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OGÓLNE WARUNKI UMÓW KONTRAHENCKICH TRÓJSTRONNYCH 
SPECTRAL BASE 2.0 / WAVE 2.0 / 2K 

 
1. Niżej określone ogólne warunki umów kontrahenckich trójstronnych Spectral Base 2.0 / Wave 

2.0 / 2K (dalej zwane: OWU) będą miały zastosowanie do umów zawieranych przez NOVOL  
sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Żabikowskiej 7/9, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - 
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000011198, NIP: 7830001311, kapitał zakładowy: 268.730,00 zł (dalej 
zwany: NOVOL) i oznaczonych jako „UMOWA KONTRAHENCKA TRÓJSTRONNA 
SPECTRAL BASE 2.0 / WAVE 2.0 / 2K (OWU)” , zwanej dalej: Umową. 

2. W Umowie stosuje się następujące pojęcia: 
a) DYSTRYBUTOR – działający na zasadach określonych w odrębnej umowie z NOVOL, 

podmiot reprezentujący NOVOL w zakresie dostaw.  
b) Produkty - produkty linii Spectral. 
c) Technologia Spectral – zasady korzystania z Urządzenia, w zakresie mieszania lakierów 

linii Spectral i komponentów towarzyszących, wynikające z dokumentacji technologicznej 
Urządzenia oraz oprogramowania Urządzenia, stanowiące tajemnicę handlową NOVOL. 

d) Lokal KONTRAHENTA – lokal, w którym KONTRAHENT prowadzi działalność 
gospodarczą. 

e) Know – how NOVOL – wiadomości i doświadczenia NOVOL o charakterze technicznym, 
technologicznym, organizacyjnym i marketingowym stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
NOVOL i mogące być bezpośrednio wykorzystane w procesie produkcji bądź dystrybucji, o 
których KONTRAHENT dowiedział się w związku z zawarciem i realizacją Umowy. 

3. Na podstawie Umowy KONTRAHENT zobowiązuje się w szczególności do:  
a) używania Urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem, wydaną mu dokumentacją 

technologiczną, Technologią Spectral oraz zasadami prawidłowej eksploatacji tego typu 
urządzeń. W przypadku naruszenia obowiązku określonego powyżej, KONTRAHENT 
zobowiązany będzie do poniesienia kosztów naprawy Urządzenia wynikających z jego 
nieprawidłowej  eksploatacji; 

b) właściwego zabezpieczenia Urządzenia i przygotowywania lakierów koniecznych do 
sporządzenia koloru docelowego przy użyciu Urządzenia w sposób zgodny z Technologią 
Spectral; 

c) wykonywania usług lakierowania, w sposób zgodny z Technologią Spectral; 
d) wykorzystywania Urządzenia wyłącznie z Produktami; 
e) delegowania swoich pracowników na szkolenia organizowane przez NOVOL; 
f) nie zmieniania, nie usuwania i nie czynienia niewidocznymi żadnych oznaczeń 

umieszczonych na Urządzeniu przez NOVOL; 
g) aktywnego zabiegania i samodzielnego dokonywania aktualizacji bądź umożliwiania 

dokonywania aktualizacji przez DYSTRYBUTORA lub SUBDYSTRYBUTORA color-boxów 
o dostarczane przez NOVOL lub DYSTRYBUTORA uaktualnienia; 

h) dbania o pozytywny wizerunek NOVOL oraz Produktów, w szczególności poprzez 
powstrzymanie się od publicznego wyrażania negatywnych opinii na temat NOVOL i/lub 
Produktów; 

i) powiadamiania NOVOL niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 2 dni, o wszelkich 
zdarzeniach dotyczących Urządzenia, w szczególności utracie praw do korzystania z 
Lokalu KONTRAHENTA itp.; 

j) wprowadzenia i stosowania w Lokalu KONTRAHENTA odpowiednich zabezpieczeń w celu 
ochrony Urządzenia przed uszkodzeniem, utratą lub dostępem nieuprawnionych osób 
trzecich. 

4. KONTRAHENT zobowiązany jest do posiadania (zawarcia) umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, z uwzględnieniem 
odpowiedzialności z tytułu użytkowania mienia na podstawie umowy najmu, dzierżawy oraz 
podobnych, na kwotę nie mniejszą niż pięciokrotność kwoty wskazanej w Umowie jako wartość 
Urządzenia oraz przekazania NOVOL kopii (skanu) polisy potwierdzającej fakt zawarcia 
(odnowienia) umowy ubezpieczenia oraz płatności składki w ciągu 30 dni od daty zawarcia 
Umowy (wygaśnięcia poprzedniej polisy). 

5. KONTRAHENT ponosi pełną odpowiedzialność za Urządzenie, dokumentację technologiczną 
oraz bazę recepturową, począwszy od chwili podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego do 



  

   Strona 2 z 4 

chwili wydania Urządzenia NOVOL po rozwiązaniu Umowy, w szczególności ponosi ryzyko 
utraty lub uszkodzenia Urządzenia. 

6. KONTRAHENT zobowiązany jest do bieżącego dokonywania prac konserwacyjnych i napraw 
Urządzenia, z zastrzeżeniem zapisów pkt 21 i 22 OWU oraz ponoszenia wszelkich kosztów 
związanych z bieżącą eksploatacją Urządzenia. KONTRAHENT każdorazowo niezwłocznie 
powiadomi NOVOL o usterce, awarii Urządzenia lub innym zdarzeniu mającym wpływ na 
prawidłowe działanie Urządzenia. 

7. KONTRAHENT nie może bez uprzedniej pisemnej zgody NOVOL oddać Urządzenia osobie 
trzeciej do korzystania w jakikolwiek sposób.  

8. NOVOL nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą w sposób bezpośredni lub 
pośredni z pracy Urządzenia, chyba że jej wyłączną przyczyną jest wada uprzednio istniejąca 
w Urządzeniu. W każdym przypadku odpowiedzialność NOVOL nie obejmuje utraconych 
korzyści i jest ograniczona do wartości rynkowej Urządzenia. 

9. Czynsz roczny za korzystanie z Urządzenia oraz wynagrodzenie z tytułu usług reklamowych 
będą płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT i doręczonej drugiej stronie do 
15 stycznia każdego roku. 

10. Uregulowanie wzajemnych płatności z tytułu czynszu rocznego i rocznego wynagrodzenia 
może nastąpić poprzez skompensowanie wzajemnych wierzytelności wynikających z faktur 
wystawionych przez Strony. 

11. KONTRAHENT dokonuje zakupów wg cen z aktualnego cennika na Produkty ustalonego przez 
DYSTRYBUTORA, przy czym wysokość rabatów udzielanych KONTRAHENTOWI oraz 
warunki płatności, w tym formę oraz termin, ustala DYSTRYBUTOR.  

12. W przypadku niewykonania minimum kwotowego, o którym mowa w pkt 4 Umowy, 
DYSTRYBUTOR ma prawo w dowolnym momencie przez cały okres obowiązywania Umowy, 
obciążyć KONTRAHENTA wartością rabatu promocyjnego, o którym mowa w pkt 9 Umowy. 

13. W przypadku gdy KONTRAHENT nie będzie realizował postanowień pkt 4 Umowy, pkt 3-7 
OWU lub nastąpi opóźnienie w płatnościach wobec DYSTRYBUTORA przekraczające 14 dni, 
DYSTRYBUTOROWI będzie przysługiwało prawo do obniżenia lub wstrzymania rabatów, o 
których mowa w pkt 11 OWU lub wstrzymania dostaw Produktów, do momentu wywiązywania 
się z postanowień Umowy, OWU lub spłaty zaległych płatności, z zastrzeżeniem braku prawa 
do rekompensaty za okres, w którym powstały i trwały wymienione w niniejszym ustępie 
uchybienia KONTRAHENTA. DYSTRYBUTOR poinformuje pisemnie lub drogą wiadomości e-
mail NOVOL o zamiarze skorzystania z uprawnień opisanych w zdaniu pierwszym przed 
skorzystaniem z tego prawa 

14. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę za 3-miesięcznym wypowiedzeniem dokonanym na 
piśmie. Okres wypowiedzenia może być skrócony za zgodą obu Stron.  

15. NOVOL oraz DYSTRYBUTOROWI – każdemu samodzielnie – przysługuje prawo rozwiązania 
Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez KONTRAHENTA 
obowiązków wynikających z Umowy lub OWU, a w szczególności  używania Urządzenia 
niezgodnie z przeznaczeniem, postępowania niezgodnie z Technologią Spectral, braku 
dbałości o Urządzenie, uszkodzenia lub utraty Urządzenia, niewykonania minimum 
kwotowego, o którym mowa w pkt 4 Umowy oraz w przypadku zalegania przez 
KONTRAHENTA z płatnościami z tytułu zakupu Produktów o więcej niż 28 dni. Rozwiązanie 
Umowy przez NOVOL lub DYSTRYBUTORA może nastąpić bez konieczności uprzedniego 
wezwania KONTRAHENTA do zaprzestania naruszenia obowiązków wynikających z Umowy. 
DYSTRYBUTOR poinformuje pisemnie lub drogą wiadomości e-mail NOVOL o zamiarze 
skorzystania z uprawnień opisanych w zdaniu pierwszym przed skorzystaniem z tego prawa. 

16. Poza przypadkami opisanymi w pkt 15 OWU NOVOL przysługuje prawo rozwiązania Umowy w 
trybie natychmiastowym w przypadku: 
a) złożenia w stosunku do KONTRAHENTA wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosku 

restrukturyzacyjnego, 
b) złożenia przez KONTRAHENTA oświadczenia o wszczęciu postępowania upadłościowego 

lub wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, 
c) rozwiązania z KONTRAHENTEM w trybie natychmiastowym, przez NOVOL lub inny 

podmiot do tego uprawniony, umów kontrahenckich i/lub dystrybucyjnych i/lub 
subdystrybucyjnych dotyczących produktów NOVOL. 

17. KONTRAHENT umożliwi NOVOL demontaż Urządzenia oraz zwróci kompletną dokumentację 
techniczną dotycząca Urządzenia, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym ustał 
stosunek dzierżawy. KONTRAHENT zobowiązany jest zapłacić NOVOL kwotę gwarancyjną w 
wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych), w przypadku nie dokonania zwrotu Urządzenia w 
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terminie wskazanym w  zdaniu pierwszym, za każdy rozpoczęty dzień takiego opóźnienia. 
NOVOL ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeżeli szkoda przekroczy 
wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

18. Urządzenie powinno być zwrócone NOVOL w stanie nie gorszym niż wynikający z normalnego 
zużycia. Zwrot Urządzenia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Nieobecność 
KONTRAHENTA przy odbiorze lub odmowa podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez 
KONTRAHENTA  poczytuje się za brak uwag co do stanu Urządzenia opisanego w protokole. 

19. W przypadku zwrotu Urządzenia w stanie pogorszonym, w stosunku do stanu wynikającego z 
normalnego zużycia, przy czym za stan gorszy niż wynikający z normalnego zużycia uznaje się 
również brak kompletnego zestawu uzupełnień color-boxu, o którym mowa w pkt 3 lit. g) OWU, 
KONTRAHENT zobowiązany będzie do zapłaty NOVOL kary umownej 5.000 zł (słownie: pięć 
tysięcy złotych). NOVOL ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeżeli szkoda 
przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

20. W czasie trwania Umowy oraz w okresie 5 (pięciu) lat od zaprzestania jej obowiązywania, 
Strony zobowiązują się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w 
związku z zawarciem i realizacją Umowy, a w szczególności know – how NOVOL. 
KONTRAHENT zobowiązuje się w szczególności do zachowania w tajemnicy informacji 
zawartych w bazie danych kolorystycznych udostępnionej KONTRAHENTOWI przez NOVOL 
w dowolnej formie (on-line i off-line) i na dowolnym nośniku (m.in. CD, DVD, pendrive) oraz 
indywidualnych danych identyfikacyjnych i haseł dostępu umożliwiających dostęp do tych 
danych. Strony zapewniają, że powyższe informacje zostaną zachowane w tajemnicy przez 
pracowników, współpracowników i doradców działających na rzecz każdej ze stron. Ujawnienie 
jakichkolwiek informacji, o których mowa w zdaniach pierwszym i drugim, wymaga uprzedniej, 
pisemnej zgody NOVOL. W przypadku naruszenia przez KONTRAHENTA postanowień 
niniejszego paragrafu, NOVOL ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

21. W przypadku gdy elementem Urządzenia jest komputer z oprogramowaniem: 
a) zabrania się samodzielnego instalowania przez KONTRAHENTA jakiegokolwiek 

oprogramowania na udostępnionym zestawie komputerowym, 
b) zabrania się pobierania, przechowywania, udostępniania oraz przesyłania treści 

chronionych przez prawa autorskie (filmy, muzyka, itp.), nie dostarczonych przez NOVOL, 
c) zabrania się pobierania, przechowywania, udostępniania oraz przesyłania treści 

erotycznych, pornograficznych, treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub 
uzasadnionym interesem NOVOL, 

d) zabrania się samodzielnego dokonywania przez KONTRAHENTA jakichkolwiek 
modyfikacji oprogramowania, jak i zestawu komputerowego (w szczególności przebudowa, 
rozbudowa, demontaż i wymiana części), bez pisemnej (w tym mailowej) akceptacji ze 
strony NOVOL. 

22. NOVOL w każdej chwili przysługuje prawo kontroli (zawartości) zestawu komputerowego oraz 
zainstalowanego na nim oprogramowania. KONTRAHENT zobowiązany będzie do zapłaty 
NOVOL kary umownej 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) za każdy stwierdzony 
przypadek naruszenia pkt 21 OWU. NOVOL ma prawo dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego jeżeli szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

23. KONTRAHENT oświadcza, iż jest świadomy odpowiedzialności karnej, o której mowa 
przepisach kodeksu karnego odnoszących się do kwestii praw autorskich oraz 
odpowiedzialności karnej i cywilnej przewidzianej w Ustawie o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, za niezgodne z prawem korzystanie, rozpowszechnianie, utrwalanie, uzyskiwanie 
lub zwielokrotnianie oprogramowania 

24. Na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego Strony wyłączają w najszerszym dopuszczalnym 
przez prawo zakresie zastosowanie przepisów art. 556 do 576 kodeksu cywilnego. 

25. Strony uznają wszystkie postanowienia Umowy i OWU za ważne i wiążące. Jeżeli jednak 
jakiekolwiek postanowienie Umowy lub OWU okaże się lub stanie się nieważne albo 
niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy i OWU, 
chyba że bez tych postanowień Strony Umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub 
uzupełnienie Umowy lub OWU w sposób określony w pkt 26 OWU. 

26. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy lub OWU okaże się lub stanie nieważne 
albo niewykonalne, strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy 
lub OWU w sposób oddający w sposób możliwie najwierniejszy zamiar stron wyrażony w 
postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne. 

27. W przypadku gdyby ogół praw i obowiązków z Umowy i OWU przeszedł z KONTRAHENTA na 
osobę trzecią, w szczególności na skutek sprzedaży, dzierżawy, aportu, w tym także jako 
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składnik przedsiębiorstwa, bądź w przypadku jakichkolwiek przekształceń własnościowych po 
stronie KONTRAHENTA, KONTRAHENT zobowiązuje się zapewnić, by osoba trzecia, która 
przejęła ogół praw i obowiązków z Umowy i OWU bądź osoba trzecia, powstała na skutek 
przekształceń własnościowych, przestrzegała w pełni postanowień Umowy i OWU, za co, 
niezależnie od postanowień przepisów regulujących konsekwencje danej czynności prawnej 
podjętej przez KONTRAHENTA, stosownie do treści art. 391 kodeksu cywilnego, 
KONTRAHENT odpowiada jako gwarant, co nie umniejsza obowiązkowi uzyskania przez 
KONTRAHENTA pisemnej zgody NOVOL na przeniesienie praw i obowiązków z Umowy i 
OWU. 

28. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle stosowania Umowy będzie rozpatrywał sąd 
powszechny właściwy w Poznaniu.  

29. Wszelkie zmiany i uzupełnienia oraz oświadczenia dotyczące Umowy wymagają formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

30. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują mają odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

31. Niniejsze OWU stosuje się począwszy od dnia 1 czerwca 2017 roku i obowiązuje do umów 
zawartych do 31 stycznia 2020 roku. 

 
 

Za NOVOL sp. z o.o.: 
 

Filip Nowakowski 
Prezes Zarządu 


