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13.01.2010 

 
Szczególne warunki zakupu 

   
 
Między Firmą :  AQS GMBH CO KG 
    Sackstrasse 6 
    31691 Helpsen  
    - dalej zwaną Zleceniodawcą - 
 
 

a: 
Firmą - Zleceniobiorcą  
nazwa: 
adres: 

 
 
    -zwaną dalej Zleceniobiorcą - 
 
 

§ 1 
 

1. Zleceniobiorca wykonuje dla Zleceniodawcy usługi w zakresie prac 
wykończeniowych, jak i usługi ogólne.  
Szczegóły ustalane są każdorazowo przy pojedynczych zleceniach  
(cząstkowe umowy o świadczeniu usług). Postanowienia tej umowy 
ramowej obowiązują jako część składowa cząstkowych umów o 
świadczeniu usług. 

 
2. Zleceniobiorca ponosi pełne ryzyko przedsiębiorcy. Ręczy za swoje 

usługi zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (BGB). 
 

 
§ 2 

 
1. Zleceniobiorca prowadzi własną działalność gospodarczą. Miejsce, czas i 

wymiar jego pracy wykonywanej na rzecz Zleceniodawcy uwarunkowane 
są każdorazowo usługami, które mają być świadczone. 

 
2. Zleceniobiorca jest zobowiązany wykonać poszczególne zlecenia. 

Ewentualne przerwy w pracy należy koniecznie uzgodnić ze 
Zleceniodawcą i uzyskać  na nie jego zgodę. Należy przy tym przede 
wszystkim uwzględniać interesy Klienta Zleceniodawcy. Terminy 
uzgodnione pomiędzy klientem Zleceniodawcy a Zleceniodawcą 
obowiązują także Zleceniobiorcę. 

 
3. Jeśli usługa ma być wykonana w pomieszczeniach należących do Klienta 

Zleceniodawcy, jest to zasadniczo możliwe tylko podczas zwyczajowych 
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godzin pracy, które należy w pełni wykorzystać. To samo dotyczy 
czynności wykonywanych w pomieszczeniach Zleceniodawcy. 

 
§ 3 

 
1. O ile w cząstkowej umowie o świadczeniu usług nie ustalono inaczej, 

Zleceniobiorca otrzymuje honorarium za przepracowane godziny plus 
ustawowy podatek VAT.  

 W uzgodnionym honorarium godzinowym zawarte są wszystkie koszty 
dodatkowe i pozostałe wydatki. Rozliczenie następuje na podstawie 
podpisanych przez Klienta Zleceniodawcy rachunków lub protokołów 
odbioru częściowego lub końcowego. 

 
2. Usługi ( lub usługi częściowe) rozliczane są miesięcznie po dostarczeniu 

faktury. Ustawowy podatek VAT jest wykazywany osobno. 
 

3. Zleceniobiorca jest sam odpowiedzialny za opodatkowanie (VAT), AQS 
nie przejmuje za to odpowiedzialności.  

 
 

§ 4 
 

 
1. Zleceniobiorca korzysta z własnych pojazdów i materiałów niezbędnych w 

pracy. W poszczególnych przypadkach, po uzgodnieniu ze 
Zleceniodawcą, niektóre narzędzia, urządzenia CAD, komputery i inne 
materiały mogą zostać wypożyczone Zleceniobiorcy.   

2. Obie strony zgadzają się, że nie występuje między nimi stosunek pracy, 
także w przypadku wielokrotnie zawieranych, cząstkowych umów o 
świadczeniu usług. Zleceniobiorca może realizować zlecenia innych 
zleceniodawców, o ile dotrzymuje terminów ustalonych ze 
Zleceniodawcą.  

 
§ 5 

 
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do dotrzymania tajemnicy na temat spraw 

i procesów, które stały mu się znane w ramach wykonywanych czynności, 
w szczególności tajemnic przedsiębiorstwa Zleceniodawcy, także po 
zakończeniu trwania umowy ramowej. Zleceniobiorca jest obciążany 
wszelkimi szkodami i roszczeniami powstałymi na skutek wykroczenia 
przeciwko temu paragrafowi.   

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się zaniechać wszelkich działań 
konkurencyjnych, nie tylko wobec Zleceniodawcy, ale także w odniesieniu 
do jego Klienta. Zleceniodawca jest uprawniony do nawiązywania 
kontaktu z Klientem tylko za pośrednictwem Zleceniodawcy i za jego 
pisemnym pozwoleniem. W relacji  z Klientem Zleceniobiorca  
przestrzega faktu i wyraźnie formułuje, że jest osobą wykonującą 
zobowiązania Zleceniodawcy.  
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Należy zaniechać nawiązywania bezpośredniego kontaktu z Klientem czy 
bezpośredniego zawierania  nim umowy. Jeśli konieczne jest nawiązanie 
kontaktu  Klientem, Zleceniobiorca wyraźnie  komunikuje Klientowi, że 
jest osobą wykonującą zlecenie Zleceniodawcy i nie podejmuje żadnych 
działań sprzecznych  z zobowiązaniem 1) lub 2) za pośrednictwem osób 
trzecich oraz nie zleca osobom trzecim podjęcia takich działań.  

 
 Za każdy przypadek wykroczenia przeciwko tym ustaleniom 

Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej w 
wysokości 30% sumy transakcji z Klientem.  

 
Ponadto Zleceniodawca jest uprawniony zażądać jako rekompensaty 
sumy zlecenia, która ostałaby określona w umowie  z Klientem. Poza tym 
nienaruszone zostaje prawo Zleceniodawcy do dalszego dochodzenia 
odszkodowania.  

 
Zleceniobiorca zobowiązuje się na żądanie Zleceniodawcy udostępnić 
swoje deklaracje podatkowe/ relacje z klientami za lata, których dotyczy 
klauzula o konkurencji.   
 
Niniejsza klauzula o konkurencji obowiązuje do 23 miesięcy od 
zakończenia umowy. 

 
§ 6 

 
1. Umowa ramowa może zostać rozwiązana przez obie strony z końcem 

miesiąca z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. 
Wykluczone jest wypowiedzenie umowy przez Zleceniobiorcę przed 
zakończeniem zlecenia, chyba że Zleceniodawca wyrazi na to zgodę.   

2.  W przypadku, gdy podczas realizacji zlecenia okaże się, że 
Zleceniobiorca nie może w sposób właściwy wykonać zlecenia lub nie 
jest zagwarantowana realizacja zlecenia zgodnie z regulaminem, 
Zleceniodawca ma prawo zerwać zlecenie krótkoterminowo.   Poza tym 
Zleceniodawca jest uprawniony do zerwania zlecenia  lub jego skrócenia, 
jeśli istnieją uzasadnione powody, dla których nie jest możliwa lub 
pożądana dalsza realizacja zlecenia. Powody te muszą być ujawnione 
Zleceniobiorcy. W obu przypadkach rozliczone mogą zostać tylko usługi 
świadczone do tego momentu.  

 
§ 7 

 
 Wszelkie zmiany i uzupełnienia tej umowy ramowej, jak i umów 

cząstkowych o świadczeniu usług wymagają formy pisemnej. Jeśli jakieś 
postanowienie zawarte w umowach przestaje obowiązywać, nie narusza 
to ważności pozostałych postanowień. 
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§8 
 

Wszelkie spory rozwiązywane są przez sąd właściwy dla siedziby  
zlecającego.  

 
 
 
 


