pomiędzy KLIMA-THERM a Zamawiającym powstałe w związku z zawarciem 

i wykonaniem Umowy podlegają jurysdykcji sądów polskich. 

15.4. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy Stronami będzie sąd powszechny 

w Gdańsku (dla właściwości sądu rejonowego będzie to Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ).  

 

16.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

16.1. Strony uznają, że korespondencja prowadzona przez Zamawiającego w formie pisemnej lub za pomocą 

elektronicznych systemów porozumiewania się na odległość następuje w imieniu Zamawiającego, 

a osoby prowadzące taką korespondencję są osobami działającymi z upoważnienia Zamawiającego. 

Zamawiający ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i współpracowników, 

przekraczające zakres udzielonego im pełnomocnictwa. 

https://www.klima-therm.com/pl/ochrona-danych-osobowych,198,pl
https://www.klima-therm.com/pl/ochrona-danych-osobowych,198,pl
https://www.klima-therm.com/pl/ochrona-danych-osobowych,198,pl
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16.2. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWS okazałyby się nieważne lub nieskuteczne nie 

będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień OWS. W takim przypadku 

Stron uzgodnią postanowienia zastępujące postanowienia nieskuteczne, a odzwierciedlające 

pierwotne intencje Stron. 

16.3. W ramach stałego udoskonalania Urządzeń oraz w związku z koniecznością dostosowania ich 

parametrów do zmieniających się wymogów prawnych, rynkowych czy zmian w rozwoju techniki, 

KLIMA-THERM zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w oferowanych Urządzeniach, które nie 

zmieniają ich ogólnych właściwości i nie mogą być traktowane jako wada lub niezgodność z Umową.  

16.4. KLIMA-THERM może w każdym czasie zaprzestać importu lub dystrybucji Urządzeń. Powyższe nie 

spowoduje odpowiedzialności KLIMA-THERM w stosunku do Zamawiającego lub osób trzecich, w tym 

odpowiedzialności z powodu braku dostępności tych Urządzeń.  

16.5. KLIMA-THERM przy wykonywaniu Umowy może posługiwać się podwykonawcami, na co Zamawiający 

wyraża zgodę. 

16.6. Niniejsze OWS wchodzą w życie z dniem 01.08.2022. 
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…………………………………………………………. 
Kupujący / Dystrybutor 

Załącznik nr 1 do OWS KLIMA-THERM 

Klauzula do Zamówień / Umów w ramach współpracy z KLIMA-THERM: 

Kupujący / Dystrybutor oświadcza, że: (wybrać właściwe) 

 W stosunku do nabywanych urządzeń nie jest użytkownikiem końcowym w rozumieniu
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 517/2014 oraz ustawy o substancjach
zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, z
zastrzeżeniem tych wyjątków, w których Kupujący / Dystrybutor, przed złożeniem
zamówienia powiadomi KLIMA-THERM, że konkretne urządzenie objęte zamówieniem
nabywa jako użytkownik końcowy w rozumieniu ww. Rozporządzenia. W takim przypadku
Kupujący / Dystrybutor każdorazowo złoży oświadczenie o treści według załącznika
Klauzula do Zamówień / Umów w ramach współpracy z KLIMA-THERM.

 W stosunku do nabywanych urządzeń jest użytkownikiem końcowym w rozumieniu
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 517/2014 oraz ustawy o substancjach
zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, a
instalacja urządzeń zostanie dokonana przez podmiot certyfikowany tj. Kupującego /
Dystrybutora uprawnionego wykonywania czynności instalowania niehermetycznie
zamkniętych urządzeń napełnionych fluorowanymi gazami cieplarnianymi na podstawie
certyfikatu dla przedsiębiorców …………………. nr …………………………………….…………, którego 
kopia stanowić będzie załącznik do Zamówienia / Umowy. 

 W stosunku do nabywanych urządzeń jest użytkownikiem końcowym w rozumieniu
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 517/2014 oraz ustawy o substancjach
zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, a
instalacja urządzeń zostanie dokonana przez podmiot certyfikowany na podstawie umowy
na wykonanie usługi instalowania zawierającej dane urządzeń oraz odpowiednio nazwę i
numer certyfikatu dla przedsiębiorców lub numer certyfikatu dla personelu, której kopia
stanowić będzie załącznik do Zamówienia / Umowy.




