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§ 1

Definicje

1. Użyte w Ogólnych Warunkach Serwisu, zwane dalej OWS, pojęcia oznaczają:

2. Odbiorca - przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustaw, w tym w szczególności 
art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej

3. TOX - TOX PRESSOTECHNIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
we Wrocławiu, ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław

4. Oferta - materiał pochodzący od TOX, który ma charakter informacyjny i jest za-
proszeniem do składania Zamówienia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 
Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych,

5. Zamówienie - to oferta zakupu towaru lub usługi złożona TOX przez Odbiorcę

6. Serwis - serwis, dostawa, montaż, konserwacja, prace remontowe wykonywane 
przez TOX na zlecenie Odbiory,

7. Umowa – umowa o serwis, dostawę, montaż, konserwacja, prace remontowe za-
wierana przez Odbiorcę ze TOX

§ 2

Zakres stosowania

1. OWS dotyczą prac serwisowych, montażu, konserwacji i prac remontowych realizo-
wanych przez TOX lub jego podwykonawców na rzecz Odbiorców.

2. OWS wiążą TOX i każdego Odbiorcę, który zawiera Umowę z TOX.

3. Wszelki serwis i oferty TOX są oparte wyłącznie na OWS.

4. W razie sprzeczności OWS z ogólnymi warunkami umów, wzorcami umów, regu-
laminami i tym podobnymi dokumentami w rozumieniu art. 384 i następne Kodek-
su cywilnego, stosowanymi przez Odbiorcę – wyłącznie wiążącą jest treść OWS. 
Sprzeczne, zakładające odstępstwa lub uzupełniające warunki dostaw Odbiorcy nie 
będą akceptowane bez uprzedniego pisemnego potwierdzenia ze strony TOX.

5. OWS dotyczące serwisu mają zastosowanie również do transakcji w przyszłości z 
Odbiorcą.

6. Wszystkie dokumenty, jak wyceny napraw, rysunki, wzory oraz inne są objęte pra-
wami autorskimi. Ich udostępnianie osobom trzecim bez zgody TOX może spowo-
dować odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich.

§ 3

Zawarcie umowy

1. Oferty TOX mają charakter zaproszenia do składania Zamówienia, chyba że TOX 
prześle Odbiorcy ofertę, jako potwierdzenie lub modyfikację Zamówienia Odbiorcy.

2.  Zamówienie Odbiorcy dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnej.

3.  W razie, gdy treść Zamówienia pochodzącego od Odbiorcy jest sprzeczna z posta-
nowieniami OWS, stosuje się postanowienia OWS.

4.  Do przyjmowania Zamówień w imieniu TOX są upoważnieni jedynie jego przedstawi-
ciele ustawowi oraz ustanowieni pełnomocnicy, jeżeli wynika to z treści pełnomocnic-
twa. Kadra pracownicza TOX, w tym mechanicy, serwisanci, monterzy, operatorzy 
sprzętu, kierowcy, itd. nie są upoważnieni do składania oświadczeń woli w imieniu 
TOX, za wyjątkiem przyjmowania zapłaty od Odbiorców po okazaniu pisemnego 
upoważnienia.

5.  Zamówienie złożone u TOX wymaga zaakceptowania poprzez przesłanie potwier-
dzenia Zamówienia lub przez uruchomienie Zamówienia w określonym terminie.

6.  Potwierdzone Zamówienie jest podstawą do wykonania Umowy, chyba że strony 
sporządzą dodatkową umowę, do której załącznikiem będą niniejsze OWS.

§ 4

Warunki wykonania serwisu

1. TOX wykonywać będzie serwis na warunkach potwierdzonego Zamówienia.

2. TOX zastrzega sobie prawo do uzasadnionych technicznie modyfikacji, zmian kształ-
tu, koloru lub wagi części wykorzystywanych w celu realizacji Zamówienia.

3. Jeżeli Odbiorca zamówi dodatkowe usługi, rozszerzy zakres Zamówienia termin wy-
konania ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu.

4.  Jeżeli w trakcie wykonywania Zamówienia okaże się, że niezbędne są dodatkowe 
czynności, Odbiorca niezwłocznie w terminie 3 dni roboczych udzieli zgody TOX na 
dokonanie serwisu i poniesienie dodatkowych kosztów. W takim przypadku termin 
wykonania ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu.

5.  Wykonanie Zamówienia przez TOX jest uzależnione od wypełnienia zobowiązań 
przez Odbiorcę. Możliwość realizacji przedmiotu umowy zależy także od termino-
wych dostaw naszych poddostawców. O zaistniałych trudnościach Odbiorca zosta-
nie niezwłocznie poinformowany.

6.  Warunki i termin Zamówienia mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia siły wyż-
szej lub innych zdarzeń pozostających poza wpływem TOX. Przez siłę wyższą rozu-
mie się strajk, lokaut, opóźnienie w dostawie energii, przeszkoda w transporcie bądź 
ruchu  drogowym, o ile te wydarzenia w istotny sposób uniemożliwiły wykonanie 
dostawy przez TOX.

7. TOX zastrzega sobie prawo do realizacji dostaw lub usług w rozbiciu na etapy.

§ 5

Zobowiązanie Odbiorcy w przypadku wykonywania serwisu u Odbiorcy

1. Odbiorca jest zobowiązany do udostępnienia niezbędnych nośników energii np. 
sprężonego powietrza lub energii elektrycznej o określonych parametrach oraz 
przyłączy umożliwiających przeprowadzenie serwisu, montażu, konserwacji i prac 
remontowych. Przed rozpoczęciem serwisu Odbiorca na swój koszt musi udostęp-
nić niezbędne zezwolenia, karty identyfikacyjne lub inne dokumenty wymagane do 
prowadzenia prac na terenie Odbiorcy.

2.  Odbiorca udostępni na swój koszt i ryzyko wsparcie techniczne, osprzęt dźwigowy 
wraz z operatorami lub inny wymagany do lokalnego przeprowadzenia prac o ile w 
formie pisemnej nie uzgodniono inaczej. Wsparcie techniczne musi wykonywać po-
lecenia przedstawiciela TOX. TOX nie ponosi odpowiedzialności za działania wspar-
cia technicznego organizowanego przez Odbiorcę.

3.  Odbiorca odpowiada za zapewnienie bezpiecznych oraz właściwych warunków 
pracy, przekazanie odpowiednich informacji bezpieczeństwa przedstawicielom TOX 
oraz zapewnienie pomieszczenia lub strefy składowania narzędzi i części, zabezpie-
czonych przed kradzieżą lub wpływem warunków atmosferycznych.

§ 6

Transport i ubezpieczenie w razie naprawy w zakładzie TOX

1. O ile strony nie postanowiły inaczej dostarczenie przedmiotu Zamówienia do zakładu 
TOX i odbiór go z tego zakładu następuje na koszt i ryzyko Odbiorcy. Koszty ubez-
pieczenia na czas transportu ponosi Odbiorca.

2.  Jeżeli Odbiorca będzie w opóźnieniu z odbiorem, TOX może obciążyć Odbiorcę 
według rynkowych stawek opłatą za składowanie za okres magazynowania w swoim 
zakładzie.

§ 7

Odbiór prac

1.  Po przekazaniu informacji o wykonaniu Zamówienia, Odbiorca jest zobowiązany do 
odbioru prac bez zbędnej zwłoki lub w indywidualnych przypadkach, jak tylko zakoń-
czone zostaną procedury testowe.

2.  Odbiorca na formularzu przedstawionym przez TOX jest zobowiązany do potwier-
dzenia wykonania Zamówienia, w tym czasu trwania prac i materiałów zużytych do 
przeprowadzenia Zamówienia.

3.  Odbiorca nie ma prawa odmówić odbioru z powodu drobnych usterek, wad, które 
nie wpływają lub jedynie nieznacznie wpływają na prawidłową funkcjonalność przed-
miotu objętego Zamówieniem.

4.  Uważa się także, że odbiór nastąpi także w momencie, gdy Odbiorca rozpoczął 
użytkowanie przedmiotu objętego Zamówieniem.

5.  W sytuacji, gdy przeprowadzone prace nie są zgodne z Zamówieniem, TOX zobo-
wiązany będzie do usunięcia braków w uzasadnionym zakresie.

6.  Jeżeli odbiór prac jest opóźniony z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy po upły-
wie 10 dni roboczych od zgłoszenia gotowości do odbioru, Zamówienie uznaje się 
za wykonane, zakończone i odebrane bez uwag.

7.  Odbiorca traci uprawnienia z tytułu prawidłowego wykonania Zamówienia, jeśli w 
terminie 7 dni od dnia zakończenia prac nie zbada poprawności wykonania Zamó-
wienia.

§ 8

Wynagrodzenie i jej sposób zapłaty

1.  Odbiorca zobowiązany jest zapłacić TOX wynagrodzenie w ustalonej pełnej wysoko-
ści niezwłocznie po otrzymaniu faktury.

2.  Wynagrodzenie zawierać będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązujący-
mi przepisami prawa.

3.  Zapłata wynagrodzenia powinna być dokonana w walucie uzgodnionej pomiędzy 
stronami i na rachunek wskazany na fakturze.

4.  Odbiorca może potrącić swoje wierzytelności z  wierzytelnościami przysługującymi 
TOX tylko wtedy, jeżeli obie wierzytelności są wymagalne, bezsporne bądź ich istnie-
nie zostało potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu.

§ 9

Zastrzeżenie własności

1. Do chwili uregulowania przez Odbiorcę wszelkich należności wobec TOX, nieza-
leżnie od innych zabezpieczeń, TOX przysługuje zastrzeżenie własności wszelkich 
rzeczy (akcesoriów, części zamiennych, modułów oraz elementów wymienionych). 
W przypadku, gdy rzeczy takie zostaną połączone z innymi, TOX zastrzega udział we 
współwłasności do wysokości przysługującego mu wynagrodzenia.

2.  TOX przysługuje także tytułem zabezpieczenia przysługujących wierzytelności TOX 
od Odbiorcy prawo zastawu na rzeczach Odbiorcy, które będą w posiadaniu TOX.

3.  Odbiorca jest zobowiązany do traktowania rzeczy TOX z należytą dbałością i nie 
narażaniem ich na utratę, uszkodzenie, itp.
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4.  Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania TOX w przypadku 
utraty, uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy, a także w przypadku zmiany miejsca pro-
wadzenia działalności lub sprzedaży rzeczy.

5.  W przypadku opóźnień w płatności lub naruszeń postanowień z niniejszego paragra-
fu TOX uprawniony będzie do odstąpienia od umowy i żądania od Odbiorcy zwrotu 
rzeczy.

§ 10

Gwarancja

1.  Po odbiorze prac przez Odbiorcę, TOX gwarantuje jakość wykonanych prac i usu-
wanie usterek w określonym czasie z wyłączeniem nieuzasadnionych roszczeń wo-
bec zakończonych napraw.

2.  Zgłoszenie usterek, wad w okresie gwarancji należy dokonać w formie pisemnej.

3.  Odbiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji, jeśli nie zawiadomi TOX o 
wadzie, usterce w terminie 7 dni od dnia, kiedy wada, usterka się ujawniła.

4.  TOX nie ponosi odpowiedzialności za usterki, uszkodzenia powstałe na skutek nie-
właściwej obsługi przez Odbiorcę lub osoby trzecie, w tym instalację zewnętrznego 
osprzętu.

5.  TOX nie ponosi odpowiedzialności za modyfikacje lub naprawy przeprowadzone 
przez Odbiorcę lub stronę trzecią, chyba że na takie modyfikację, naprawy TOX 
udzieli wyraźnej zgody. TOX nie ponosi odpowiedzialności za używanie przez Od-
biorcę części zamiennych, które pochodzą od osób trzecich. Wyłącznie w wyjąt-
kowych sytuacjach, grożącej powstania szkody dopuszcza się przeprowadzenie 
naprawy przez Odbiorcę, pod nadzorem TOX i na koszt TOX lecz wyłącznie po uzy-
skaniu pisemnej zgody na taką naprawę.

6.  Czas trwania gwarancji wynosi 1 rok od zakończenia prac lub dostawy części.

7.  Roszczenia wynikające z istnienia wad przedawniają się z upływem 1 roku od daty 
odbioru.

§ 11

Ograniczenie odpowiedzialności

1.  Jeżeli w trakcie montażu serwisowanych urządzeń TOX uszkodzi części nie podle-
gające wymianie, zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany lub naprawy. Wymienione 
uszkodzone części przechodzą na własność TOX. Wymianie podlegają części o 
wartości nie przekraczającej kwoty zamówienia.

2.  W sytuacji drobnych zaniedbań ze strony TOX odpowiedzialność jest ograniczona 
do dających się przewidzieć zdarzeń, wynikających z Zamówienia i będących powią-
zanych z zakresem robót lub dostawy.

3.  Powyższe zobowiązanie nie dotyczy roszczeń Odbiorcy dotyczących niezawodności 
produktów, uszkodzeń ciała lub uszczerbków na zdrowiu za które odpowiada TOX.

§ 12

Postanowienia końcowe, właściwość prawa, właściwość sądu

1.  Stosunki prawne wynikające z OWS podlegają i są interpretowane zgodnie z pra-
wem polskim. 

2.  W zakresie nieuregulowanym OWS stosuje się właściwe przepisy Kodeks Cywilny.

3.  Miejscem zawarcia i wykonania Umowy jest siedziba TOX.

4.  Sądem właściwym dla wszystkich sporów wynikających z umowy zawartej pomię-
dzy TOX a Odbiorcą jest sąd właściwy dla siedziby TOX. TOX ma jednak prawo 
pozwać Odbiorcę przed sądem właściwym ze względu na jego siedzibę.
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