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KAZUS KONKURSOWY 

1. Nieziemski Green Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Nieziemski Green 

Solutions”) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i montażu paneli 

fotowoltaicznych i zatrudnia ponad 1000 pracowników. W ramach nowej polityki dbałości 

o ekologię i zdrowie pracowników, władze Nieziemski Green Solutions postanowiły zapewnić 

swoim pracownikom możliwość korzystania ze środków transportu przyjaznych dla środowiska. 

Prezes zarządu, Zygfryd Nieziemski, wpadł więc na pomysł stworzenia – jak sam to określił – 

„programu hulajnóg pracowniczych” z wykorzystaniem tzw. floty pulowej pojazdów.  

2. W tym celu w grudniu 2019 r. nawiązał kontakt z Rubenem Schnellem, prezesem zarządu Zefir 

GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, spółki zarejestrowanej i działającej na podstawie 

prawa Republiki Federalnej Niemiec (dalej „Zefir”), zajmującej się produkcją i dostarczaniem flot 

pojazdów jednośladowych. Flagowym produktem Zefir jest hulajnoga elektryczna „Zefirek” 

o zasięgu nawet do 50 km, emitująca jedynie śladowe ilości CO2 podczas hamowania. 

W „Zefirkach” domyślnie wykorzystuje się napęd oparty o katody z organicznego polimeru 

zamiast substytucyjnych, ale mniej ekologicznych, akumulatorów litowo-jonowych. 

3. W dniu 9 marca 2020 r. doszło do zawarcia umowy pomiędzy Nieziemski Green Solutions a Zefir 

(„Umowa”). Umowa została poddana prawu polskiemu. Zefir zobowiązał się m.in. do 

(i) udostępnienia Nieziemski Green Solutions 750 hulajnóg marki „Zefirek” wyposażonych 

w komputery pokładowe oraz oprogramowanie „Zef-smart” umożliwiające zarządzanie całością 

floty; oraz (ii) utrzymania stałej dostępności floty 750 sprawnych i spełniających wymogi 

umowne hulajnóg, w tym stałego serwisowania „Zefirków” (obejmującego wymianę zużytych 

części) oraz dostarczania nowych hulajnóg w miejsce całkowicie niesprawnych.  

4. Zefirowi przysługiwało ryczałtowe wynagrodzenie kwartalne w wysokości 550.000,00 zł netto. 

Umowa została zawarta na 8 lat. Zawarcie Umowy stanowiło dla obu podmiotów szansę na 

promocję rozwiązań ekologicznych. Dla Nieziemski Green Solutions była to możliwość 

wzmocnienia wizerunku jako podmiotu promującego społeczną odpowiedzialność biznesu, a dla 

Zefira – szansa na budowanie rozpoznawalności w Polsce oraz pozyskiwanie kolejnych 

lukratywnych zleceń. Do promocji współpracy stron zaangażowano znaną piosenkarkę Pati 

Nieziemską, żonę Prezesa Nieziemski Green Solutions. 

5. Z uwagi na rozmiar floty i całego przedsięwzięcia, strony intensywnie negocjowały 

postanowienia Umowy i wymieniały się kolejnymi projektami. Jednym z długo dyskutowanych 

postanowień, które ostatecznie znalazło się w treści Umowy, była tzw. „klauzula waloryzacyjna”. 

Na jej podstawie Zefir mógł, składając Nieziemski Green Solutions stosowne oświadczenie, 

jednorazowo dokonać jednostronnej zmiany wynagrodzenia o nie więcej niż 20%, w razie 

wzrostu cen materiałów lub surowców niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 

którego strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.  

6. Skorzystanie z klauzuli waloryzacyjnej zostało uzależnione od spełnienia szeregu warunków 

formalnych: wcześniejszej notyfikacji takiego zamiaru drugiej stronie, wyznaczenia 

odpowiedniego terminu na zajęcie stanowiska oraz, po upływie tego terminu (lub niedojścia 

stron do porozumienia), zachowania formy elektronicznej pod rygorem nieważności 

dla oświadczenia Zefir zmieniającego wysokość wynagrodzenia wynikającego z Umowy.   

7. W toku negocjacji Nieziemski Green Solutions wskazał, że przyznanie Zefirowi uprawnienia do 

jednostronnej modyfikacji wysokości wynagrodzenia stanowi bardzo daleko idące ustępstwo ze 

strony Nieziemski Green Solutions. Dlatego, zgodnie z oczekiwaniami Nieziemski Green 
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Solutions, pod koniec negocjacji strony zdecydowały się dokonać umownego wyłączenia 

możliwości skorzystania z klauzuli rebus sic stantibus (art. 3571 k.c.). W Umowie przewidziano 

zarazem postanowienie, zgodnie z którym zakończenie Umowy możliwe jest tylko w drodze 

porozumienia Stron. 

8. W Umowie zawarty został następujący, wypracowany w toku negocjacji, zapis na sąd 

polubowny:  

1. Wszelkie spory związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy będą 

ostatecznie rozstrzygane przez trzech lub pięciu arbitrów zgodnie z postanowieniami Regulaminu 

Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie obowiązującego w dniu wszczęcia 

postępowania. Liczbę arbitrów (trzech lub pięciu) określa wiążąco strona występująca 

z powództwem. 2. Wyrok arbitrażowy zostanie wydany w ciągu trzech miesięcy i będzie 

ostateczny. 

9. Nawiązanie współpracy przez strony odbiło się szerokim echem na rynku. Był to pierwszy tak 

szeroko zakrojony projekt, który łączył cele ekologiczne z dbałością o well-being pracowników. 

Prezesi zarządów obu spółek udzielili w poczytnym magazynie obszernego wywiadu, wskazując 

na wiele zalet hulajnóg elektrycznych – zarówno z perspektywy ekologicznej, jak i samopoczucia 

i wygody pracowników. Zygfryd Nieziemski został uhonorowany nagrodą „Eco Today” 

przyznawaną każdego roku dla ludzi biznesu szczególnie zaangażowanych we wdrażanie 

rozwiązań ekologicznych. 

10. W 2021 r., z uwagi na okoliczności wywołane pandemią COVID-19, doszło do ogromnego 

wzrostu cen surowców niezbędnych do wytwarzania katod polimerowych (o ok. 30%) 

wykorzystywanych do produkcji napędu stosowanego w hulajnogach. Pandemia nie miała 

natomiast wpływu na ceny surowców do akumulatorów litowo-jonowych. Ich produkcja jest 

jednak bardziej szkodliwa dla środowiska. 

11. W związku z powyższym, w drugiej połowie 2021 r. Zefir notyfikował Nieziemski Green Solutions 

zamiar podwyższenia wynagrodzenia o 20%. Nieziemski Green Solutions w dniu 23 września 

2021 r. zakwestionował możliwość skorzystania przez Zefira z klauzuli waloryzacyjnej, wskazując 

m.in., że wzrost cen składników katod polimerowych z pewnością nie może być kwalifikowany 

jako nieprzewidywalny. Po otrzymaniu takiej odpowiedzi, Zefir w trybie § 10 Umowy złożył 

Nieziemski Green Solutions oświadczenie datowane na 30 września 2021 r. o zmianie 

wynagrodzenia umownego z kwoty 550.000 zł netto kwartalnie na 660.000 zł netto kwartalnie, 

począwszy od 1 października 2021 r.  

12. W dniu 30 września 2021 r. we Frankfurcie nad Menem doszło do wielogodzinnej (trwającej 

od godziny 17:23 w dniu 30 września 2021 r. do godziny 01:16 w dniu 1 października 2021 r.) 

awarii sieci internetowej oraz instalacji elektrycznej w budynku biurowym NEXTOWER, w którym 

siedzibę ma Zefir. Przyczyną awarii okazało się być przegryzienie kabla światłowodowego przez 

ryjówkę aksamitną, grasującą w podziemiach biurowca od kilku tygodni. Przegryzienie kabla 

przez gryzonia spowodowało całkowitą przerwę w dostawie prądu oraz Internetu m.in. 

na terenie biurowca. W konsekwencji Zefir utracił czasowo dostęp do całej swojej infrastruktury 

informatycznej, w tym do oprogramowania i haseł umożliwiających składanie kwalifikowanych 

podpisów elektronicznych. 

13. Z uwagi na powyższą sytuację, oświadczenie o zmianie wynagrodzenia umownego zostało przez 

Zefir złożone w tradycyjnej formie pisemnej i wysłane listem poleconym na adres rejestrowy 

Nieziemski Green Solutions. Pismo zostało nadane na poczcie w dniu 30 września 2021 r. o godz. 

23:30. 
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14. Nieziemski Green Solutions zakwestionował tak dokonaną zmianę, wskazując po pierwsze 

na nieważność samej klauzuli waloryzacyjnej, po drugie – ponownie – na niespełnienie 

przesłanek jej zastosowania oraz, po trzecie, na niedochowanie warunków formalnych 

ustalonych w Umowie. Nieziemski Green Solutions zapowiedział, że nie zamierza płacić nic 

więcej ponad to, co pierwotnie ustalono w Umowie.  

15. W tej sytuacji Zefir zaproponował spotkanie negocjacyjne, które odbyło się 15 listopada 2021 r. 

Podczas spotkania Ruben Schnell przedstawił szczegółowo zmiany kosztów obsługi floty 

hulajnóg, wskazując, że nawet podwyższenie wynagrodzenia o wskazane w oświadczeniu 20% 

nie kompensuje w pełni spowodowanego pandemią wzrostu kosztów (m.in. kosztów 

materiałów, transportu, robocizny). Zygfryd Nieziemski w odpowiedzi wskazał, że nie zamierza 

płacić ani grosza więcej niż przewiduje Umowa. Jednocześnie Zygfryd Nieziemski zastrzegł, 

że nigdy nie wyrazi zgody na rozwiązanie Umowy, bo to groziłoby stratami wizerunkowymi, 

na które on i jego żona Pati Nieziemska nie mogą sobie pozwolić. Ostatecznie podczas spotkania 

strony nie doszły do porozumienia co do warunków dalszej współpracy. Przeciwnie, spotkanie 

zaogniło spór i upewniło Rubena Schnella o konieczności uzyskania sądowego potwierdzenia 

skuteczności podwyższenia wynagrodzenia. 

16. W dniu 31 grudnia 2021 r. Zefir wystawił i doręczył Nieziemski Green Solutions fakturę za ostatni 

kwartał 2021 r. opiewającą na kwotę 660.000 zł netto. W terminie wskazanym na fakturze 

Nieziemski Green Solutions zapłacił na rzecz Zefira jedynie kwotę 550.000 zł netto, odmawiając 

zapłaty nadwyżki wynikającej z treści złożonego oświadczenia waloryzacyjnego. Wezwanie do 

zapłaty skierowane w tym zakresie przez Zefir pozostało bez odpowiedzi. 

17. W związku z tym Zefir, w przypadku którego brak podwyższonego wynagrodzenia w warunkach 

pandemii wywoływał ryzyko poważnego pogorszenia sytuacji finansowej, co groziło brakiem 

możliwości terminowego wywiązywania się z zobowiązań wobec podmiotów trzecich, wniósł do 

Sądu Arbitrażowego Lewiatan powództwo o zapłatę wynagrodzenia za IV kwartał 2021 r. oraz o: 

a) podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego wynikającego z Umowy do kwoty 715.000 zł 

netto kwartalnie, począwszy od 1 października 2021 r., na podstawie art. 3571 k.c.; 

ewentualnie, na wypadek nieuwzględnienia powyższego żądania: 

b) ustalenie na przyszłość, że Zefirowi przysługuje roszczenie o wynagrodzenie w zmienionej 

na skutek waloryzacji umownej wysokości 660.000 zł netto kwartalnie. 

18. W pozwie Zefir wskazał, że spór powinien zostać rozstrzygnięty przez trzech arbitrów.  

Załączniki: 

1) Umowa; 
2) wiadomość e-mail od Andrzeja Paragrafa do Karla Absatza wraz z załączonym do niej projektem 

Umowy z komentarzami stron; 
3) korespondencja e-mail pomiędzy Zygmuntem Nieziemskim a Rubenem Schnellem dot. promocji; 
4) artykuł prasowy pt. „Pierwszy program hulajnóg pracowniczych”; 
5) korespondencja prowadzona przez pracownika Zefir z podwykonawcami; 
6) notyfikacja zamiaru waloryzacji z 13 września 2021 r.; 
7) pismo Nieziemski Green Solutions z 23 września 2021r.; 
8) wiadomość e-mail od Rubena Schnella do pracowników oddziału Zefir z 30 września 2021 r.; 
9) oświadczenie waloryzacyjne Zefir z 30 września 2021 r. wraz z potwierdzeniem nadania; 
10) pismo Nieziemski Green Solutions z 6 października 2021 r.; 
11) faktura VAT nr 4/2021 z 31 grudnia 2021 r.; 
12) potwierdzenie przelewu z 10 stycznia 2022 r.; 
13) wezwanie do zapłaty z 27 stycznia 2022 r. 
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Załącznik nr 1 

UMOWA O DOSTARCZENIE HULAJNÓG I UTRZYMANIE FLOTY 

z dnia 9 marca 2020 roku („Umowa”), zawarta pomiędzy: 

Zefir Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, Thurn-

und-Taxis-Platz (660313), Frankfurt nad Menem (Niemcy), wpisaną do rejestru prowadzonego przez 

Amtsgericht Frankfurt am Main pod numerem HRB 1122, działającą w Polsce poprzez Zefir Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Szybka 5, 02-231 

Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000567987, NIP 525-768-33-22 (zwana dalej: „Dostawcą”), 

reprezentowaną przez Rubena Schnella – Prezesa Zarządu, uprawnionego do samodzielnej 

reprezentacji, 

a 

Nieziemski Green Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Ekologiczna 13, 07-

567 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000111223, NIP 525-000-23-11, kapitał 

zakładowy 1.000.000 zł, wpłacony w całości (zwana dalej: „Odbiorcą”), 

reprezentowaną przez Zygfryda Nieziemskiego – Prezesa Zarządu, uprawnionego do samodzielnej 

reprezentacji, 

zwanymi łącznie „Stronami”. 

 

§ 1 

Przedmiot zamówienia 

1. Dostawca zobowiązuje się udostępnić Odbiorcy flotę 750 (słownie: siedmiuset pięćdziesięciu) 

hulajnóg elektrycznych typu „Zefirek”, wyposażonych w komputery pokładowe wraz 

z oprogramowaniem „Zef-smart” („Flota”), do wyłącznego używania przez czas trwania Umowy 

wskazany w § 3 Umowy.  

2. Każda hulajnoga w ramach Floty odpowiadać będzie parametrom technicznym i funkcjonalnościom 

określonym w specyfikacji stanowiącej załącznik do Umowy. W szczególności hulajnogi powinny 

osiągać maksymalny zasięg 50 km na pełnym naładowaniu baterii, posiadać moc znamionową: 800 

W, moc chwilową: 1500W, woltaż akumulatora: 72V. 

3. Dostawca gwarantuje, że wszystkie hulajnogi w ramach Floty będą odpowiadać warunkom 

technicznym i posiadać niezbędne wyposażenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
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z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.). 

§ 2 

Usługi utrzymania floty 

1. Dostawca zobowiązuje się zapewnić prawidłowe utrzymanie i funkcjonowanie Floty przez cały okres 

obowiązywania Umowy. W szczególności Dostawca zobowiązany jest do: 

a. zapewnienia i utrzymywania na swój koszt stacji ładujących hulajnogi w siedzibie Odbiorcy; 

b. realizowania na swój koszt serwisu i naprawy wszystkich elementów Floty, w szczególności 

napraw hulajnóg oraz wymiany uszkodzonych części (w tym akumulatorów i ładowarek 

kablowych); 

c. dostarczania na swój koszt dodatkowych hulajnóg w razie uszkodzenia którejkolwiek z nich 

w sposób uniemożliwiający korzystanie w sposób zgodny z przeznaczeniem w celu stałego 

utrzymywania liczebności Floty określonej w § 1 ust. 1 Umowy; 

d. zapewnienia i utrzymywania sprawnego oraz aktualnego oprogramowania typu „Zef-smart”, 

umożliwiającego Odbiorcy zarządzanie Flotą oraz stałą łączność z każdą z hulajnóg; 

e. zapewnienia użytkownikom hulajnóg stałego dostępu do aplikacji mobilnej umożliwiającej 

pobieranie danych statystycznych dotyczących jazdy oraz powiązanie systemu „Zef-smart” 

z telefonem użytkownika w celu wyświetlania na ekranie pokładowym hulajnogi 

wiadomości, w tym wiadomości SMS i e-mail otrzymywanych na telefon; 

f. raportowania w formie comiesięcznych raportów statystyk wykorzystania całej Floty (w tym 

liczby wykorzystywanych hulajnóg oraz liczby przejechanych kilometrów w ramach całej 

Floty) oraz liczby wykonanych napraw i wymian hulajnóg; 

g. przeprowadzenia szkoleń w liczbie minimum 30 dla wszystkich pracowników Odbiorcy 

w zakresie bezpiecznego i zgodnego z prawem wykorzystywania hulajnóg do codziennej 

jazdy w terenie miejskim. 

2. W ramach obowiązków z § 2 ust. 1 lit. b i c Umowy Dostawca zobowiązany jest do wymiany 

niesprawnej lub uszkodzonej hulajnogi, bądź też jej naprawy w ciągu 24 godzin od momentu 

zgłoszenia przez Odbiorcę lub któregokolwiek z jego pracowników niesprawności lub uszkodzenia 

hulajnogi. Koszty transportu do i z siedziby Odbiorcy obciążają w całości Dostawcę. 

3. Odbiorca zobowiąże wszystkich pracowników, którym zostaną udostępnione hulajnogi, do 

wcześniejszego zapoznania się z „Instrukcją obsługi hulajnogi Zefirek”, stanowiącą załącznik do 

Umowy. 

§ 3 

Termin dostawy i czas trwania Umowy  

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony 8 lat, tj. do 31 marca 2028 r. 

2. Dostawca zobowiązuje się do udostępnienia Floty i przeprowadzenia rozruchu testowego 

w nieprzekraczalnym terminie do 2 maja 2020 r., zaś szkoleń pracowników w uzgodnionych 

wcześniej terminach w okresie pomiędzy 2 a 31 maja 2020 r. 
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3. Po przeprowadzeniu rozruchu testowego Strony sporządzą protokół uruchomienia Floty. W razie 

stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek w tym protokole, Dostawca zajmie w odniesieniu do nich 

stanowisko w terminie 7 dni od podpisania protokołu. W razie uznania wady lub usterki Dostawca 

zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni od podpisania protokołu. Procedurę odbioru 

hulajnóg po ich naprawie lub wymianie w ramach usług utrzymania Floty reguluje § 7 Umowy. 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Dostawcy przysługuje kwartalne wynagrodzenie ryczałtowane w wysokości 550.000,00 zł (pięćset 

pięćdziesiąt tysięcy i 00/100 zł), powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT), z tytułu 

czynności określonych w § 1 i § 2 Umowy. 

2. Wynagrodzenie płatne jest z dołu za poprzedni okres rozliczeniowy. Okresem rozliczeniowym jest 

kwartał. Dla uniknięcia wątpliwości strony potwierdzają, że pierwszy kwartał obowiązywania Umowy 

trwa od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. 

3. Dostawca wystawi fakturę VAT za poprzedni okres rozliczeniowy nie wcześniej niż ostatniego dnia 

tego okresu.  

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne jest w terminie 14 dni po doręczeniu Odbiorcy faktury 

VAT, o której mowa w ust. 3. 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Dostawcy wskazany w treści wystawionej 

faktury. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy. 

 

(…) 

/postanowienia pominięto jako nieistotne dla kazusu/ 

 

§ 10 

Klauzula waloryzacyjna 

1. W przypadku wzrostu cen materiałów lub surowców niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, którego strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Dostawcy przysługuje 

waloryzacja wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

2. Waloryzacja należna będzie Dostawcy w wysokości do maksymalnie 20% wynagrodzenia 

kwartalnego, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

3. W razie zajścia okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej, Dostawca może notyfikować 

Odbiorcy zamiar dokonania waloryzacji, wyznaczając mu termin, nie krótszy niż 10 dni, na zajęcie 

stanowiska. W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu lub niedojścia stron do 

porozumienia w kwestii zmiany Umowy, Dostawca może dokonać waloryzacji poprzez 

oświadczenie złożone Odbiorcy w nieprzekraczalnym terminie kolejnych 7 dni („Oświadczenie 

Waloryzacyjne”). W Oświadczeniu Waloryzacyjnym Dostawca wskazuje procentową wysokość 

waloryzacji w granicach określonych w ust. 2 powyżej, mając na uwadze wpływ wzrostu cen 

materiałów lub surowców niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia na realizację Umowy.  
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4. Oświadczenie Waloryzacyjne wymaga dla swej skuteczności zachowania formy elektronicznej pod 

rygorem nieważności.  

5. Skorzystanie z procedury określonej w niniejszym paragrafie może nastąpić tylko raz w toku 

realizacji Umowy. 

6. Skuteczne złożenie Oświadczenia Waloryzacyjnego powoduje zmianę Umowy w zakresie 

wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, w sposób określony w tym 

oświadczeniu, bez potrzeby zawierania aneksu w tym zakresie.  

7. Strony niniejszym wyłączają zastosowanie art. 3571 Kodeksu cywilnego. 

§ 11 

Klauzula salwatoryjna 

Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy 

okazało się nieważne lub bezskuteczne z mocy prawa, orzeczenia sądu albo innego właściwego 

organu, wszystkie pozostałe jej postanowienia pozostają ważne i skuteczne. 

§ 12 

Korespondencja 

1. Strony ustalają, że wszelkie pisma, korespondencja, oświadczenia, powiadomienia oraz 

dokumentacja związana z realizacją Umowy będą kierowane na niżej podane adresy pocztowe lub 

adresy mailowe: 

a. właściwe dla Dostawcy: 

Zefir GmbH 

Thurn-und-Taxis-Platz 6 

60313 Frankfurt nad Menem 

e-mail: teamwaw@zefirroller.pl  

b. właściwe dla Odbiorcy: 

Nieziemski Green Solutions S.A. 

ul. Ekologiczna 13, 07-567 Warszawa 

e-mail: zygi@nieziemski.pl  

2. Wszelkie oświadczenia oraz powiadomienia wymagają dla swej skuteczności formy elektronicznej 

lub pisemnej. 

3. Określone w Umowie terminy dla złożenia oświadczeń uznaje się za zachowane, jeżeli przed ich 

upływem oświadczenie zostanie wysłane drogą mailową lub nadane listowną przesyłką poleconą. 

§ 13 

Zmiany lub rozwiązanie Umowy 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zakończenie Umowy możliwe jest tylko w drodze porozumienia Stron. 

§ 14 

Rozstrzyganie sporów 

1. Wszelkie spory związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej Umowy będą 

ostatecznie rozstrzygane przez trzech lub pięciu arbitrów zgodnie z postanowieniami Regulaminu 
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Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie obowiązującego w dniu wszczęcia 

postępowania. Liczbę arbitrów (trzech lub pięciu) określa wiążąco strona występująca 

z powództwem.  

2. Wyrok arbitrażowy zostanie wydany w ciągu 3 miesięcy i będzie ostateczny.  

§ 15 

Prawo właściwe 

Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. 

§ 16 

Wejście Umowy w życie 

Umowa wchodzi w życie w dniu 1 kwietnia 2020 r. 

§ 17 

Egzemplarze 

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

Załączniki: 

1. Specyfikacja techniczna hulajnóg typu „Zefirek”; 

2. Instrukcja obsługi hulajnogi „Zefirek”. 

 

 

  

W imieniu Dostawcy: W imieniu Odbiorcy: 

 

 

 

________________________ 

Ruben Schnell 

________________________ 

Zygfryd Nieziemski 
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Załącznik nr 2 

 

From: Andrzej Paragraf <andrzej.paragraf@paragfralegal.pl> 

Sent: Wednesday, March 4, 2020 11:23 PM 

To: Karl Absatz <karl.absatz@zefirroller.de>  

Subject: RE: projekt umowy 

Importance: High 

 

 

Panie Mecenasie, 

w załączeniu przesyłam draft Umowy z kolejną porcją naszych zmian w trackach (Państwa 

poprzednie zmiany na razie zostawiłem). Jak wspominałem w rozmowie telefonicznej, Pan 

Prezes Zygfryd Nieziemski najwięcej uwag miał do tej nieszczęsnej klauzuli waloryzacyjnej. 

Ufam jednak, że teraz dojdziemy do porozumienia i ruszymy dalej.  

 

Z poważaniem, 

 

Adw. Andrzej Paragraf 

Wspólnik Zarządzający 

Paragraf Legal sp. k. 

ul. Sprawiedliwa 11 

00-520 Warszawa 

e-mail: biuro@paragraflegal.pl 

„Na wszystko znajdziemy właściwy Paragraf.” 
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DRAFT 24.02.2020 
UWAGI ZEFIR 28/02/2020 

UWAGI NGS 4/03/2020 

UMOWA O DOSTARCZENIE HULAJNÓG I UTRZYMANIE FLOTY 

z dnia __________ 2020 roku („Umowa”), zawarta pomiędzy: 

Zefir Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem przy Thurn-und-

Taxis-Platz 6 (60313), Frankfurt nad Menem (Niemcy), wpisaną do rejestru prowadzonego przez Amtsgericht 

Frankfurt am Main pod numerem [•] (zwana dalej: „Dostawcą”), 

reprezentowaną przez [•], 

a 

Nieziemski Green Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Ekologiczna 13, 07-567 Warszawa, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000111223[•], NIP 525-000-23-11[•], kapitał zakładowy 1.000.000 zł[•], wpłacony w całości (zwana 

dalej: „Odbiorcą”), 

reprezentowaną przez Zygfryda Nieziemskiego – Prezesa Zarządu, uprawnionego do samodzielnej 

reprezentacji[•], 

zwanymi łącznie „Stronami”. 

§ 1 

Przedmiot zamówienia 

1. Dostawca zobowiązuje się udostępnić Odbiorcy flotę 750 (słownie: siedmiuset pięćdziesięciu) hulajnóg 

elektrycznych typu „Zefirek”, wyposażonych w komputery pokładowe wraz z oprogramowaniem „Zef -smart” 

(„Flota”), do wyłącznego używania przez czas trwania Umowy wskazany w § 3 Umowy  („Flota”).  

2. Każda hulajnoga w ramach Floty odpowiadać będzie parametrom technicznym i funkcjonalnościom 

określonym w specyfikacji stanowiącej załącznik do Umowy. W szczególności hulajnogi powinnypowinna 

osiągać maksymalny zasięg 50 km na pełnym naładowaniu baterii, posiadać moc znamionową: [•] 800 W, moc 

chwilową: [•], 1500W, woltaż akumulatora: [•]72V, _______________. 

3. Dostawca gwarantuje, że wszystkie hulajnogi w ramach Floty będą odpowiadać warunkom technicznym i 

posiadać niezbędne wyposażenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2016 r. 

poz. 2022 ze zm.)(_________)., a także odpowiadać normie PN-EN 14619:2019-11. 

§ 2 

Usługi utrzymania floty 

3.1. Dostawca zobowiązuje się zapewnić prawidłowe utrzymanie i funkcjonowanie Floty przez cały okres 

obowiązywania Umowy. W szczególności Dostawca zobowiązany jest do: 

a. zapewnienia i utrzymywania na swój koszt stacji ładujących hulajnogi w siedzibie Odbiorcy;  

b. realizowania na swój koszt serwisu i naprawy wszystkich elementów Floty, w szczególnośc i napraw 

hulajnóg oraz wymiany uszkodzonych części (w tym akumulatorów i ładowarek kablowych); 

Z komentarzem [KA1]: Najpewniej Umowę podpisze 
bezpośrednio Pan Ruben, ale kwestię to potwierdzimy 
bezpośrednio przed podpisaniem. 

Z komentarzem [AP2R1]: Ox, choć Prezesowi 
Nieziemskiemu zależało na tym, aby skoro on podpisuje 
umowę, to aby po drugiej stronie był Pan Ruben. 

Z komentarzem [KA3]: Zamiast wypisywać wszystkie 
szczegóły techniczne w tym miejscu proponujemy – zgodnie 
z naszą stałą praktyką – załączenie do Umowy specyfikacji 
technicznej. Jeśli Państwu zależy, możemy natomiast 
pozostawić w tym miejscu najważniejsze parametry. 

Z komentarzem [AP4R3]: Ok 

Z komentarzem [KA5]: Ta norma dotyczy jedynie 
hulajnóg napędzanych siłą mięśni użytkownika – w żaden 
sposób nie odnosi się do hulajnóg elektrycznych. 
Proponujemy więc skasowanie zaznaczonego fragmentu, 
gdyż nie odpowiada on przedmiotowi Umowy. 

Z komentarzem [AP6R5]: No dobra, to w końcu Wasza 

działka – dla mnie bez Google’a to tylko numerki       

Z komentarzem [AP7]: Zmiana redakcyjna, aby graficznie 
oddzielić dostarczenie hulajnóg od usług eksploatacyjnych. 
Mój junior asso poprawił już odwołania w całej umowie. 

Sformatowano: Numerowanie + Poziom: 1 + Styl

numeracji: 1, 2, 3, … + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie:

Na lewo + Wyrównanie:  0 cm + Wcięcie:  0,63 cm
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c. dostarczania na swój koszt dodatkowych hulajnóg w razie uszkodzenia którejkolwiek z nich w sposób 

uniemożliwiający normalne korzystanie w celu stałego utrzymywania liczebności Floty określonej 

w § 1 ust. 1 Umowy; 

d. zapewnienia i utrzymywania sprawnego oraz aktualnego oprogramowania typu „Zef -smart”, 

umożliwiającego Odbiorcy zarządzenia Flotą oraz stałą łączność z każdą z hulajnóg;  

e. zapewnienia użytkownikom hulajnóg stałego dostępu do aplikacji mobilnej umożliwiającej pobieranie 

danych statystycznych dotyczących jazdy oraz powiązanie systemu „Zef-smart” z telefonem 

użytkownika w celu wyświetlania na ekranie pokładowym hulajnogi wiadomości, w tym wiadomości 

SMS i e-mail otrzymywanych na telefon; 

f. raportowania w formie comiesięcznych raportów statystyk wykorzystania całej Floty (w tym liczby 

wykorzystywanych hulajnóg oraz liczby przejechanych kilometrów w ramach całej Floty) oraz liczby 

wykonanych napraw i wymian hulajnóg; 

f.g. przeprowadzenia szkoleń w liczbie minimum 20 30 dla wszystkich pracowników Odbiorcy w zakresie 

bezpiecznego i zgodnego z prawem wykorzystywania hulajnóg do codziennej jazdy w terenie 

miejskim. 

4.2. W ramach obowiązków z § 1 2 ust. 4 1 lit. b i c Umowy Dostawca zobowiązany jest do wymiany niesprawnej 

lub uszkodzonej hulajnogi, bądź też jej naprawy w ciągu 12 24 godzin od momentu zgłoszenia przez Odbiorcę 

lub któregokolwiek z jego pracowników niesprawności lub uszkodzenia hulajnogi. Koszty transportu do i z 

siedziby Odbiorcy obciążają w całości Dostawcę. 

5.3. Odbiorca zobowiąże wszystkich pracowników, którym zostaną udostępnione hulajnogi, do wcześniejszego 

zapoznania się z instrukcją obsługi„Instrukcją obsługi hulajnogi Zefirek”, stanowiącą załącznik do Umowy. 

 

§ 23 

Termin dostawy i czas trwania Umowy  

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony 8 lat, tj. do [•] r. 

2. Dostawca zobowiązuje się do udostępnienia Floty i przeprowadzenia rozruchu testowego w nieprzekraczalnym 

terminie do [ok. miesiąca od dostarczenia floty] 2020 r., zaś szkoleń pracowników w uzgodnionych wcześniej 

terminach w okresie pomiędzy [okres kolejnego miesiąca] 2020 r. Dla uniknięcia wątpliwości strony 

potwierdzają, że pierwszy kwartał obowiązywania Umowy trwa od [•] r. do [•] 2020 r. 

3. Po przeprowadzeniu rozruchu testowego Strony sporządzą protokół uruchomienia Floty. W razie stwierdzenia 

jakichkolwiek wad lub usterek w tym protokole, Dostawca zajmie w odniesieniu do nich stanowisko w terminie 

7 dni od podpisania protokołu. W razie uznania wady lub usterki Dostawca zobowiązany jest do ich usunięcia 

w terminie 14 dni od podpisania protokołu. Procedurę odbioru hulajnóg po ich naprawie lub wymianie w ramach 

usług utrzymania Floty reguluje § 6 7 Umowy. 

 

§ 34 

Wynagrodzenie 

1. Dostawcy przysługuje kwartalne wynagrodzenie ryczałtowane w wysokości 530550.000,00 zł (pięćset 

trzydzieści pięćdziesiąt tysięcy i 00/100 zł), powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT), z tytułu 

czynności określonych w § 1 i § 2 Umowy. 

2. Wynagrodzenie płatne jest z dołu za poprzedni okres rozliczeniowy. Okresem rozliczeniowym jest kwartał.  

3. Dostawca wystawi fakturę VAT za poprzedni okres rozliczeniowy nie wcześniej niż ostatniego dnia tego okresu.  

Z komentarzem [KA8]: Zgodnie z czwartkową rozmową, 
jak przekazał mi dział handlowy, dodajemy Państwu usługę 
comiesięcznego raportowania + zwiększamy liczbę szkoleń 
do min. 30 – w zamian za zwiększenie wynagrodzenia o 20 
tys. zł netto kwartalnie. 

Z komentarzem [AP9R8]: Potwierdzono. 

Sformatowano: Numerowanie + Poziom: 1 + Styl

numeracji: 1, 2, 3, … + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie:

Na lewo + Wyrównanie:  0 cm + Wcięcie:  0,63 cm

Z komentarzem [KA10]: Do ujednolicenia z punktem dot. 
wejścia Umowy w życie (na wypadek, gdyby Umowa nie 
została podpisana idealnie z początkiem kwartału). 
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1.4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne jest w terminie 14 dni po doręczeniu Odbiorcy faktury VAT, o której 

mowa w ust. 3. 

2.5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Dostawcy wskazany w treści wystawionej faktury. Za 

dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Odb iorcy. 

 

(…) 

/postanowienia pominięto jako nieistotne dla kazusu/ 

§ 910 

Klauzula waloryzacyjna 

1. W przypadku zmiany wzrostu cen towarów i usługmateriałów lub surowców niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1, którego strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

Dostawcy przysługuje waloryzacja wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 4 ust. 1 Umowy. 

2. Waloryzacja należna będzie Dostawcy w wysokości do maksymalnie 3025% 20% wynagrodzenia kwartalnego, 

o którym mowa w § 3 4 ust. 1 Umowy. 

3. W razie zajścia okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej, Dostawca może notyfikować Odbiorcy zamiar 

dokonania waloryzacji, wyznaczając mu termin, nie krótszy niż 10 dni, na zajęcie stanowiska. W razie 

bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu lub niedojścia stron do porozumienia w kwestii zmiany 

Umowy, Dostawca może dokonać waloryzacji poprzez oświadczenie złożone Odbiorcy w nieprzekraczalnym 

terminie kolejnych 7 dni („Oświadczenie Waloryzacyjne”). W Oświadczeniu Waloryzacyjnym Dostawca 

wskazuje procentową wysokość waloryzacji w granicach określonych w ust. 2 powyże j, mając na uwadze 

wpływ wzrostu cen materiałów lub surowców niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia na realizację 

Umowy.  

4. Oświadczenie Waloryzacyjne wymaga dla swej skuteczności zachowania formy elektronicznej pod rygorem 

nieważności.  

5. Skorzystanie z procedury określonej w niniejszym paragrafie może nastąpić tylko raz w toku realizacji Umowy.  

6. Skuteczne złożenie Oświadczenia Waloryzacyjnego powoduje zmianę Umowy w zakresie wysokości 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 4 ust. 1 Umowy, w sposób określony w tym oświadczeniu, bez potrzeby 

zawierania aneksu w tym zakresie.  

5.7. Strony niniejszym wyłączają zastosowanie art. 3571 Kodeksu cywilnego. 

 

§ 1011 

Klauzula salwatoryjna 

Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okazało się 

nieważne lub bezskuteczne z mocy prawa, orzeczenia sądu albo innego właściwego organu, wszystkie pozostałe 

jej postanowienia pozostają ważne i skuteczne. 

§ 1112 

Korespondencja 

1. Strony ustalają, że wszelkie pisma, korespondencja, oświadczenia, powiadomienia oraz dokumentacja 

związana z realizacją Umowy będą kierowane na niżej podane adresy pocztowe lub adresy mailowe: 

a. właściwe dla Dostawcy: 

[do dopisania] 

Z komentarzem [KA11]: W imieniu Zefir, w nawiązaniu 
zapowiedzi z początku naszych rozmów, proponujemy 
dodanie następującej klauzuli waloryzacyjnej, która pozwoli 
na adaptację Umowy na wypadek nagłej zmiany cen 
towarów lub usług. Równocześnie zakres waloryzacji 
zostałby ograniczony – w Państwa interesie – do 
maksymalnie 30% wynagrodzenia. Oświadczenie – zgodnie z 
naszym podejściem pro-eko – w formie elektronicznej. 

Z komentarzem [AP12R11]: Panie Mecenasie, niestety 
nie możemy w żaden sposób zgodzić się na takie rozwiązanie 
– zaproponowana klauzula pozwalałaby Wam istotnie 
zmienić cenę  bez jakiegokolwiek udziału NGS i bez żadnych 
ograniczeń. Możemy zgodzić się na maksymalnie 10%, ale 
tylko pod warunkiem ograniczenie zakresu zastosowania 
klauzuli jedynie do wzrostu cen materiałów i surowców (a 
nie jakichkolwiek towarów i usług). Plus mój mocodawca 
oczekiwałby większego sformalizowania procedury takiej 
waloryzacji. 

Z komentarzem [KA13R11]: 10% nie skompensuje nam 
nawet inflacji, która – jak wiemy – ciągle stopniowo rośnie, a 
Umowę zawieramy na aż 8 lat. Proponujemy zatem 
maksymalny próg waloryzacji 25%. Zgadzamy się także na 
zmianę przesłanki uruchomienia klauzuli, a także mając na 
uwadze nasze dobre stosunki i przewidując, że każdy 
problem będziemy w razie potrzeby mogli rozwiązać 
polubownie, dodaliśmy procedurę uprzedniej notyfikacji – 
pozwoli ona stronom na zmianę Umowy w tradycyjny 
sposób, po merytorycznej wymianie argumentów. 

Z komentarzem [AP14R11]: Dostałem odpowiedź od 
Pana Nieziemskiego, że w drodze wyjścia Wam naprzeciw 
możemy zgodzić się na 20%, ale tylko pod warunkiem, że 
wprowadzimy ograniczenie do jednokrotnego skorzystania z 
takiej waloryzacji. PLUS WYŁĄCZAMY ROSZCZENIE Z REBUS 
SIC STANTIBUS. Nie możemy bowiem ryzykować, że kilka 
razy dokonacie waloryzacji, a potem jeszcze byście mogli iść 
do sądu i skorzystać z art. 357[1] KC (btw to jest taki 
odpowiednik § 313 BGB). To nasza ostateczna propozycja w 
tym zakresie. 

Z komentarzem [AP15]: Zgodnie z naszym ostatnim 
spotkaniem, jakkolwiek wykonywanie Umowy – na czym 
wszystkim zależy z wiadomych względów – powinno być 
możliwe proekologiczne, to jednak wydaje się nam, że 
powinniśmy przewidzieć też możliwość nadania listu pocztą. 
Odpowiednio do tego usunęliśmy z Umowy postanowienia 
dotyczące formy różnych oświadczeń, bo bez sensu, aby były 
tak rozproszone. 

13



 

e-mail: teamwaw@zefirroller.pl  

b. właściwe dla Odbiorcy: 

Nieziemski Green Solutions S.A. 

ul. Ekologiczna 13, 07-567 Warszawa 

e-mail: zygi@nieziemski.pl  
2. Wszelkie oświadczenia oraz powiadomienia wymagają dla swej skuteczności formy elektronicznej lub 

pisemnej. 

2.3. Określone w Umowie terminy dla złożenia oświadczeń uznaje się za zachowane, jeżeli przed ich upływem 

oświadczenie zostanie wysłane drogą mailową lub nadane listowną przesyłką poleconą. 

§ 1213 

Zmiany lub rozwiązanie Umowy 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Wcześniejsze rozwiązanieZakończenie Umowy nie jest możliwe jest tylko w drodze porozumienia Stron. 

 

§ 1314 

Rozstrzyganie sporów 

1. Wszelkie spory związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej Umowy będą ostatecznie 

rozstrzygane przez trzech lub pięciu arbitrów zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy 

Konfederacji Lewiatan w Warszawie obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania. Liczbę arbitrów (trzech lub 

pięciu) określa wiążąco strona występująca z powództwem.  

2. Wyrok arbitrażowy zostanie wydany w ciągu 3 miesięcy i będzie ostateczny.  

§ [•]15 

Prawo właściwe 

Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. 

§ [•]16 

Wejście Umowy w życie 

Umowa wchodzi w życie w dniu [•]. 

§ [•]17 

Egzemplarze 

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

 

W imieniu Dostawcy:            W imieniu Odbiorcy: 

 

________________________     ________________________ 

                    

Załączniki: 

1. Specyfikacja techniczna hulajnóg typu „Zefirek”; 

1.2. Instrukcja obsługi hulajnogi „Zefirek”. 

Z komentarzem [KA16]: Zgłaszaliśmy już wcześniej 
poważne wątpliwości co do skuteczności tej klauzuli 
Umownej – przecież zawsze można zmienić Umowę za 
porozumieniem. Proponujemy przewidzieć chociaż ten 
przypadek. 

Z komentarzem [AP17R16]: Prezes Nieziemski 
zaakceptował zmianę. 

Z komentarzem [AP18]: Kopiuję – na jego prośbę – 
komentarz Prezesa Nieziemskiego: 
 
„Skoro już musimy się godzić na ten arbitraż (który cały czas 
średnio mnie przekonuje, ale ufam Ci Mecenasie), to 
przynajmniej zagwarantujmy sobie, żeby było rzeczywiście 
szybko. Wpiszcie proszę, że decyzja, która zapadnie w razie 
sporu, zapadnie w max. 3 miesiące i będzie prawomocna”. 
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Załącznik nr 3 

 

From: Zygmunt Nieziemski <zygi@nieziemski.pl> 
Sent: Thursday, March 11, 2020 10:16 AM 
To: Ruben Schnell rschnell.fra@zefirroller.de 
CC: Patrycja Nieziemska <pati@nieziemski.pl> 
Subject: RE: plan promocji 

Importance: High 
 
Dla mnie ok. Oczywiście Pati nam pomoże. Dla mnie kluczowe jest to, żebyśmy osiągnęli skutek 
wizerunkowy i maketingowy, a to na pewno bardzo pomoże naszym firmom i nam osobiście. Pati też 
wspominała, że chętnie by się zaangażowała w więcej proekologicznych akcji. Wiesz, jak jest – 
gdziekolwiek pojawia się Pati Nieziemska, dzieją się cuda. Ona szaleje za ekologią i zdrowym trybem 
życia, a ludzie dosłownie szaleją za Pati, więc będzie z tego jeszcze wiele dobrego. 
 
Pozdrawiam 
Zygmunt 
 

From: Ruben Schnell rschnell.fra@zefirroller.de 
Sent: Thursday, March 11, 2020 9:10 AM 
To: Zygmunt Nieziemski zygi@nieziemski.pl 
CC: Patrycja Nieziemska <pati@nieziemski.pl> 
Subject: plan promocji 

Importance: High 
 
Lieber Zygmünt 
 
Cieszę się, że udało nam się podpisać Kontrakt. Zgodnie z naszymi ustaleniami przesyłam propozycję 
marketing naszej współpracy. Rozumiem, że to u Was w dużej części CSR, ale dla nas to też się 
opłaca, bo chcemy przez promocja pozyskać kolejnych klientów w Polsce i w Europie Wschodniej.  
 
Bardzo cieszę się też, że możemy liczyć na zaangażowanie Pati. Wspaniałe, że nawet pomaga w 
wymyśleniu claimów marketingowych – „Zefiry dla Ziemi – po prostu Nieziemskie” najbardziej mi się 
podoba. Nie mam pojęcie, jak mogła wpaść na coś tak prostego i genialnego jednocześnie. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Ruben 

Ramowy plan promocji 
  

Działanie Odpowiedzialny za 
organizację i koszt 

Szacowany koszt [PLN] 

Reklama telewizyjna – emisja przez jeden 
weekend przed wieczorną prognozą 
pogody  

Zefir 250,000 

Performance – schodki nad Wisłą NGS 100,000 

Hulajnogowa Masa Krytyczna – 
Warszawa, Kraków, Katowice, Poznań 

Zefir  250,000 

Loteria promocyjna przy zakupie paneli 
NGS (kwalifikowany): hulajnoga Zefir + 
występ Pati w ogródku dla wygranego i 
sąsiadów 

NGS 300,000 
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Załącznik nr 4 

 

 

Pierwszy program hulajnóg pracowniczych 

Czy praca, well-being i ekologia mogą mieć ze sobą coś wspólnego? Teraz już tak! Dzięki 

innowacyjnemu pomysłowi Zygfryda Nieziemskiego, Prezesa Nieziemski Green 

Solutions S. A., który zmaterializuje się dzięki Rubenowi Schnell, Prezesowi spółki Zefir 

GmbH, warszawski biznes zacznie wyznaczać europejskie trendy w tym kierunku!  

Eco Today1: Mamy wiosnę, a ta nieodzownie kojarzy nam się z powiewem świeżego powietrza. Ten powiew świeżości czuć 

też w Państwa rewelacyjnym i nowatorskim projekcie, który łączy ekologię i biznes! 

Zygfryd Nieziemski: Bardzo się cieszymy na tak entuzjastyczne przyjęcie naszego rozwiązania! Jako szefowi zespołu zawsze 

leżało mi na sercu zdrowie i dobre samopoczucie pracowników. Jednak wiedziałem, że karnety na siłownie lub podobne 

rozwiązania nie trafiają w sedno – pracownicy nie zawsze mają czas, by z nich korzystać. Ale każdego dnia wszyscy przyjeżdżają 

do biur, spędzając wiele czasu w komunikacji miejskiej lub samochodach, co bywa frustrujące z uwagi na korki, tłok, a do tego 

jest mało ekologiczne. Tak wpadłem na pomysł jednośladów, którymi pracownicy mogliby sami dojeżdżać do biura, 

korzystając przy tym z porannego powiewu powietrza i łapiąc poranną energię! Szukałem rozwiązania, które może sprawdzić 

się w dużym mieście, gdzie pracownicy pokonują w drodze do pracy wiele kilometrów.  

Eco Today: Stąd pomysł hulajnóg i zaangażowania Zefir GmbH?  

Zygfryd Nieziemski: Tak! Rowery, nawet z napędem elektrycznym, są ciężkie i mało poręczne. Dlatego wybór padł na 

hulajnogi. Gdy zacząłem szukać naszego przyszłego partnera, okazało się, że firm specjalizujących się w produkcji 

ekologicznych flot hulajnóg nie ma tak wiele, zaś Zefir, kierowany przez wizjonerskiego Rubena, jest fantastyczną firmą! 

Ruben Schnell: Zygi, bardzo Ci dziękuję za te ciepłe słowa! Europa powinna wyznaczać nowe standardy. Dlatego też tyle 

zachodu poświęcamy Zefirkowi – to nasz flagowy produkt o zasięgu nawet do 50 km, idealny do miasta, nawet dużej 

aglomeracji. Sam jeżdżę nim po Frankfurcie, mieszkając na obrzeżach. Zefirek emituje przy tym jedynie śladowe ilości CO2 i to 

tylko podczas hamowania! To dzięki wykorzystywaniu napędu opartego o katody z organicznego polimeru, choć na rynku jest 

też substytut w postaci akumulatorów litowo-jonowych. 

Eco Today: Ile Zefirków zobaczymy niedługo na ulicach Warszawy?  

Zygfryd Nieziemski: Aż 750, czyli otrzyma je zdecydowana większość naszych pracowników! Aczkolwiek, jeśli pomysł się 

sprawdzi, być może będzie ich więcej! 

Ruben Schnell: Pomysł Zygfryda otwiera ludziom oczy – dostaliśmy już kolejne zapytania o ten produkt z Polski, więc 

niedługo polskie miasta będą walczyć o tytuł najbardziej ekologicznego miasta w Europie! 

[Śmiech] 

Eco Today: Świetna konkluzja! To właśnie dzięki temu pomysłowi Prezes Nieziemski został 

uhonorowany nagrodą „Eco Today” przyznawaną każdego roku dla ludzi biznesu szczególnie 

zaangażowanych we wdrażanie rozwiązań ekologicznych. Jak się Pan czuje po werdykcie? 

Zygfryd Nieziemski: Jestem niezwykle zaszczycony tą nagrodą, która niesie wielkie przesłanie – 

stąd nagroda stoi w naszym biurze [zdjęcie obok – przypis redakcji], by każdemu z nas 

przypominać o tym, że zdrowie nas i planety jest najważniejsze. Bardzo dziękuję! 

Eco Today: To my dziękujemy! Wszystkiego dobrego! Trzymamy kciuki!  

  

 
1 Eco Today wskazuje, że powyższy tekst jest tłumaczeniem wywiadu, który został przeprowadzony w języku angielskim, 
jednak jego brzmienie zostało zaakceptowane przez odpowiednie podmioty.  

ECO TODAY, nr 4/2020 
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Załącznik nr 6 

Zefir  
Wir lieben es, grüne zu leben!  

 

    Frankfurt am Main, 13 września 2021 r. 

 

Nieziemski Green Solutions S.A. 

ul. Ekologiczna 13, 07-567 Warszawa 

 

 

Notyfikacja zamiaru waloryzowania wynagrodzenia na podstawie § 10.3 Umowy 
 
 

Hallo Szanowni Państwo, Hallo Pan Prezes Nieziemski! 

Jak dobrze wiedzą Państwo, wyjątkowy jest ostatni rok i zupełnie inny od wszystkich 
wcześniej. Od 2020 mierzymy się z niedopoznawanym żywiołem, który pokonywawszy tysiące 
kilometrów, dotknął wszystkich wywracając nasze życia nogami do góry!  

COVID-19 nosi zagrożenia dla zdrowia i życia milion osób, ale też ogromnych strat. Świat jest 
globalną wioską i globalna jest wymiana gospodarcza. W ten czas oszalała pandemia 
zaatakowała przedsiębiorców i konsumentów, ograniczając wymianę dobrów i usług na całym 
świecie. Utrudnienia tak spowodowane porozerwały łańcuchy dostaw, albo ich ograniczyły i 
dużo zmniejszona jest dostępność produktów. To doprowadziło do niespodziewanych nigdy 
podwyżek cen i utrudniło produkowanie.   

Powyżej problemy niestety nie ominęły nasze biznesy! Mierzymy się dniami z trudnością w 
działaniu, lecz dajemy wszystko od siebie dla realizowania naszych misji. Są jednak takich 
rzeczy, na które nie mamy wpływu. Co dotyka nas najwięcej, są podwyższone ceny 
surowcach, których wcześniej nikt nie oczekiwał. To stało się właśnie dla podstawowego 
element naszego produktu – katody z organicznych polimeru potrzebnych dla napędu 
hulajnogi. Wszystkie elementa niezbędnych do ich produkowania (zwłaszcza sog. 
ekochlorytyna) podrożyły się o ca. 30%! Bez nich nie jesteśmy na stanie produkowania 
naszych ekologischnych hulajnóg. 

Wobec takiego, musimy ograniczyć strat i żeby utrzymywać zdolności kontynuowania naszego 
produkowania, będziemy musieć skorzystać z mechanizmu waloryzowania z naszej umowy i 
podnosić nasze wynagrodzenie o 20%. Mamy jednak nadzieję, że zrozumiecie naszą sytuację 
i dojdziemy do porozumienie – najprościej byłoby po prostu podpisać aneks do umowa. 

Będziemy dziękować za możliwie szybkie odpowiedzenie. 

Podłączam wyrazy szacunku, 

Ruben Schnell, Geschäftsführer 

Zefir GmbH 
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Załącznik nr 7 

 

Warszawa, 23 września 2021 roku 

Nieziemski Green Solutions S.A. 

ul. Ekologiczna 13, 07-567 Warszawa 

      

Zefir GmbH 
Thurn-und-Taxis-Platz 6 
60313 Frankfurt nad Menem 

 

Szanowni Państwo, 

z zaskoczeniem przyjęliśmy Państwa pismo informujące o zamiarze podwyższenia o 20% 

wynagrodzenia z tytułu umowy o dostarczenie hulajnóg i utrzymanie floty.  

W naszej ocenie brak jest jakichkolwiek podstaw do podwyższenia wynagrodzenia w związku 

z realizacją powyższej umowy, w szczególności na podstawie powołanego przez Państwa 

§ 10 umowy. Jak zapewne Państwo pamiętają wprowadzenie tego zapisu do umowy było 

daleko idącym ustępstwem z naszej strony. Z zasady jednostronna zmiana warunków umowy 

jest sytuacją dalece nadzwyczajną i nie może być nadużywana. Tak też miało być w przypadku 

§ 10 umowy i tylko z tym zastrzeżeniem zgodziliśmy się na jego wprowadzenie. 

Wbrew Państwa stanowisku wzrost cen składników katod z organicznego polimeru z 

pewnością nie może być kwalifikowany jako nieprzewidywalny, a zatem nie doszło do 

spełnienia warunków z § 10 umowy, które uzasadniałyby podwyższenie Państwa 

wynagrodzenia. Już w chwili zawarcia umowy tj. w dniu 9 marca 2020 roku w Europie 

występowały zachorowania na COVID-19. W północnych Włoszech już w lutym 2020 roku 

wprowadzano kwarantanny dla całych regionów, a na początku marca zawieszono 

funkcjonowanie szkół. Również u Państwa, w Niemczech, zachorowania odnotowano 

wcześniej niż w Polsce.  

Nie ulega więc wątpliwości, że w obliczu rozpoczynającej się pandemii COVID-19, powinni byli 

Państwo uwzględnić ryzyko wzrostu cen przy kalkulowaniu swojego wynagrodzenia 

umownego. W związku z powyższym kategorycznie odmawiamy zmiany wynagrodzenia 

umownego w drodze aneksu, a także wskazujemy, że brak jest podstaw prawnych do 

waloryzacji umownej. 

Z poważaniem 

Zygfryd Nieziemski, Prezes zarządu 
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Załącznik nr 8 

Thomas Herzog 

Von: Ruben Schnell <rschnell.fra@zefirroller.de> 

Datum: Mittwoch, 30. September 2021 um 17:40 

An: Anna Lajter <alajter.waw@zefirroller.pl>; Thomas Herzog <therzog.waw@zefirroller.pl>; Team 

Warschau <teamwaw@zefirroller.pl>  

Betreff: Awarie Internet w Buro Frankfurt 

Drogi team Warszawa, 

mamy jeden duży problem w Buro we Frankfurt, ponieważ jakiś zwierz kabel przegryzł. Już w zeszły 

tydzień meister budynku mówił, że zwierza od kilku tygodni wypędzić nie mogą, ale że taki Problem 

może z tego być to nikt w Buro nie oczekiwał. Wszyscy są bardzo wściekli. Nie wiemy ile czasu 

naprawianie go potrwa. Cały budynek nie ma internet i elektryczności. Bardzo śmieszne że piętro 

wyżej jest Buro firmy od internet i oni też nie mają internet. Herr Doktor lecz sie sam. 

Wszystkie nasze systemy są kaputt. Nic nie działa. 

Ania dzisiaj my nie możemy nic z praca zrobić. Daj ludziom Urlaub do naprawy. 

Thomas, e-podpis jest też kaputt. Do końca tygodnia tylko ręką podpis. Jeśli jutro internet tutaj nie 

działa, wyślij informacje do PR żeby na FB informacje dla klientów ogłosili. 

Wyślę Wam informacje później o naprawie. 

Gorące uściski, 

Ruben 

Diese Nachricht wurde von einem iPhone gesendet. Laden Sie Outlook für iPhone hier herunter. 

Zefir  
Wir lieben es, grüne zu leben!  
Thurn-und-Taxis-Platz 6 

60313 Frankfurt am Main 

www.zefirroller.de  

Denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese Nachricht drucken! 
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Załącznik nr 10 

 

Warszawa, 6 października 2021 roku 

Nieziemski Green Solutions S.A. 

ul. Ekologiczna 13, 07-567 Warszawa 

 

Zefir GmbH 
Thurn-und-Taxis-Platz 6 
60313 Frankfurt nad Menem 

Szanowni Państwo, 

w odpowiedzi na Państwa oświadczenie o podwyższeniu wynagrodzenia do kwoty 660.000 zł 

informujemy, że nie akceptujemy wskazanej w piśmie zmiany wynagrodzenia.  

Po dogłębnej analizie jesteśmy zmuszeni stwierdzić, że klauzula waloryzacyjna stanowiąca 

podstawę oświadczenia jest nieważna w świetle obowiązującego prawa. Z tego powodu 

oświadczenie złożone na jej podstawie należy uznać za bezskuteczne. 

Nawet gdyby klauzula była ważna, oświadczenie jest bezskuteczne również z innych 

powodów. Po pierwsze, jak wskazaliśmy w ostatnim piśmie, wzrost cen był możliwy do 

przewidzenia w chwili podpisywania umowy. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za to, że 

nie wzięli Państwo pod uwagę tego ryzyka ustalając wynagrodzenie umowne, pomimo 

oczywistych ku temu przesłanek już w marcu 2020 roku. 

Po drugie, nie dochowali Państwo określonych w umowie warunków formalnych. Zgodnie z § 

10 umowy, oświadczenie waloryzacyjne może być złożone w nieprzekraczalnym terminie 7 

dni od zajęcia stanowiska przez Odbiorcę i wymaga formy elektronicznej (pod rygorem 

nieważności). Wobec zajęcia przez nas stanowiska w dniu 23 września, termin na złożenie 

oświadczenia waloryzacyjnego upłynął 30 września. W tym dniu nie otrzymaliśmy od Państwa 

jakiegokolwiek oświadczenia w formie elektronicznej, a takie było wymagane. Pismo 

doręczone nam 4 października w tradycyjnej formie pisemnej, nawet jeśli wysłane 30 września, 

nie spełnia tego warunku. 

Wobec powyższego informujemy, że nie zamierzamy płacić na rzecz Zefir wynagrodzenia w 

wysokości wskazanej w oświadczeniu. Umowa będzie nadal wykonywana przez naszą spółkę 

poprzez zapłatę wynagrodzenia określonego w jej treści tj. 550.000 zł netto kwartalnie. 

Wierzymy, że zaakceptują Państwo nasze stanowisko i będziemy mogli nadal wspólnie działać 

dla dobra biznesu oraz środowiska.  

Z poważaniem 

Zygfryd Nieziemski, Prezes zarządu 

  

24



 
 

Załącznik nr 11 

 

FAKTURA VAT 

Nr 4/2021 

  Data wystawienia: 

   

31.12.2021 

 

   

Dostawca  Odbiorca 

Zefir Sp. z o.o. Oddział w 

Polsce 

ul. Szybka 5 

02-231 Warszawa 

NIP 525-768-33-22 

 Nieziemski Green Solutions S.A.  

ul. Ekologiczna 13  

07-567 Warszawa 

NIP 525-000-23-11 

   

Tytuł  

Wynagrodzenie kwartalne za okres X-XII 2021 r. zgodnie z Umową z dnia 9 

marca 2020 r. zmienioną oświadczeniem o waloryzacji z dnia 30 września 2021 r. 

Wartość netto VAT 23%  Wartość brutto 

660.000 złotych 

  

151.800 złotych 811.800 złotych 

   

Sposób płatności:  przelew na rachunek  

00 9876 6789 1234 4321 4567 7654 

 

Termin płatności: 14 dni od doręczenia  

Dostawca 
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Załącznik nr 12 

 

POTWIERDZENIE TRANSAKCJI 

   

Z rachunku  Na rachunek 

Nieziemski Green Solutions S.A.  

ul. Ekologiczna 13  

07-567 Warszawa 

 

00 7654 4567 4321 1234 6789 9876 

  

 Zefir Sp. z o.o. Oddział w Polsce 

ul. Szybka 5 

02-231 Warszawa 

 

00 9876 6789 1234 4321 4567 7654 

 

Data Tytuł Kwota 

Data operacji 

10.01.2022 

 

Data księgowania 

11.01.2022  

Wynagrodzenie kwartalne za 

okres X-XII 2021 r. zgodnie z 

Umową z dnia 9 marca 2020 r. 

676.500 złotych 
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Załącznik nr 13 

Zefir  
Wir lieben es, grüne zu leben!  

 

     Frankfurt am Main, 27 stycznia 2022 r. 

 

 

Nieziemski Green Solutions S.A. 

ul. Ekologiczna 13  

07-567 Warszawa 

Polska 
 
 
 

Wezwanie do zapłaty 
 

Działając w imieniu Zefir, wzywam Nieziemski Green Solutions S.A. („Spółka”) do zapłaty kwoty 
110.000,00 zł netto (135.300,00 zł brutto) wynikającej z faktury nr 4/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r., 
na rachunek bankowy Zefir wskazany w tej fakturze, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.  

Faktura została wystawiona na kwotę 660.000,00 zł netto stanowiącą wynagrodzenie należne Zefir na 
podstawie umowy z dnia 9 marca 2020 r., zmienione oświadczeniem waloryzacyjnym Zefir z dnia 30 
września 2021 r. Pomimo upływu terminu płatności, faktura została opłacona jedynie w części, tj. 
w kwocie 550.000,00 zł netto.  

W § 10 Umowy strony uzgodniły klauzulę waloryzacyjną, która mogła zostać zastosowana w przypadku 
niemożliwego do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy wzrostu cen materiałów lub surowców 
niezbędnych do wykonania Umowy. Wbrew stanowisku prezentowanemu przez Spółkę w 
dotychczasowej korespondencji, klauzula jest ważna i dopuszczalna zgodnie z zasadą swobody umów. 

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19 w 2021 roku doszło na rynku do nagłego, 
ogromnego i nadzwyczajnego wzrostu cen surowców (tzw. ekochlorytyny) niezbędnych do wytwarzania 
katod polimerowych (o ok. 30%), wykorzystywanych do produkcji hulajnóg typu „Zefirek”. Wzrostu tego 
nie dało się w żaden sposób przewidzieć w momencie zawierania Umowy. W związku z powyższym, 
Zefir złożył Spółce notyfikację dokonania waloryzacji, zgodnie z procedurą przewidzianą w Umowie. 
Wobec niedojścia stron do porozumienia w umownym terminie, Zefir złożył Spółce zgodnie z § 10 ust. 
3 Umowy jednostronne oświadczenie waloryzacyjne podwyższające wynagrodzenie o 20%, ze 
skutkiem od 1 października 2021 r. Z uwagi na niezależny od Zefir brak technicznej możliwości wysyłki 
oświadczenia elektronicznie, zostało ono złożone w dniu 30 września 2021 roku w równoważnej formie 
pisemnej. 

Mając na uwadze powyższe, spełnione zostały wszystkie określone w klauzuli przesłanki waloryzacji, a 
Zefir dokonał skutecznego podwyższenia wynagrodzenia do kwoty 660.000,00 zł netto. Do dnia 
wezwania Spółka zapłaciła jedynie kwotę 550.000,00 zł netto. Brak zapłaty kwoty 110.000 zł netto we 
wskazanym terminie może spowodować wszczęcie przez Zefir postępowania arbitrażowego, zgodnie 
z Umową. 

Ruben Schnell, Geschäftsführer 

Zefir GmbH 
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