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                   TRUMPF POLSKA 
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OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH PRZEZ 

TRUMPF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.                                            

 
1. Postanowienia ogólne 

1.1. Niniejsze ogólne warunki świadczenia usług 
serwisowych (dalej jako „OWUS”) mają 
zastosowanie do wszystkich umów świadczenia 
usług serwisowych zawieranych przez TRUMPF 
Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Sp. k. z siedzibą w Warszawie 01-303, 
ul.Połczyńska 111 („TRUMPF”). 

1.2. Niniejsze OWUS mają zastosowanie jeżeli 
Zleceniodawca jest przedsiębiorcą, w rozumieniu 
art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 
przedsiębiorców Dz.U.2019.1292 t.j.  z dnia 
2019.07.12. („Zleceniodawca“).  

1.3. W zakresie świadczenia usług serwisowych przez 
TRUMPF wyłączone jest stosowanie jakichkolwiek 
innych wzorców umownych niż OWUS, w 
szczególności ogólnych warunków umów, wzorów 
umów i regulaminów stosowanych przez 
Zleceniodawcę. Brak wyraźnego sprzeciwu 
TRUMPF wobec jakichkolwiek innych wzorców 
umownych niż OWUS, jak i faktyczne świadczenie 
usług serwisowych przez TRUMPF nie mogą być w 
żadnym wypadku interpretowane jako akceptacja 
innych wzorców umownych niż OWUS.   

1.4. Poszczególne postanowienia OWUS mogą zostać 
zmienione wyłącznie przez warunki szczegółowe 
wyraźnie określone w podpisanej przez Strony 
umowie o świadczenie usług serwisowych. W 
przypadku jakichkolwiek rozbieżności w 
interpretacji zapisów w zakresie nieuregulowanym 
w umowie o świadczenie usług serwisowych 
zastosowanie mają niniejsze OWUS.  

2. Strony Umowy  

Stronami Umowy są: TRUMPF oraz 
Zleceniodawca określony w umowie o świadczenie 
usług serwisowych („Umowa”). 

3. Zakres usług serwisowych  

3.1. Zleceniodawca podpisując Umowę wybiera 
określony rodzaj usług serwisowych w stosunku do 
każdej maszyny objętej serwisem. Specyfikacja do 
wybranego rodzaju/rodzajów usługi serwisowej 
stanowi załącznik/załączniki do Umowy. 

3.2. Umowa ma charakter umowy starannego działania.    

4. Opłaty 

4.1. Usługa jest świadczona w okresach 
rozliczeniowych. 

4.2. Okres rozliczeniowy pokrywa się z kwartałem 
kalendarzowym i rozpoczyna się pierwszego dnia 
kwartału, a kończy ostatniego dnia tego kwartału 
(„Okres rozliczeniowy”).  

4.3. Świadczenie usługi rozpoczyna się zawsze z 
pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego. Jeśli 
w Umowie wskazano jako początek umowy inny 
dzień niż pierwszy dzień miesiąca 
kalendarzowego, podjęcie świadczenie usługi 
nastąpi z pierwszym dniem następnego miesiąca 
(„Dzień początku Umowy”).  

4.4. Jeśli Dzień początku Umowy nie pokrywa się z 
pierwszym dniem kwartału kalendarzowego, to 
pierwszym okresem podlegającym rozliczeniu jest 
zawsze okres czasu, trwający od Dnia początku 
Umowy do ostatniego dnia kwartału 
kalendarzowego, w którym zaczęto świadczyć 
usługę.  

4.5. Wynagrodzenie za świadczenie usługi liczone jest 
proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których 
usługa była świadczona, z tym, że kwota opłaty za 
jeden miesiąc świadczenia usługi odpowiada 1/3 
opłaty za Okres rozliczeniowy. 

4.6. Wynagrodzenie za Okres rozliczeniowy określone 
w Umowie obejmuje świadczenie przez TRUMPF 
na rzecz Zleceniodawcy usług serwisowych dla 
maszyn wymienionych w Umowie w Okresie 
rozliczeniowym. Wynagrodzenie to obejmuje w 
szczególności pozostawanie TRUMPF w 
gotowości do świadczenia usług serwisowych w 
zakresie objętym Umową. Wynagrodzenie stanowi 
kwotę ryczałtową i przysługuje TRUMPF 
niezależnie od tego, czy w danym Okresie 
rozliczeniowym Zleceniodawca korzystał z usług 
serwisowych. 

4.7. Termin płatności wynagrodzenia za Okres 
rozliczeniowy wynosi 14 dni od daty zakończenia 
Okresu rozliczeniowego.  

4.8. W przypadku opóźnienia Zleceniodawcy w 
zapłacie płatności wynikających z Umowy, 
TRUMPF jest uprawniony do wstrzymania 
świadczenia na rzecz Zleceniodawcy usług 
wynikających z Umowy. TRUMPF jest również 
uprawniony do natychmiastowego rozwiązania 
Umowy, jeżeli pomimo wyznaczenia 
Zleceniodawcy dodatkowego terminu zapłaty, 
płatność nie zostanie w tym terminie dokonana. 

4.9. TRUMPF jest uprawniony do zmiany wysokości 
wynagrodzenia określonego w Umowie po upływie 
12 m-cy obowiązywania umowy od Dnia początku 
Umowy. W takim przypadku Zleceniodawca jest 
uprawniony w terminie do 3 tygodni od dnia 
otrzymania warunków nowej umowy do jej 
rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym. 

4.10. Wysokość wynagrodzenia podlega waloryzacji raz 
w roku kalendarzowym, po minimalnym okresie 12 
m-cy obowiązywania umowy, liczonym od Dnia 
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początku Umowy. Waloryzacja ta nie stanowi 
zmiany umowy. Podstawę waloryzacji stanowi 
średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i 
usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, 
ogłaszany w Monitorze Polskim przez GUS w 
styczniu. W przypadku gdy opublikowany wskaźnik 
przyjmie wartość ujemną, stawka opłaty pozostaje 
bez zmian w stosunku do ostatnio obowiązującej. 
Zwaloryzowana stawka opłaty za okres 
rozliczeniowy stanowi bazę do następnej 
waloryzacji.  

5.    Czas trwania Umowy 

5.1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony z 
możliwością wypowiedzenia przez każdą ze Stron 
Umowy z zastrzeżeniem ust. 5.2 i 5.3 poniżej. 
 

5.2. Wypowiedzenie wymaga zachowania formy 
pisemnej i doręczenia drugiej Stronie w ostatnim 
miesiącu danego roku jej obowiązywania. W 
przypadku niezłożenia w ostatnim miesiącu roku 
obowiązywania Umowy oświadczenia o 
wypowiedzeniu Umowy, Umowa trwa nadal i będzie 
mogła być wypowiedziana w ostatnim miesiącu 
każdego kolejnego roku obowiązywania Umowy. 
 

5.3. Świadczenie usługi kończy się zawsze z ostatnim 
dniem miesiąca kalendarzowego, w którym 
wypowiedziano Umowę. Jeśli Umowę 
wypowiedziano w inny dzień niż ostatni dzień 
miesiąca kalendarzowego, zakończenie 
świadczenia usługi nastąpi z ostatnim dniem 
miesiąca, w którym wypowiedziano Umowę.  
 

6. Odpowiedzialność 

6.1. TRUMPF ponosi odpowiedzialność za szkody z 
niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy  wynikłe wyłączne z winy umyślnej 
TRUMPF. Odpowiedzialność TRUMPF za 
szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy jest ograniczona do wartości 
rocznej stawki opłaty ryczałtowej określonej w 
Umowie. 

6.2. TRUMPF nie ponosi odpowiedzialności za 
szkody Klienta powstałe w związku z nie 
stosowaniem się Klienta do zaleceń sposobu 
ekspolatacji maszyn zawartych w dokumentacji 
dostarczonej Klientowi przy dostawie maszyny . 

6.3. TRUMPF nie ponosi odpowiedzialności za utratę  
lub uszkodzenie danych maszyny, których utrata  
lub uszkodzenie nastąpiło z przyczyn dotyczących 
Klienta. 

6.4. TRUMPF nie ponosi odpowiedzialności za skutki 
awarii po stronie dostawcy usług telefonicznych i 
internetowych, w wyniku których świadczenie 
przez TRUMPF na rzecz Klienta usług 
serwisowych nie jest możliwe lub jest znacznie 
utrudnione. 

7. Siła wyższa 

7.1. Zdarzenia związane z działaniem siły wyższej, 
które utrudniają bądź uniemożliwiają wykonanie 
zobowiązań wynikających z Umowy upoważniają 
TRUMPF do przesunięcia wykonania zobowiązań 

o czas trwania zdarzeń związanych z siłą wyższą. 
Siła Wyższa stanowi zdarzenie będące poza 
kontrolą TRUMPF, nie wynikające z jej winy, 
zaniechania, zaniedbania lub braku należytej 
staranności, i któremu nie była w stanie zapobiec, 
ani przed którym nie mogła się zabezpieczyć przy 
zachowaniu należytej staranności. W przypadku 
zaistnienia jakiegokolwiek stanu Siły Wyższej, 
TRUMPF niezwłocznie poinformuje o tym 
Zleceniodawcę i poda przewidywany czas trwania 
Siły Wyższej. 

8. Postanowienia końcowe 

8.1. Roczna stawka opłaty ryczałtowej, jak również 
wszelkie inne płatności należne TRUMPF od 
Zleceniodawcy zostaną każdorazowo powiększone 
o obowiązującą stawkę podatku VAT.  

8.2.  Zmiany Umowy mogą nastąpić tylko za zgodą obu 
Stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

8.3. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub mogące 
powstać w związku z jej realizacją rozstrzygane 
będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 
TRUMPF w Warszawie. 

8.4. Niniejsze OWUS stanowią integralną część Umowy 
i Strony przyjmują je jako wyłącznie obowiązujące. 

8.5. Kwestie nie uregulowane w Umowie lub OWUS 
reguluje Kodeks Cywilny. 

 
Niniejsze OWUS dostępne są na stronie internetowej 
TRUMPF:  http://www.pl.trumpf.com/dokumenty.html 
 i wchodzą w życie z dniem 01.12.2019. 
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