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DAZE W&IP Sp. Z o.o.
OGÓLNE WARUNKI UMÓW
TERMS & CONDITIONS
DAZE W&IP
OF DAZE W&IP LIMITED LIABILITY COMPANY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Niniejsze Ogólne Warunki stosuje się do wszystkich relacji
biznesowych spółki DAZE W&IP Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Ignatkach (adres: Ignatki
40/1, 16-001 Kleosin), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000485616, o numerze REGON 200818645
oraz NIP 5423234481 (dalej: DAZE W&IP) z osobami
trzecimi (zwanymi dalej Klientami lub Klientem), dla których
DAZE W&IP działa jako wykonawca.

These Terms & Conditions apply for all business relationships
of the company DAZE W&IP limited liability company with its
registered office in Ignatki (address: Ignatki 40/1, 16-001
Kleosin), entered into the Register of Entrepreneurs
maintained by the District Court in Bialystok, XII Commercial
Division of the National Court Register, under the number
KRS 0000485616, having statistical number REGON
200818645 and tax identification number NIP 5423234481
(hereinafter referred to as DAZE W&IP) with third parties
(hereinafter referred to as Client) for whom DAZE W&IP acts
as contractor.

§ 1. ZAKRES STOSOWANIA, PRAWO WŁAŚCIWE
1. Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do relacji
§ 1. SCOPE OF APPLICATION, APPLICABLE LAW
biznesowych z Klientami, nawet jeśli nie odniesiono się 1. These Terms & Conditions apply for every relationships
do
nich
bezpośrednio
w
poszczególnych
with Client, even if reference is no longer made to them
transakcjach/umowach, chyba że wyraźnie uzgodniono
with respect to individual transactions/contracts and
inaczej na piśmie.
unless explicitly agreed otherwise in writing.
2. Niniejsze Ogólne Warunki wiążą Klienta, w przypadku:
2. These Terms & Conditions shall be binding upon the
- doręczenia Klientowi Ogólnych Warunków przed
Client if:
zawarciem umowy, a także
- it is delivered to the Client before the agreement is
- udostępnienia Ogólnych Warunków Klientowi
concluded; as well as
w postaci elektronicznej, również poprzez wskazanie
- made available to the Client in electronic form by
na ich publikację na stronie internetowej DAZE
indicating it is available on the DAZE W&IP website.
W&IP.
3. The inclusion and interpretation of these Terms &
3. Niniejsze Ogólne Warunki oraz zawarcie i realizacja
Conditions and the conclusion and execution of the
umowy z Klientem podlegają wyłącznie prawu
transactions with the Client are governed exclusively by
polskiemu.
Polish law.
§ 2. ZAWARCIE UMOWY
1. Umowa zostaje zawarta w momencie pisemnego
potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez DAZE W&IP
lub przystąpienia DAZE W&IP do realizacji zamówienia
złożonego przez Klienta w formie pisemnej. W przypadku
braku pisemnego zamówienia, DAZE W&IP nie przystąpi
do jego realizacji.
2. Zakres umownego świadczenia jest wiążący wyłącznie w
przypadku złożenia zamówienia w formie pisemnej i jego
pisemnego potwierdzenia przez DAZE W&IP.
3. Wszelkie umowy dodatkowe lub zmiany pierwotnego
zamówienia są wiążące dla DAZE W&IP tylko wtedy, gdy
Klient przedstawi je w formie pisemnej i zostaną
potwierdzone na piśmie przez DAZE W&IP. Komunikacja
za pośrednictwem poczty e-mail również spełnia wymóg
formy pisemnej.
4. Wszelkie terminy i daty związane z realizacją
zamówienia są wiążące tylko wtedy, gdy zostaną
uzgodnione na piśmie pod rygorem nieważności.

1.

2.
3.

4.

§ 2. CONCLUSION OF THE CONTRACT
The contract is concluded at the time of the written
confirmation of the order by DAZE W&IP or accession by
DAZE W&IP to perform the order submitted by the Client
in writing. In the absence of a written order, DAZE W&IP
will not proceed to its execution.
The scope of the order is binding only in the case of
placing an order in writing and its written confirmation by
DAZE W&IP.
Any side agreements or changes are only valid if the
Client presents them in writing and it will be confirmed in
writing by DAZE W&IP. Communications by email also
meet this requirement for written form.
The dates related to the performance of the contract are
binding only if it’s agreed in writing under pain of nullity.

§ 3. DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE CLIENT
1. The Client should provide DAZE W&IP with all
§ 3. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA
information and materials which are required to proper
1. Klient zobowiązany jest udostępnić DAZE W&IP wszelkie
performance of the order entrusted to DAZE W&IP.
informacje i materiały, niezbędne do prawidłowego 2. The Client warrants that he is authorized to use and
wykonania zamówienia powierzonego DAZE W&IP.
exploit any and all documents and data it provides. The
2. Klient gwarantuje, że jest upoważniony do
Client is responsible for any incorrectness or inaccuracy
1
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wykorzystywania wszelkich dostarczanych przez siebie
of the data or information it provides. Any claims based
dokumentów i danych. Klient jest odpowiedzialny za
on the infringement of author’s rights or copyright are
wszelkie nieprawidłowości lub niedokładności danych lub
borne in full by the Client.
informacji, które przekazuje. Wszelkie związane z tym 3. The Client indemnifies DAZE W&IP against any and all
roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia
third party claims which may be asserted against DAZE
autorskich praw osobistych lub majątkowych zostaną w
W&IP on the basis of conduct or action for which the
całości zaspokojone przez Klienta.
Client is responsible under these Terms & Conditions.
3. Klient przejmie lub pokryje wszelkie uzasadnione 4. Prior to the commencement of the assignment or the
roszczenia osób trzecich, które będą dochodzone
project, the Client will specify the available budget which
przeciwko DAZE W&IP w związku z realizacją przez
is not to be exceeded during planning or execution. If the
DAZE W&IP zamówienia Klienta, a za które Klient jest
Client does not specify any upper limit, he is obliged to
odpowiedzialny zgodnie z niniejszymi Ogólnymi
cover all costs and remuneration of DAZE W&IP related
Warunkami.
to the execution of the order.
4. Przed rozpoczęciem zlecenia lub projektu, który ma być
realizowany, Klient określi dostępny budżet, który nie
zostanie przekroczony podczas planowania oraz
§ 4. CANCELLATION ORDER
realizacji. Jeśli Klient nie określi żadnego górnego limitu, If the Client cancels any order which it has placed, he has to
zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty oraz pay to DAZE W&IP a part of the remuneration corresponding
wynagrodzenie DAZE W&IP związane z wykonaniem to performed activities and all costs incurred by DAZE W&IP,
zamówienia.
and if the cancellation took place without a valid reason, the
Client should also repair the damage.
§ 4. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA
W przypadku anulowania złożonego zamówienia Klient
zobowiązany jest zapłacić DAZE W&IP część wynagrodzenia
§ 5. REMUNERATION, VAT, FOREIGN TAXES
odpowiadającego wykonanym czynnościom oraz wszystkie 1. All quoted or offered prices are net prices, assuming
poniesione przez DAZE W&IP koszty, a jeśli anulowanie
deliveries: Ex Works DAZE W&IP - Ignatki 40/1, 16-001
nastąpiło bez ważnej przyczyny, Klient zobowiązany jest
Kleosin (according to Incoterms), and do not include
również naprawić szkodę.
statutory VAT and any other applicable taxes, fees,
custom duties, other public payments and transport
§ 5. WYNAGRODZENIE, PODATEK VAT, PODATKI
costs.
ZAGRANICZNE
2. The prices of DAZE W&IP are subject to change without
1. Wszystkie podane lub oferowane ceny są cenami netto,
notice, if it’s do not exceed the budget specified by the
dostawa: loco fabryka DAZE W&IP - Ignatki 40/1, 16-001
Client. The exchange rates and commodity prices on the
Kleosin (Ex Works według reguł Incoterms) i nie
day of the quotation or offer apply. If exchange rates or
zawierają ustawowego podatku VAT, innych mających
the calculated commodity prices change during the
zastosowanie podatków, opłat, ceł, należności
execution of the contract by more than 1%, DAZE W&IP
publicznoprawnych oraz kosztów transportu.
may adjust its own remuneration accordingly.
2. Ceny DAZE W&IP mogą ulec zmianie bez 3. The remuneration of DAZE W&IP is based on the type
powiadomienia, jeżeli nie przekraczają budżetu
and scope of performance as described and calculated in
określonego przez Klienta. Obowiązują kursy wymiany
the order confirmation.
walut i ceny towarów w dniu złożenia oferty. Jeżeli kursy 4. If due to changes or supplements to the contract by the
wymiany lub obliczone ceny towarów ulegną zmianie w
Client the costs incurred by the Client are higher than
trakcie realizacji zamówienia o więcej niż 1%, DAZE
planned (e.g., for production, shipping, logistics, etc.),
W&IP może odpowiednio zmienić swoje wynagrodzenie,
this information will be passed on to the Client and
co nie wymaga zmiany umowy.
changes or supplements will be introduced under the
3. Wynagrodzenie DAZE W&IP obliczane jest stosownie do
condition that the Client accepts additional costs.
rodzaju i zakresu wykonania, zgodnie z opisem 5. In the event that VAT is incurred with respect foreign
i kalkulacją wskazaną w potwierdzeniu zamówienia.
suppliers or subcontractors which is reimbursed to DAZE
4. Jeżeli z powodu zmian lub uzupełnień umowy koszty
W&IP within the scope of the input tax refund procedure,
obciążające Klienta będą wyższe niż planowane (w
the Client shall indemnify DAZE W&IP against the
związku z produkcją, wysyłką, logistyką, itp.), informacja
foreign VAT. The gross invoice of the foreign supplier or
ta zostanie przekazana Klientowi, a zmiany lub
subcontractor will be invoiced to the Client as a net price.
uzupełnienia zostaną wprowadzone pod warunkiem,
DAZE W&IP will following completion of the input tax
zaakceptowania przez Klienta dodatkowych kosztów.
refund procedure refund the Client the input tax without
5. W przypadku konieczności zapłaty podatku VAT w
undue delay insofar as such is reimbursed to it. The
odniesieniu do zagranicznych dostawców lub
Client should indemnify DAZE W&IP against foreign
podwykonawców, który następnie powinien zostać
taxes collected at source, irrespective of whether a
zwrócony DAZE W&IP w ramach procedury zwrotu
refund is possible on the basis of a double taxation
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podatku naliczonego, Klient zabezpieczy DAZE W&IP w
agreement or not. The tax collected at source will be
ten sposób, że faktura brutto zagranicznego dostawcy
passed on to the Client as a net price. In the event that
lub podwykonawcy zostanie zafakturowana Klientowi
DAZE W&IP is refunded, it will pay the refund amount to
jako cena netto. DAZE W&IP po zakończeniu procedury
the Client without undue delay.
zwrotu podatku naliczonego zwróci Klientowi podatek
naliczony bez zbędnej zwłoki, o ile kwota ta zostanie mu
zwrócona. Klient zabezpieczy DAZE W&IP przed
§ 6. PAYMENT
zagranicznymi podatkami pobranymi u źródła, 1. After the order has been placed, DAZE W&IP may
niezależnie od tego, czy zwrot jest możliwy na podstawie
request an appropriate advance on the total value of the
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, czy też
order. The advance may not exceed 70% the value of
nie. Podatek pobrany u źródła zostanie wliczony
the entire order. In case the Client is in delay of payment
Klientowi w cenę netto. W przypadku otrzymania zwrotu
for more than 7 days DAZE W&IP has the right to cancel
przez DAZE W&IP, zwróci on tę kwotę Klientowi bez
the contract without any negative consequences.
zbędnej zwłoki.
2. DAZE W&IP may issue interim invoices for services
rendered with respect to individually completed parts of
§ 6. PŁATNOŚCI
the order. In case the Client is in delay of payment for
1. Po złożeniu zamówienia przez Klienta DAZE W&IP może
more than 7 days DAZE W&IP has the right to stop
zażądać zaliczki na poczet realizacji zamówienia.
performance of the contract without any negative
Zaliczka nie może przekroczyć 70% wartości całego
consequences, until the Client will pay all outstanding
zamówienia. W przypadku, gdy Klient opóźnia się z
payments.
płatnością zaliczki powyżej 7 dni, DAZE W&IP ma prawo 3. All samples (designs, modules, materials, half ready
zrezygnować z realizacji zamówienia bez żadnych
products, full ready products, structural elements and
negatywnych dla siebie konsekwencji.
others) made at the Client's request, the Client
2. DAZE W&IP może wystawiać faktury częściowe za
undertakes to pay without any delay. According to the
zrealizowane części zamówienia. W przypadku, gdy
circumstances, in case of continuing the order in
Klient opóźnia się z płatnością faktury częściowej
accordance with the original scope, the cost of
powyżej 7 dni, DAZE W&IP ma prawo do wstrzymania
performing by DAZE W&IP samples may be covered in
realizacji zamówienia bez żadnych negatywnych
full or in part from the agreed remuneration. However,
konsekwencji, dopóki Klient nie zapłaci wszystkich
each time, the Client will be obliged to pay the full price
zaległych płatności.
of the samples and the costs of their transport in the
3. Wszystkie próbki (wzory, materiały, pół gotowe produkty,
case of:
gotowe produkty, elementy konstrukcyjne i inne)
- discontinuing/cancellation of the order,
wykonane na życzenie Klienta, Klient zobowiązuje się
- changes in the specification of products in relation to
niezwłocznie opłacić. Stosownie do okoliczności, w
the originally placed order.
przypadku kontynuowania zamówienia zgodnie z 4. Following execution of the order DAZE W&IP issues a
pierwotnym zakresem, koszt wykonania próbek DAZE
final invoice stating all services, expenses and costs, as
W&IP może w całości lub w części pokryć z ustalonego
well as any payments on account which have already
wynagrodzenia.
Każdorazowo
jednak
Klient
been made. Unless agreed otherwise, this invoice is
zobowiązany będzie do zapłaty pełnej ceny próbek oraz
payable within 30 days from the date of delivery of the
kosztów ich transportu w przypadku:
invoice without any deductions and without providing be
- przerwania/anulowania zamówienia,
DAZE W&IP any documentary support.
- zmiany specyfikacji produktów w stosunku do 5. The Client is not entitled to deductions with invoices
pierwotnie złożonego zamówienia.
issued by DAZE W&IP, except when the Client's
4. Po wykonaniu zamówienia DAZE W&IP wystawi fakturę
payment was awarded by a valid court verdict or
końcową uwzględniającą wszystkie usługi, wydatki i
accepted by DAZE W&IP in writing.
koszty, a także wszelkie dotychczas dokonane płatności. 6. The contract is terminated in the event of filed an
O ile nie uzgodniono inaczej, faktura końcowa jest płatna
application for the bankruptcy of the Client. In this case,
w terminie 30 dni od daty jej doręczenia, bez żadnych
the Client is obliged to pay DAZE W&IP for the part of
potrąceń oraz bez obowiązku przedstawienia przez
the performed order.
DAZE W&IP dodatkowych dokumentów.
5. Klient nie jest uprawniony do dokonywania potrąceń z
należnościami przysługującymi DAZE W&IP, z wyjątkiem
§ 7. DEADLINES
sytuacji, gdy wierzytelność Klienta została uznana na 1. Any performance deadlines and dates, taking into
mocy prawomocnego orzeczenia sądowego lub została
account the provisions of § 2 point 4 of these Terms &
zaakceptowana przez DAZE W&IP na piśmie.
Conditions, are only binding if all documents, information
6. Umowa zawarta z Klientem ulega rozwiązaniu w
and statements, in particular release statements of the
przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
Client, are received by DAZE W&IP in due time, in full
Klienta. W takim przypadku klient zobowiązany jest
and in fully legible form. DAZE W&IP does not assume
3
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zapłacić DAZE W&IP wynagrodzenie za wykonaną część
any liability for delays with respect to deadlines or dates
zamówienia.
if such are caused by Client documents, information or
statements which are submitted late, or are incomplete
§ 7. TERMINY
or not fully legible. DAZE W&IP shall not be liable for
1. Wszelkie terminy wykonania zamówienia, z
delays in relation to set dates in the event of Client
uwzględnieniem postanowień § 2 ust. 4 niniejszych
changing orders or expanding the scope of the order in
Ogólnych Warunków, są wiążące tylko wtedy, gdy
relation to the originally agreed scope.
wszystkie dokumenty, informacje i oświadczenia, w 2. Deadlines which are not met due to reasons for which
szczególności pochodzące od Klienta, zostaną
DAZE W&IP is not responsible (operational disruptions,
dostarczone DAZE W&IP w odpowiednim czasie, w
power failures etc. and all force majeure events and
pełnej i czytelnej formie. DAZE W&IP nie ponosi
circumstances) do not entitle the Client to rescind the
odpowiedzialności za opóźnienia w stosunku do
contract or to hold DAZE W&IP responsible for any
ustalonych dat lub terminów, jeżeli są one spowodowane
damage caused.
przekazaniem przez Klienta potrzebnych informacji z 3. The performance period is in each case interrupted for
opóźnieniem lub w przypadku, gdy dostarczone
the duration of the time required by the Client to check
informacje, dokumenty są niekompletne lub nie w pełni
drafts, concepts, production samples, etc. from the date
czytelne. DAZE W&IP nie ponosi odpowiedzialności za
on which the work product is sent to the Client until
opóźnienia w stosunku do ustalonych dat lub terminów w
DAZE W&IP receives a response from the Client.
przypadku dokonania przez Klienta zmian zlecenia bądź
rozszerzenia zakresu zamówienia w stosunku do
pierwotnie uzgodnionego.
§ 8. TRANSFER OF OWNERSHIP, DELIVERY,
2. Terminy, które nie zostały dotrzymane z przyczyn, za
TRANSFER OF RISK
które DAZE W&IP nie ponosi odpowiedzialności 1. DAZE W&IP retains full title of ownership to the made
(przerwy w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, awarie
products until full payment for such. After payment of the
zasilania itp. oraz wszystkie zdarzenia i okoliczności siły
fixed remuneration DAZE W&IP retains full title to all
wyższej) nie uprawniają Klienta do odstąpienia od
industrial property rights which are not explicitly
umowy ani do pociągnięcia DAZE W&IP do
transferred to the Client.
odpowiedzialności za spowodowane szkody.
2. Delivery terms: according to Incoterms - Ex Works DAZE
3. Każdorazowo termin wykonania umowy zawieszany jest
W&IP Ignatki 40/1, 16-001 Kleosin. All risks are
na czas sprawdzenia przez Klienta wersji roboczych,
transferred to the Client when the products are left at his
koncepcji, próbek produkcyjnych itd. oraz ich akceptacji
disposal at the indicated place and time.
przez Klienta. Zawieszenie terminu następuje od daty
wysłania produktu roboczego do Klienta do czasu
otrzymania odpowiedzi przez DAZE W&IP.
§ 9. COPYRIGHT
1. All creative activities of DAZE W&IP are protected by
§ 8. PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI, DOSTAWA,
copyright.
PRZEJŚCIE RYZYKA
2. DAZE W&IP provides to the Client proprietary copyrights
1. DAZE W&IP pozostaje właścicielem wykonanych
in the agreed scope. In the absence of an express
produktów do czasu pełnej zapłaty wynagrodzenia. Po
contract, the transfer of rights takes place only to the
zapłaceniu ustalonego wynagrodzenia DAZE W&IP
extent necessary for the Client to use the products for
zachowuje tytuł do wszystkich praw własności
the purpose specified before the conclusion of the
przemysłowej, które nie zostaną wyraźnie przeniesione
contract. The rights of DAZE W&IP to its own planning
na Klienta.
processes, software programs, media buying methods
2. Warunki dostawy: zgodnie z Incoterms - loco fabryka
and similar, which constitute the corporate know-how of
DAZE W&IP Ignatki 40/1, 16-001 Kleosin. Wszelkie
the DAZE W&IP, are excluded from this transfer
ryzyka przechodzą na Klienta w momencie
obligation.
pozostawienia towaru do jego dyspozycji we wskazanym 3. The Client may only exploit the products of DAZE W&IP
miejscu i czasie.
for the purpose for which the products have been
ordered and paid.
§ 9. PRAWA AUTORSKIE
4. The drafts, works etc. of DAZE W&IP, including
1. Wszelka działalność twórcza DAZE W&IP jest chroniona
designation of authorship, may not be altered without its
prawem autorskim.
consent in any originals or reproductions thereof. Any
2. DAZE W&IP przekazuje Klientowi autorskie prawa
copying – also of parts of a products – is prohibited.
majątkowe w uzgodnionym pisemnie zakresie. W braku 5. The right to use the products is in the agree scope,
wyraźnej umowy, przejście praw następuje wyłącznie w
however, is not acquired by the Client until the
zakresie niezbędnym do korzystania przez Klienta z
remuneration has been paid in full.
przedmiotu umowy w celu określonym przed zawarciem 6. DAZE W&IP is entitled to use the drafts, works etc. it has
umowy. Prawa DAZE W&IP do własnych procesów
created for its own activities, including advertising
4

01.01.2018
DAZE W&IP Sp. Z o.o.
planowania, programów komputerowych, metod zakupu
purposes. DAZE W&IP is likewise entitled to reproduce
oraz innych podobnych, które stanowią know-how DAZE
communication media, drafts etc. which it has created for
W&IP, nie podlegają przeniesieniu.
the Client in any quantities it wishes and to use such for
3. Klient może korzystać z produktów DAZE W&IP
the purposes of its own advertising activities. DAZE
wyłącznie w celu, w jakim zostały zamówione i kupione.
W&IP is also authorized to present the results of its work
4. Szkice, rysunki itp., w tym oznaczanie autorstwa, nie
as coming from its achievements.
mogą być zmieniane bez zgody DAZE W&IP zarówno w
oryginałach jak i ich reprodukcjach. Wszelkie kopiowanie
- również części produktów - jest zabronione.
§ 10. COMPLAINTS
5. Zakres praw do korzystania z produktów wynika z 1. The Client loses his warranty rights if he has not
uzgodnień Stron, jednakże nie jest ono nabywane przez
inspected the item and not notified DAZE W&IP of the
Klienta, dopóki wynagrodzenie nie zostanie w pełni
defect without undue delay, no later than within 5 days of
zapłacone.
receipt of the products by the Client, and if the defect
6. DAZE W&IP jest uprawniony do korzystania z projektów,
appeared later - if he did not notify the DAZE W&IP
rysunków itp., które stworzył, dla własnych potrzeb, w
without undue delay, not later than 5 days after detection
tym w celach reklamowych. DAZE W&IP jest również
of defect.
uprawniony do powielania środków przekazu, projektów 2. Even if products or goods are delivered directly to stores
itp., które stworzył dla Klienta w dowolnych ilościach, i do
or to other locations of the Client, the representatives of
ich wykorzystywania do celów własnej działalności.
the Client shall check the products for defects and notify
DAZE W&IP jest ponadto upoważniony do
DAZE W&IP of any defects discovered. The Client shall
prezentowania wyników swojej pracy jako pochodzącej z
meet this obligation immediately, not later than within 5
jego dorobku.
days of the products/goods being supplied. Subsequent
notification of a defect results in the loss of warranty
§ 10. REKLAMACJE
rights.
1. Klient traci uprawnienia z rękojmi, jeżeli nie dokonał 3. For its effectiveness, notification of revealed defects
sprawdzenia towaru i nie powiadomił DAZE W&IP o
should include:
wadzie, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni od
- photos of products/goods, including a clear
jego otrzymania, a jeśli wada wyszła na jaw później recognition of revealed defects;
jeżeli nie powiadomił DAZE W&IP niezwłocznie, nie
- photos of packaging in which damaged/
później niż 5 dni od wykrycia wady.
defective products were found;
2. Nawet jeśli towary lub usługi są dostarczane
- a detailed description of the disclosed defects;
bezpośrednio do sklepów lub innych lokalizacji
- a copy of the signed copy of the transport
wskazanych przez Klienta, Klient lub jego przedstawiciel
document (if applicable);
zobowiązany jest sprawdzić towar pod kątem wad i
- the name of the person who collected the
powiadomić DAZE W&IP o ewentualnych wadach. Klient
products;
zobowiązany jest dokonać sprawdzenia niezwłocznie i
- the name of the person who unpacked the
zgłosić ewentualne wady nie później niż w ciągu 5 dni od
products.
dostarczenia produktów/towarów. Późniejsze ich
zgłoszenie skutkuje utratą uprawnień z rękojmi.
3. Dla swej skuteczności, powiadomienie o ujawnionych
§ 11. RECORDS AND INFORMATION RECEIVED FROM
wadach powinno zawierać:
THE CLIENT
- zdjęcia produktów/towarów, wraz z wyraźnym 1. Following completion of the order, at its own discretion,
ujęciem ujawnionych usterek;
DAZE W&IP is free to hand back, retain or destroy any
- zdjęcia opakowań, w których znajdowały się
and all artwork, drafts, work materials or any other
uszkodzone/wadliwe produkty;
documents created by DAZE W&IP.
- dokładny opis ujawnionych wad;
2. Materials and documents provided by the Client, DAZE
- kopię podpisanego egzemplarza dokumentu
W&IP will return at the Client's request.
przewozowego (jeżeli dotyczy);
- imię i nazwisko osoby, która odebrała towar;
- imię i nazwisko osoby, która rozpakowywała towar.
§ 12. LIABILITY
1. At the Client's request, DAZE W&IP will submit the
§ 11. MATERIAŁY I INFORMACJE OTRZYMANE OD
artwork, drafts, concept designs, etc. created by it to the
KLIENTA
Client so that the Client can review the correctness of the
1. Po zakończeniu zamówienia DAZE W&IP może według
information and details contained in such. If the Client
własnego uznania bezpłatnie przekazywać, zatrzymywać
approves the artwork it assumes sole liability for the
lub niszczyć wszelkie dzieła, szkice, materiały robocze
correctness of such information and details contained in
lub inne dokumenty stworzone przez DAZE W&IP.
such.
2. Materiały oraz dokumenty dostarczone przez Klienta 2. Changes or additions to the order made by phone, for
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DAZE W&IP zwróci niezwłocznie na jego żądanie.
their validity, require a written confirmation by the Client.
Any changes or additions made to the order are binding
§ 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
for DAZE W&IP since their written confirmation by DAZE
1. Na żądanie Klienta, DAZE W&IP prześle stworzone
W&IP.
przez siebie projekty, rysunki, koncepcje itp., aby Klient 3. DAZE W&IP is not liable for the eligibility of the ideas,
mógł sprawdzić poprawność informacji i zawartych w
suggestions, proposals, concepts or drafts etc. which it
nich danych. Jeśli Klient zaakceptuje projekt, ponosi
supplies for patent, design, copyright and trademark
wyłączną odpowiedzialność za poprawność takich
protection or registration.
informacji i zawartych w nich danych.
4. The Client bears the risk of the legal permissibility of an
2. Zmiany lub uzupełnienia zamówienia dokonane
advertising measure. This in particular applies in the
telefonicznie, dla swej ważności, wymagają pisemnego
event that such measures violate competition, copyright
potwierdzenia przez Klienta. Dokonane zmiany lub
or special advertising law regulations, the personality
uzupełnienia zamówienia wiążą DAZE W&IP od
rights of third parties or administrative regulations.
momentu ich pisemnego potwierdzenia przez DAZE 5. DAZE W&IP is only liable to the Client for damages in
W&IP.
cases of deliberate action or gross negligence. The
3. DAZE W&IP nie ponosi odpowiedzialności za
above exclusion of liability does not apply for the liability
kwalifikowalność pomysłów, sugestii, propozycji,
for defects is concerned. In the event of any breach of
koncepcji lub projektów itp., które mają być przedmiotem
material contractual obligations liability is limited to
ochrony patentowej, projektowej, ochrony praw
typically foreseeable damage.
autorskich, znaku towarowego lub rejestracji.
4. Klient ponosi ryzyko prawnej dopuszczalności
stosowanego przez siebie środka reklamy. Dotyczy to w
§ 13. CONFIDENTIALITY
szczególności sytuacji, w których takie środki naruszają 1. The Client is obliged not to disclose to any third parties
zasady konkurencji, prawa autorskie lub specjalne
any details which become known to it, for example, with
przepisy reklamowe, prawa osobiste osób trzecich lub
respect to the organization, production or sales of DAZE
przepisy administracyjne.
W&IP or companies affiliated to or which maintain
5. DAZE W&IP odpowiada wyłącznie za szkodę Klienta w
business relationships with DAZE W&IP. This nonprzypadku celowego działania lub rażącego niedbalstwa.
disclosure obligation applies beyond the term of the
Powyższe wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy
contract.
odpowiedzialności za wady. W przypadku jakiegokolwiek 2. The Client undertakes to inform the members of his
naruszenia
istotnych
zobowiązań
umownych
governing bodies, employees, contractors and other third
odpowiedzialność DAZE W&IP ograniczona jest do
parties who come into contact with information referred
szkód pozostających w normalnym związku
to in point 1 about the obligations resulting from these
przyczynowym.
Terms & Conditions. The Client shall be liable for all
breaches in the obligations arising from this Terms &
§ 13. POUFNOŚĆ
Conditions by the above persons.
1. Klient zobowiązany jest do nie ujawniania osobom 3. The obligation to maintain the confidentiality of the
trzecim żadnych szczegółów, o których dowiedział się w
information does not relate to situations where the
związku z realizacją zamówienia przez DAZE W&IP, w
obligation to disclose the information to third parties
tym, w zakresie organizacji, produkcji lub sprzedaży
results from the law and these parties demand the
DAZE W&IP, firm powiązanych lub utrzymujących relacje
disclosure of the information from the Client. The Client
biznesowe z DAZE W&IP. Obowiązek ten pozostaje w
shall be obliged to immediately notify the DAZE W&IP of
mocy również po wykonaniu umowy.
the submission of a demand as stated above unless the
2. Klient zobowiązuje się do poinformowania członków jego
transfer of such information is prohibited by law or a
organów, pracowników, kontrahentów i innych osób
decision of the body demanding the disclosure of the
trzecich, którzy mają kontakt z informacjami, o których
information.
mowa w ust. 1, o obowiązkach wynikających z 4. The Client undertakes to take all reasonable steps to
niniejszych Ogólnych Warunków. Klient ponosi
ensure that the means of communication used by it to
odpowiedzialność za wszelkie naruszenia obowiązków
receive and pass the information referred to in point 1
poufności wynikających z Ogólnych Warunków przez
guarantee the security of this information against access
wyżej wymienione osoby.
by unauthorized parties.
3. Obowiązek zachowania poufności informacji nie dotyczy 5. In case of breach of duty referred to in § 13 of this Terms
sytuacji, w których obowiązek ujawnienia informacji
& Conditions, Client will be obliged to pay DAZE W&IP
stronom trzecim wynika z przepisów prawa, a strony te
penalty in the amount of 10% of the net value of the
wymagają ujawnienia informacji przez Klienta. Klient jest
contract for each violation, within 7 days of receipt
zobowiązany niezwłocznie powiadomić DAZE W&IP o
demand from DAZE W&IP.
złożeniu wniosku, o którym mowa powyżej, chyba że 6. If the damage exceeds amount mentioned in point 5 of
przekazanie takich informacji jest zabronione przez
this paragraph, DAZE W&IP can claim additional
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prawo lub decyzję organu żądającego ujawnienia
compensation. It means, that the Client undertakes to
informacji.
rectify all damages incurred by the DAZE W&IP in
4. Klient zobowiązuje się do podjęcia wszelkich
connection with non-performance or improper
uzasadnionych kroków w celu zapewnienia, aby środki
performance of the provisions of this paragraph by the
komunikacji wykorzystywane przez niego do
Client.
otrzymywania i przekazywania informacji, o których
mowa w pkt 1, gwarantowały bezpieczeństwo tych
informacji przed dostępem osób nieuprawnionych.
§ 14. FINAL PROVISIONS
5. W przypadku naruszenia obowiązków, o którym mowa w 1. These Terms & Conditions supersede all prior terms &
§ 13 niniejszych Ogólnych Warunków, Klient będzie
conditions used by DAZE W&IP.
zobowiązany do zapłacenia DAZE W&IP kary umownej 2. Side agreements, exceptions or additions within the
w wysokości 10% wartości zamówienia netto za każde
scope of any order are valid to DAZE W&IP only if its
naruszenie, w terminie 7 dni od otrzymania żądania od
approved in writing by DAZE W&IP.
DAZE W&IP.
3. If individual provisions of these Terms & Conditions are
6. Jeśli szkoda przekroczy kwotę wymienioną w ust. 5
or become invalid or ineffective this does not affect the
niniejszego paragrafu, DAZE W&IP może ubiegać się o
validity of the remaining provisions. The invalid provision
dodatkowe odszkodowanie. Oznacza to, że Klient
shall be replaced by a valid provision which comes
zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody poniesione
closest to the meaning and intent of the invalid clause.
przez DAZE W&IP w związku z niewykonaniem lub 4. All disputes arising from the implementation of the
nienależytym wykonaniem przez Klienta postanowień
contract or the application of these Terms & Conditions
niniejszego paragrafu.
shall be settled by a common court competent for the
registered office of DAZE W&IP.
14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5. If these Terms & Conditions exist in two or more
1. Niniejsze Ogólne Warunki zastępują wszystkie
language versions, then in case of any language
wcześniejsze ogólne warunki umów stosowane przez
discrepancies the Polish language version shall prevail.
DAZE W&IP.
2. Umowy dodatkowe, zmiany lub uzupełnienia w ramach
jakiegokolwiek zamówienia są wiążące dla DAZE W&IP
tylko wtedy, gdy zostaną zatwierdzone na piśmie przez
DAZE W&IP.
3. Jeśli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych
Warunków są lub staną się nieważne lub nieskuteczne,
nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień.
Nieważne postanowienie zostanie zastąpione ważnym
postanowieniem, które jest najbliższe znaczeniu i celowi
nieważnej klauzuli.
4. Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy lub
stosowania niniejszych Ogólnych Warunków będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla
siedziby DAZE W&IP.
5. Jeżeli niniejsze Ogólne Warunki zostały sporządzone w
co najmniej dwóch wersjach językowych, wówczas w
przypadku rozbieżności językowych obowiązuje wersja
polska.
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