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OGÓLNE WARUNKI NAPRAW I DOSTAW  FIRMY PETER RENZ Sp. z o.o. 

(ważne od 08/1994) 

 

Na podstawie Ogólnych Warunków  Napraw i Dostaw ZF AG 

 

1. Zakres obowiązywania 

 

Dla wszystkich ofert, zleceń, umów i innych świadczeń dotyczących napraw obowiązują 

wyłącznie poniższe warunki, o ile nie zostały zmienione czy wykluczone za wyraźną pisemną 

zgodą zleceniobiorcy. Inne lub uzupełniające warunki zleceniodawcy, których zleceniobiorca 

nie uznaje na piśmie, nie są dla zleceniobiorcy wiążące, również wtedy, gdy stanowią 

podstawę zlecenia, a zleceniobiorca nie wnosi wobec nich wyraźnego sprzeciwu. 

 

2. Oferta i zakres usługi 

 

1. Oferty zleceniobiorcy mają zawsze charakter wiążący. 

2.  Jeżeli przedłożono pisemnie potwierdzenie zlecenia, to jest ono miarodajne dla zakresu 

usługi. 

3. Przyrzeczenie zmian, uzupełnień i umów dodatkowych wymagają dla swej ważności 

pisemnego potwierdzenia zleceniobiorcy. 

4. Na życzenie zleceniodawcy przy zawarciu umowy podawany jest przypuszczalny koszt 

naprawy. Dane dotyczące kosztów lub kosztorys mają zawsze charakter niewiążący, o ile 

wyraźnie nie uzgodni się inaczej.  

Zleceniodawca może wyznaczyć granice kosztów. 

5. Wykonanie nie uzgodnionych prac wymaga uprzedniej zgody zleceniodawcy.       

6. W sytuacji, w której nie można szybko skontaktować się ze zleceniodawcą, a prace są 

niezbędne dla utrzymania lub przywrócenia bezpieczeństwa i ruchu zakładu, i koszt 

zlecenia ulega podwyższeniu przy zleceniach o wartości do 250 EURO o nie więcej niż 

20%, a przy zleceniach ponad 250 EURO o nie więcej niż 15%, Zleceniobiorca 

przedstawia wiążące kosztorysy tylko na podstawie osobnego uzgodnienia i tylko po 

sprawdzeniu i zdemontowaniu przedmiotu naprawy, który zleceniodawca powinien 

przysłać na bazie franco zakład zleceniobiorcy. Warunkiem obowiązywania kosztorysu 

jest przedstawienie go na piśmie i wyraźne zaznaczenie, że ma charakter wiążący. 

Zleceniobiorca jest związany kosztorysem w terminie trzech tygodni od jego złożenia. 

Koszty związane ze sporządzeniem kosztorysu, zwłaszcza koszty demontażu i ponownego 

montażu oraz rozłożenia przedmiotu naprawy na części ponosi zleceniodawca. W 

przypadku udzielenia zlecenia usługi skalkulowane w kosztorysie nie będą ponownie 

naliczane, jeżeli znajdą zastosowanie w trakcie realizacji naprawy. 

7. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo własności i prawa autorskie do kosztorysów, 

rysunków, planów i innych dokumentów, które mogą być udostępniane osobom trzecim 

tylko za wcześniejszą pisemną zgodą zleceniobiorcy. W razie nie złożenia zlecenia należy 

je niezwłocznie zwrócić zleceniobiorcy. 

8. Zleceniodawca ponosi pełna odpowiedzialność za powierzone mu wiadomości oraz za 

udostępniane mu dokumenty, jak rysunki itp. 

Jeżeli przedmiot naprawy nie jest dostarczany przez zleceniobiorcę, to zleceniodawca 

powinien zwrócić uwagę  na istniejącą ochronę prawną przedmiotu naprawy; jeżeli 

zleceniobiorca nie ponosi winy z tytułu umyślnego działania rażącego niedbalstwa, 

zleceniodawca zwalnia zleceniobiorcę z ewentualnych roszczeń osób trzecich z tytułu 

ochrony prawnej. 
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10.Zawarte w drukach (np. listach cen, prospektach) i preliminarzach kosztów dostawcy dane    

i należące do jego oferty dokumenty takie jak rysunki, odbitki, opisy, dane dotyczące 

wymiarów i ciężaru, specjalne dane techniczne jak również wymienione i odniesione do norm 

DIN, VDE i innych wzorów są tylko w przybliżeniu miarodajne, o ile nie zostało wyraźnie i 

wiążąco powiedziane, że są one obowiązujące. 

 

3. Brak możliwości naprawy lub dostawy 

 

1. Usługi wykonane w celu przedstawienia kosztorysu oraz inne powstałe i wykazywane 

nakłady (czas szukania usterki równy czasowi pracy) zostaną zafakturowane 

zleceniodawcy, jeżeli naprawa bądź dostawa nie może być dokonana z przyczyn, za które 

nie odpowiada zleceniobiorca, zwłaszcza wtedy, gdy reklamowana wada nie wystąpiła w 

czasie kontroli, nie można uzyskać części zamiennych, z winy klienta nastąpiło uchybienie 

uzgodnionego terminu lub w czasie realizacji została wypowiedziana umowa. 

2. Przedmiot naprawy powinien być przywrócony do stanu pierwotnego tylko na wyraźne 

życzenie zleceniodawcy za zwrotem kosztów, chyba, że przeprowadzone prace były 

niepotrzebne. 

3. W przypadku braku możliwości naprawy zleceniobiorca nie odpowiada za szkody w 

przedmiocie naprawy, naruszenie dodatkowych obowiązków objętych umową i za szkody, 

które nie powstały w tym samym przedmiocie naprawy, obojętne na jaką podstawę prawną 

powoływałby się zleceniodawca. Takie wyłączenie odpowiedzialności nie ma 

zastosowania w przypadku działania umyślnego, rażącego niedbalstwa właściciela lub 

pracowników kierownictwa oraz w razie zawinionego naruszenia istotnych obowiązków 

wynikających z umowy. W przypadku zawinionego naruszenia istotnych obowiązków 

wynikających z umowy zleceniobiorca odpowiada – poza przypadkami umyślnego 

działania i rażącego niedbalstwa właściciela i pracowników kierownictwa - tylko za 

typowe dla umowy szkody, które można przewidzieć w racjonalny sposób. Powyższe nie 

obowiązuje, jeżeli według ustawy o odpowiedzialności za produkt przewidziana jest 

obowiązkowa odpowiedzialność za szkody osobowe i materialne. 

 

4. Cena, ubezpieczenie i warunki płatności 

 

1.  Obowiązują ceny loco magazyn zleceniobiorcy, bez opakowania, frachtu i porto i. Do cen 

dolicza się podatek VAT w aktualnie ustawowo obowiązującej wartości. 

2. Zapakowanie i wysyłka następują według najlepszego uznania, ale bez wykraczającego 

ponadto zobowiązania zleceniobiorcy. 

3. Na życzenie zleceniodawcy i na jego koszt zleceniobiorca ubezpieczy przesyłkę od 

wszelkich ryzyk. 

4. W czasie naprawy w zakładzie zleceniobiorcy nie ma żadnej ochrony ubezpieczeniowej. 

Zleceniodawca powinien zadbać o utrzymanie istniejącej ochrony ubezpieczeniowej 

przedmiotu naprawy, np. w zakresie ubezpieczenia od pożaru, od szkód spowodowanych 

pęknięciem rur wodociągowych, od szkód wyrządzonych przez burze oraz od szkód 

wyrządzonych przez uszkodzenie maszyny. 

5. O ile nie uzgodniono inaczej, płatności dokonuje się w gotówce bez jakichkolwiek 

potrąceń w kasie zleceniobiorcy. Każdy termin płatności ustalany jest oddzielnie. Jeżeli 

wyjątkowo nie ustalono terminu płatności, kwoty rachunku są wymagalne przy odbiorze i 

otrzymaniu rachunku. 

6. Weksle i czeki przyjmowane są tylko w celu wykonania zobowiązania. Uważa się ich za 

zapłatę dopiero w momencie ich realizacji. Koszty dyskonta i weksla obciążają 

zleceniodawcę, który powinien je natychmiast zapłacić. Zleceniobiorca zastrzega sobie 
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prawo odrzucenia weksli. Zleceniobiorca nie odpowiada za terminowe złożenie, protest, 

zawiadomienie i zwrot weksla w razie jego nie wykupienia. 

7. W przypadku przekroczenia uzgodnionych terminów płatności – bez wymogu oddzielnego 

ponaglenia i z zastrzeżeniem dochodzenia dalszych praw – naliczane będą odsetki i koszty, 

jakie stosują banki dla kredytów handlowych na rachunkach otwartych. 

8. Zatrzymanie płatności lub potrącenie z powodu ewentualnych roszczeń wzajemnych 

zleceniodawcy, nie uznanych przez zleceniobiorcę lub nie stwierdzonych prawomocnie, 

jest wykluczone. 

9. Zleceniobiorca może przy zawieraniu umowy zażądać odpowiedniej zaliczki. 

10. W kalkulacji kosztów wymiany zakłada się, że wymontowany zespół lub część odpowiada 

zakresowi dostawy zespołu zamiennego lub części zamiennej.  

 

5. Współpraca i pomoc techniczna zleceniodawcy przy naprawach poza zakładem 

zleceniobiorcy  

 

1. Zleceniodawca powinien w czasie wykonywania naprawy wspierać personel serwisowy na 

własny koszt. 

2. Zleceniodawca powinien zastosować specjalne środki konieczne dla bezpieczeństwa 

personelu i rzeczy w miejscu dokonywania naprawy. Powinien poinformować 

kierownictwo zleceniobiorcy o istniejących specjalnych przepisach w zakresie 

bezpieczeństwa, o ile są istotne dla pracowników dokonujących naprawy. Zawiadamia 

zleceniobiorcę o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa przez pracowników 

wykonujących naprawę. W przypadku poważnych naruszeń przepisów może w 

porozumieniu z kierownictwem zleceniobiorcy odmówić wstępu do miejsca naprawy 

osobie postępującej sprzecznie z przepisami. 

3. Zleceniodawca jest zobowiązany do świadczenia pomocy technicznej na własny koszt, a 

zwłaszcza do: 

a) udostępnienia odpowiedniego personelu w liczbie i czasie niezbędnym dla naprawy, 

personel pomocniczy powinien stosować się do poleceń kierownika naprawy. 

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za personel pomocniczy. W przypadku 

powstania braku lub szkody spowodowanej przez personel pomocniczy w wyniku 

wyraźnych poleceń kierownika naprawy, obowiązują odpowiednio regulacje punktu 10 i 

11, 

b) udostępnienia niezbędnych przyrządów i ciężkich narzędzi oraz niezbędnych przedmiotów 

i materiałów pierwszej potrzeby, 

c) zapewnienia ogrzewania, oświetlenia mocy, wody z niezbędnymi przyłączami, 

d) udostępnienia suchych i zamykanych pomieszczeń, niezbędnych do przechowywania 

narzędzi personelu serwisowego, 

e) zabezpieczenia miejsca naprawy i materiałów przed wszelkimi szkodliwymi wpływami; 

sprzątania miejsca naprawy, 

f) zapewnienia odpowiednich, zabezpieczonych przed włamaniem pomieszczeń socjalnych i 

pomieszczeń do pracy (ogrzewanie, oświetlenie, umywalnia, sanitariat) oraz pierwszej 

pomocy dla personelu serwisowego, 

g) zapewnienia materiałów i podjęcia wszelkich innych działań, niezbędnych dla 

wyregulowania przedmiotu naprawy oraz przeprowadzenia próby przewidzianej umową. 

4. Pomoc techniczna zleceniodawcy musi zagwarantować możliwość rozpoczęcia naprawy 

niezwłocznie po przybyciu personelu serwisowego i jej wykonywania bez opóźnienia do 

momentu odbioru przez zleceniodawcę. Jeżeli potrzebne są specjalne plany lub instrukcje 

zleceniobiorcy, ten udostępnia je we właściwym czasie zleceniodawcy. 
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5. Jeżeli zleceniodawca nie wypełnia swoich obowiązków, zleceniobiorca po zapowiedzi – z 

zastrzeżeniem dochodzenia dalszych praw i roszczeń – może, ale nie musi wykonać 

czynności, do których zobowiązany jest zleceniodawca, zamiast niego i na jego koszt.   

 

6. Zastrzeżenie własności 

 

1. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo własności do wszystkich użytych części 

dodatkowych, części zamiennych i wymienionych zespołów do momentu całkowitej 

zapłaty – w przypadku płatności czekiem lub wekslem do momentu ich realizacji – 

wszystkich jego należności od zleceniodawcy z tytułu stosunku handlowego, wszystkie 

usługi naprawcze uważane są za jedną powiązaną transakcję naprawy. W przypadku 

rachunku bieżącego zastrzeżona własność stanowi zabezpieczenie dla jego należności z 

salda. 

2. Zleceniodawca nie może ani zastawiać, ani przywłaszczać na zabezpieczenie części i 

zespołów użytych przez zleceniobiorcę. W razie zastawu i zajęcia lub innego 

rozporządzenia przez osobę trzecią zleceniodawca powinien niezwłocznie zawiadomić o 

tym zleceniobiorcę. 

3. Jeżeli przedmioty naprawy zostaną połączone z innymi przedmiotami w jedną rzecz, to 

obowiązuje uzgodnienie, że zleceniodawca przekazuje zleceniobiorcy procentowo 

współwłasność. Jeżeli inna rzecz uznana jest za rzecz główną, to obowiązuje uzgodnienie, 

że zleceniodawca przekazuje zleceniobiorcy procentowo współwłasność, jeżeli rzecz 

główna należy do niego. Prawa zleceniobiorcy do użytych przez niego przedmiotów, które 

nie staną się istotną częścią składową rzeczy, nie są naruszone przez tę regulację. 

Jeżeli zleceniodawca odsprzedaje przedmiot naprawy zgodnie z jego przeznaczeniem, to 

od razu ceduje należności od swoich odbiorców lub osób trzecich, powstające z tytułu 

sprzedaży, wraz ze wszystkimi prawami dodatkowymi na zleceniobiorcę, do momentu 

całkowitej spłaty wszystkich jego należności. Do wyegzekwowania tych należności 

zleceniodawca jest upoważniony do odwołania, także po dokonaniu cesji. 

4. Z uzasadnionego powodu, np. zwłoka w zapłacie, wstrzymanie zapłaty, znaczne 

pogorszenie sytuacji majątkowej zleceniodawcy, zleceniobiorca może odwołać 

upoważnienie do egzekwowania należności, a zleceniodawca jest zobowiązany na żądanie 

zleceniobiorcy zawiadomić osoby trzecie będące kupującymi o cesji i udzielić 

zleceniobiorcy niezbędnych informacji służących dochodzeniu jego roszczeń oraz wydać 

dokumenty. 

5. W przypadku zachowania zleceniodawcy sprzecznego z umową, zwłaszcza w razie zwłoki 

w zapłacie, zleceniobiorca ma prawo po ponagleniu wycofać przedmioty, a zleceniodawca 

jest zobowiązany je wydać.  

 

7.Rozszerzone prawo zastawu 

 

Zleceniobiorcy, z tytułu jego należności wynikających z umowy naprawy, przysługuje prawo 

zastawu przedmiotu naprawy zleceniodawcy, znajdującego się w jego posiadaniu na 

podstawie umowy. Prawa zastawu można dochodzić także z tytułu należności za wcześniej 

wykonane prace, dostawy części zamiennych i inne usługi, o ile wiążą się z przedmiotem 

naprawy. Prawo zastawu w odniesieniu do pozostałych roszczeń ze stosunku handlowego 

obowiązuje tylko wtedy, gdy są one bezsporne i prawomocne. 
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8.Termin naprawy i dostawy 

 

1. Dane dotyczące terminów naprawy i dostaw części zamiennych mają charakter 

orientacyjny i nie są wiążące. 

 

2. Zleceniodawca może zażądać uzgodnienia wiążącego terminu naprawy i dostawy, który na 

piśmie musi być określony jako wiążący, dopiero wtedy, gdy dokładnie ustalony jest 

zakres prac i dostaw. 

3. Wiążący termin naprawy i dostawy jest dotrzymany, gdy do momentu jego upływu 

przedmiot naprawy i dostawy jest gotowy do odbioru.  

4. W razie późniejszych zleceń dodatkowych i rozszerzających lub w przypadku 

konieczności dodatkowych prac naprawczych, uzgodniony termin naprawy lub dostawy 

ulega odpowiedniemu przedłużeniu. 

5. Termin naprawy i dostawy przedłuża się odpowiednio w przypadku zaistnienia 

nieprzewidywalnych okoliczności, a w szczególności ze względu na strajk i lokaut, a także 

w razie wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód, pozostających poza wolą 

zleceniobiorcy, np. przypadki siły wyższej, urzędowe działania, niezawinione opóźnienie 

w wykonaniu części od kooperantów, przerwy w ruchu zakładu ze względów 

technicznych, naprawa lub wymiana części lub zespołów, które okazały się brakami, 

opóźnienia w dostawie ważnych materiałów i surowców podstawowych, o ile można 

udowodnić, że takie przeszkody maja istotny wpływ na dokończenie naprawy bądź 

realizację dostawy. Powyższe obowiązuje także wtedy, gdy wymienione okoliczności 

występują u podzleceniobiorców. Zleceniobiorca nie odpowiada za tego rodzaju 

okoliczności także wtedy, gdy wystąpiły one w trakcie już istniejącej zwłoki. 

6. Jeżeli zleceniodawca w wyniku opóźnienia w naprawie bądź dostawie, powstałego z winy 

zleceniobiorcy po ustaleniu i bezskutecznym upływie odpowiedniego terminu 

dodatkowego wynoszącego co najmniej 14 dni, ponosi szkodę, którą może udowodnić, to z 

wyłączeniem dalszych roszczeń, bez względu na punkt 10 ma prawo żądać odszkodowania 

za zwłokę. Odszkodowanie wynosi 0,5% za każdy pełny tydzień opóźnienia, maksymalnie 

jednak 5 % kosztów naprawy bądź dostawy tej części przedmiotu , która wskutek 

opóźnienia nie może być użytkowana w terminie. 

7. Jeżeli wysyłka lub odbiór opóźniany jest na życzenie zleceniodawcy lub z powodów, za 

które zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności, to koszty magazynowania powstałe po 

zgłoszeniu zakończenia naprawy – przy magazynowaniu  w zakładzie zleceniobiorcy 

minimum 0,5% kwoty rachunku – naliczone będą zleceniodawcy za każdy zaczęty 

miesiąc. Zleceniobiorca składować może przedmiot naprawy także poza swoim zakładem. 

 

9. Odbiór / Przejście ryzyka  

 

1. Zleceniodawca jest zobowiązany do odbioru naprawy bądź dostawy niezwłocznie po jej 

zgłoszeniu  i po dokonaniu ewentualnej próby przedmiotu naprawy przewidzianej umową. 

Obowiązuje to również w przypadku, gdy usługa naprawy wykazuje nieistotne wady i 

zleceniobiorca wyraźnie uznaje swój obowiązek ich usunięcia. 

2. Odbioru przedmiotu naprawy i dostawy dokonuje zleceniodawca w zakładzie 

zleceniobiorcy, jeżeli nie uzgodniono inaczej. 

3. Jeżeli odbiór opóźnia się nie z winy zleceniobiorcy, to po upływie 2 tygodni od zgłoszenia 

zakończenia naprawy czy dostawy odbiór uważa się za dokonany. 

4. Wraz z odbiorem ustaje odpowiedzialność zleceniobiorcy za widoczne wady, o ile 

zleceniodawca nie zastrzegł sobie dochodzenia roszczeń z tytułu określonej wady. 
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5. Przejście ryzyka na zleceniodawcę następuję najpóźniej w momencie wysyłki przedmiotu 

naprawy, ale także wtedy, gdy zleceniobiorca wyjątkowo przejął inne usługi np. dostawę 

franco fracht lub, gdy zleceniobiorca sam dokonuje wysyłki. 

6. Jeżeli następuje opóźnienie wysyłki wskutek okoliczności, za które zleceniobiorca nie 

odpowiada, to ryzyko przechodzi na zleceniodawcę od dnia gotowości do wysyłki. 

Powyższe obowiązuje odpowiednio przy opóźnieniach w odbiorze przez zleceniodawcę. 

7. Niezgodności wynikające z wysyłki należy niezwłocznie po otrzymaniu zgłosić 

zleceniobiorcy na piśmie. 

 

10. Odpowiedzialność za wady usługi 

 

1. Za wady usługi, do których należy także brak wyraźnie przyrzeczonych właściwości, 

odpowiada zleceniobiorca z wyłączeniem dalszych roszczeń, jak następuje: 

a) jeśli chodzi o pojazdy użytkowe o dopuszczalnej całkowitej masie do 3,5 t – usunąć wady 

naprawy w ciągu 6 miesięcy, naprawić nieodpłatnie lub ponownie dostarczyć wymienione 

części w ciągu 6 miesięcy, wymienione zespoły w ciągu 12 miesięcy od momentu 

przejęcia ryzyka, 

b) jeśli chodzi o pojazdy użytkowe o dopuszczalnej całkowitej masie od 3,5 t – usunąć wady 

naprawy w ciągu 6 miesięcy, najpóźniej jednak przed osiągnięciem 50.000 km, naprawić 

nieodpłatnie lub ponownie dostarczyć wymienione części w ciągu 6 miesięcy, najpóźniej 

jednak przed osiągnięciem 50.000 km, wymienione zespoły w ciągu 12 miesięcy, 

najpóźniej jednak przed osiągnięciem 50.000 km od momentu przejścia ryzyka, 

c) jeśli chodzi o pojazdy wolnobieżne, np. pojazdy budowlane, ciągniki drogowe, ciągniki 

rolnicze oraz inne maszyny budowlane i rolnicze – usunąć wady naprawy w ciągu 6 

miesięcy, najpóźniej jednak przed osiągnięciem 750 roboczogodzin, naprawić nieodpłatnie 

lub ponownie dostarczyć wymienione części w ciągu 6 miesięcy, najpóźniej jednak przed 

osiągnięciem 750 roboczogodzin, wymienione zespoły w ciągu 12 miesięcy, najpóźniej 

jednak przed osiągnięciem 750 roboczogodzin od momentu przejścia ryzyka, 

d) jeśli chodzi o przedmioty wszelkiego innego przeznaczenia – usunąć wady naprawy w 

ciągu 6 miesięcy, nieodpłatnie naprawić lub ponownie dostarczyć wymienione części i 

zespoły w ciągu 6 miesięcy, najpóźniej jednak przed osiągnięciem 2000 km lub 500 

roboczogodzin od momentu przejścia ryzyka, 

e) jeśli chodzi o mechanizmy okrętowe – usunąć wady w ciągu 6 miesięcy, nieodpłatnie 

naprawić lub ponownie dostarczyć wymienione części w ciągu 6 miesięcy, wymienione 

zespoły w ciągu 12 miesięcy od momentu przejścia ryzyka. 

2. O stwierdzeniu takich wad należy niezwłocznie poinformować zleceniobiorcę.  

3. Warunkiem jest spełnienie zobowiązań ciążących na zleceniodawcy –o przewidzianych w 

umowie, a w szczególności uzgodnionych warunków płatności. 

4. Zleceniodawca powinien zapewnić nieodpłatnie niezbędny czas i umożliwić dokonanie 

wszelkich zmian, które zleceniobiorcy wydają się konieczne, lub zrealizowanie dostawy 

zastępczej, w przeciwnym razie zleceniobiorca jest zwolniony z odpowiedzialności za 

wady. 

5. Zakwestionowane części lub zespoły należy odesłać zleceniobiorcy na jego żądanie. 

Koszty przesyłki zwrotnej zakwestionowanych części ponosi zleceniodawca. Wymienione 

części stają się własnością zleceniobiorcy, o ile w potwierdzeniu zamówienia 

zleceniobiorcy nie został przyrzeczony zwrot. 

6. Części i zespoły, które uległy uszkodzeniu lub wcześniejszemu zużyciu ze względu na 

jakość ich materiału, sposób ich stosowania, w wyniku naturalnego zużycia, wadliwego 

lub niedbałego obchodzenia się z nimi, nadmiernego obciążenia, niewłaściwych 



 7 

materiałów eksploatacyjnych, wpływów chemicznych, elektrochemicznych lub 

elektrycznych, wpływów atmosferycznych, nie podlegają odpowiedzialności. 

7. Odpowiedzialność zleceniobiorcy za obce pojazdy ogranicza się do cesji roszczeń z tytułu 

odpowiedzialności, które mu przysługują wobec dostawcy obcego pojazdu. 

8. Dla właściwości eksploatacyjnych pojazdu, układów kierowniczych, osi i komponentów 

miarodajne są wyniki uzyskane na stanowisku kontroli zleceniobiorcy. Za awarie 

wynikające z niefachowego montażu lub niefachowej obsługi i konserwacji zleceniobiorca 

nie odpowiada. 

9. Odpowiedzialność za wykonane poprawki lub dostarczone części zamienne obowiązuje 

tylko do czasu upływu terminu gwarancji na usługę pierwotną. Zleceniobiorca nie ponosi 

odpowiedzialności, jeżeli dodatkowe prace, zmiany lub prace naprawcze wykonał 

niefachowo zleceniodawca lub osoba trzecia, bez wcześniejszej zgody zleceniobiorcy. 

10.  Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli wada nie ma istotnego znaczenia dla 

interesów zleceniodawcy lub wynika z okoliczności, które należy przypisać 

zleceniodawcy. Dotyczy to w szczególności części dostarczonych przez zleceniodawcę. 

11.  Zleceniodawca ma prawo do obniżenia ceny, jeżeli zleceniobiorca nie dotrzyma 

wyznaczonego mu odpowiednio dodatkowego terminu na usunięcie wad z własnej winy, 

jeżeli usunięcie wad staje się dla zleceniobiorcy całkowicie niemożliwe, nastąpiła 

ostateczna odmowa jego wykonania lub podejmowane próby były bezskuteczne. W innych 

przypadkach niepowodzenia w usuwaniu wad lub, gdy mimo obniżki ceny zleceniodawca 

ewidentnie nie jest zainteresowany naprawą, zleceniodawca po zapowiedzi może anulować 

umowę. 

12. Dalsze roszczenia zleceniodawcy – obojętnie, jaka byłaby podstawa prawna – wobec 

zleceniobiorcy i jego personelu pomocniczego są wykluczone, zwłaszcza roszczenia 

dotyczące rekompensaty szkód, które nie powstały bezpośrednio w przedmiocie naprawy, 

a także zwrotu kosztów demontażu i montażu oraz innych kosztów. Niniejsze wykluczenie 

odpowiedzialności nie obowiązuje w przypadku działania umyślnego, rażącego 

niedbalstwa właściciela lub pracowników kadry kierowniczej, a także w razie zawinionego 

naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy. W przypadku rażącego 

naruszenia istotnych obowiązków wynikających z warunków umowy zleceniobiorca 

odpowiada – poza przypadkami działań umyślnych i rażącego niedbalstwa właściciela lub 

pracowników kadry kierowniczej – tylko za szkody typowe dla umowy, które można 

przewidzieć w racjonalny sposób. Powyższe nie obowiązuje, gdy zgodnie z ustawą o 

odpowiedzialności za produkt lub z powodu braku przyrzeczonych właściwości 

przewidziana jest obowiązkowa odpowiedzialność za szkody osobowe i materialne. 

13. Zleceniobiorca odpowiada jedynie do wysokości kosztów naprawy. 

 

11. Odpowiedzialność za pozostałe roszczenia 

 

Poza przypadkami opisanymi w pkt.10 zleceniodawca nie może dochodzić żadnych roszczeń 

odszkodowawczych lub innych praw z powodu ewentualnych strat związanych z umową o 

naprawę, przedmiotem naprawy wobec zleceniobiorcy, jego prawnych przedstawicieli i 

personelu pomocniczego, obojętnie, na jaką podstawę prawną powołuje się. W szczególności 

wyklucza się rekompensatę wszelkiego rodzaju szkód, które nie powstały bezpośrednio w 

przedmiocie naprawy, zwłaszcza z tytułu wadliwego wykonania umowy poprzez działanie lub 

zaniechanie, w związku z naruszeniem obowiązków podczas negocjacji umowy i przy jej 

zawieraniu, a także z tytułu czynu niedozwolonego.  
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12. Świadczenia odszkodowawcze zleceniodawcy 

 

Jeżeli podczas naprawy poza zakładem zleceniobiorcy udostępnione przez niego przyrządy i 

narzędzia w miejscu naprawy ulegną uszkodzeniu lub zaginą bez jego winy, zleceniodawca 

jest zobowiązany do odszkodowania. Nie uwzględnia się szkód wynikających z normalnego 

zużycia. 

 

13. Miejsce wykonania, właściwość sądu, stosowane prawo 

 

1. Miejscem wykonania dla obu stron jest siedziba zleceniobiorcy. 

2. Dla wszelkich sporów wynikających pośrednio lub bezpośrednio z umowy, łącznie ze 

sporami dotyczącymi roszczeń wekslowych i z tytułu czeków, sądem właściwym jest sad 

głównej siedziby zleceniobiorcy lub siedziby oddziału zleceniobiorcy, wykonującego 

naprawę. Zleceniobiorca ma także prawo występować z pozwem do sadu właściwego dla 

głównej siedziby zleceniodawcy. 

3. Gdyby jakieś postanowienie niniejszych warunków i dalszych porozumień było lub stało 

się nieskuteczne, to nie narusza to ważności umowy w pozostałej części. Strony umowy 

zastąpią nieskuteczne postanowienia taka regulacją, która pod względem ekonomicznym 

jest mu możliwie najbliższa. 

 

14. Ustalenia końcowe 

 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego 


