
 
          Data    ….......................... 
 

 

            

ZAMÓWIENIE 
 

 

Prosimy o wynajem dźwigu, samochodu, typ ........................................... o udźwigu...............ton, 

na dzień (dokładna data i godzina) .............................................................................................. 

Miejsce pracy – adres:  ................................................................................................................. 

Wynajmujący:  Usługi Transportowo Dźwigowe Stanisław Tomczyk 02-697 Warszawa Ul. 
Rzymowskiego 47/87 tel/fax 22 737 17 74 tel kom. 602 218 381 
www.tomczyk.waw.pl nip 521-110-48-68 regon 011180640   

    

Zamawiający:……………………………………………………………………………………………..

 .............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

NIP......................................................................................................................... 

 
WARUNKI UMOWNE WYNAJMU: 
 

1. CENNY  NETTO  (do faktury dolicza się 23 % VAT). 

• Za godzinę najmu żurawia  ..................................   

• Za montaż i demontaż żurawia  ............................ 

• Mobilizacja……………………………………. 

• Za każdy kilometr dojazdu i powrotu żurawia ............................. . 

• Uwagi. 

2. SPOSÓB ZAPŁATY ZA USŁUGĘ :      gotówka,    przelew. 

3. TERMIN ZAPŁATY:    .................  dni od daty wystawienia faktury. 

4. ZALICZKA w kwocie ........................ przed wyjazdem żurawia, samochodu. 

5. Numer konta wynajmującego: Bank PKOBP XVI O. w Warszawie 97 1020 1169 0000 
8202 0013 4619 

6. Do zakresu robót dźwigowych, do wykonania których zobowiązany jest Wynajmujący, 
należy wyłącznie praca operatora na jednostce dźwigowej pod nadzorem osoby 
Zamawiającego upoważnionej  i odpowiedzialnej za prowadzenie robót, przygotowanie 
miejsca pracy dźwigu, przeszkolenie operatorów oraz potwierdzenie wykonania pracy w 
stosownych dokumentach  
(imię, nazwisko, funkcja, nr tel.). 
................................................................................................................................  . 

http://www.tomczyk.waw.pl/


7. Zamawiający oświadcza, że posiada wymagane uzgodnienia dotyczące dojazdu dźwigu 
na stanowisko pracy (od drogi publicznej) i ponosi konsekwencje ewentualnych 
uszkodzeń terenu spowodowanych przejazdem i normalną pracą dźwigu. 

8. W przypadku garażowania żurawia na terenie Zamawiającego, jest on odpowiedzialny za 
właściwe zabezpieczenie żurawia przed dewastacją i kradzieżą. 

9. Zamawiający wraz z zamówieniem prześle fax-em bądź e-mail aktualny KRS lub 
zaświadczenie o działalności gospodarczej. 
 

10. Minimalny czas pracy przy zleceniu na jeden dzień wynosi:  
a) Żurawie 20 T-60 T – minimum 4 godz. dziennie + koszt mobilizacji  
b) Żurawie 80 T-250 T, włącznie z żurawiami Spierings AT5,AT6 -minimum 10 godz. 

dziennie+ koszt mobilizacji  
Przy pracy przez 2 dni obowiązuje minimum 20h na wszystkie Żurawie  

11. W przypadku pracy w godzinach nocnych (22.00-6.00), w niedzielę lub święta do ceny za 
godzinę pracy żurawia należy doliczyć 30%.3. Zastrzegamy możliwość zmiany 
zamówionego żurawia na inny o takich samych parametrach jak zamówiony. 

12. Przygotowanie dźwigu, tj. montaż i demontaż przeciwwag/wysięgnika pomocniczego, 
przerwy technologiczne i przestoje wynikające z winy zamawiającego wliczone są do 
czasu pracy żurawia. 

13. Zleceniodawca zapewnia utwardzone drogi dojazdowe i odpowiednie miejsce (podłoże) 
do ustawienia dźwigu. 

14. Zleceniodawca oświadcza, że posiada wymagane uzgodnienia dotyczące dojazdu 
dźwigu na stanowisko pracy (od drogi publicznej) i ponosi konsekwencje ewentualnych 
uszkodzeń terenu spowodowanych przejazdem i normalną pracą dźwigu. 

15. Czynności hakowego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki (Dz. U. nr 
150 poz. 1065) z 2007r. zapewni Zleceniodawca. 

16. Zleceniodawca przejmuje odpowiedzialność za wynajęte zawiesia, w tym za ich stan 
techniczny w trakcie i po zakończonej pracy / zleceniu.  

17. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu. 
18. Akceptując zlecenie Zleceniodawca potwierdza zapoznanie się i zgadza się na OWU. 

 

 

WYNAJMUJĄCY:        ZAMAWIAJĄCY:  

       

    
……………………………….     ………………………………… 

            (podpis, pieczęć )                      (podpis, pieczęć ) 



OGÓLNE WARUNKI UMOWY NAJMU 

 

 ZAMÓWIENIA ORAZ ZAWARCIE UMOWY 

 

1.Umowa może zostać zawarta poprzez:  

a) złożenie podpisów przez obie Strony na jednym dokumencie, na którym znajduje się treść Umowy; 

b) przedstawienie Klientowi przez Usługi Transportowo Dźwigowe Stanisław Tomczyk oferty z warunkami umownymi z własnej inicjatywy lub w 

odpowiedzi na zapytanie ofertowe Klienta oraz przyjęcie oferty/złożenie zamówienia w oparciu o tę ofertę przez Klienta; przyjęcie przez Klienta 

oferty Dźwigi Tomczyk w sposób modyfikujący jej warunki nie prowadzi do zawarcia Umowy, lecz poczytuje się za złożenie oferty przez Klienta;  

c) złożenie oferty (zamówienia) przez Klienta i przyjęcie tej oferty przez Dźwigi Tomczyk.  

2. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości, o ile z treści Umowy, oferty lub jej przyjęcia albo OWU nie wynika inaczej, Umowę uważa się za 

zawartą z chwilą:  

a) w przypadku jak w ust.1 lit. a), złożenia ostatniego z podpisów pod dokumentem obejmującym treść Umowy;  

b) w przypadku jak w ust.1 lit. b), poinformowania Dźwigi Tomczyk przez Klienta o niezmieniającym przyjęciu przez niego oferty Dźwigi 

Tomczyk; 

c) w przypadku jak w ust.1 lit. c) z chwilą poinformowania przez Dźwigi Tomczyk, Klienta o przyjęciu jego oferty z zastrzeżeniem ust.3 

3. Dźwigi Tomczyk uprawniony jest do modyfikującego przyjęcia zamówienia, które jest wiążące dla Stron, o ile Klient niezwłocznie, lecz nie 

później niż w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania modyfikującego przyjęcia zamówienia nie zawiadomi Dźwigi Tomczyk, w formie 

pisemnej, o braku akceptacji modyfikacji zamówienia. W tym ostatnim wypadku do zawarcia Umowy nie dochodzi. W innym przypadku Strony 

wiąże Umowa o treści zgodnej z treścią zamówienia w zakresie, w jakim nie zostało zmodyfikowane przyjęciem zamówienia, treścią 

oświadczenia o przyjęciu zamówienia oraz OWU 

4. Oferta winna zawierać przynajmniej przedmiot Umowy, wynagrodzenie oraz termin wykonania Usługi. Dokumenty nie zawierające wszystkich 

ww. elementów nie stanowią oferty. Każda ze Stron może żądać od Strony, która wysłała dokument zawierający jedynie część elementów, o 

których mowa w zdaniu pierwszym, aby doprecyzowała pozostałe elementy pod rygorem uznania, iż nie stanowi on wyrazu woli zawarcia 

Umowy 

5. Oferta złożona przez Dźwigi Tomczyk jest ważna przez okres wskazany w ofercie. Jeżeli Dźwigi w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia 

zażądał przedpłaty, to warunkiem rozpoczęcia, a tym samym również zrealizowania Usługi jest zapłata całej kwoty przedpłat 

6.Zamówienie Klienta Dźwigi Tomczyk może zaakceptować lub odmówić przyjęcia w tej samej formie, w jakiej zostało złożone w terminie 2 

tygodni, chyba że co innego wynika z treści tegoż zamówienia. Brak oświadczenia Dźwigi Tomczyk, co do akceptacji lub odrzucenia 

Zamówienia Klienta w powyższym terminie, będzie jednoznaczne z brakiem przyjęcia tego zamówienia. 

7. Dźwigi Tomczyk może zrezygnować z realizacji Umowy w przypadku jeśli uzna, iż nie jest w stanie zrealizować Umowy na przyjętych 

warunkach, zawiadamiając Klienta o tym w terminie najpóźniej 1 dnia przed przystąpieniem do wykonania Usługi. Klientowi nie przysługuje z 

tego tytułu wobec Dźwigi Tomczyk jakiekolwiek roszczenie, czy to odszkodowawcze, czy też jakiekolwiek inne. 

8. W przypadkach okoliczności nieprzewidzianych przy przyjęciu zamówienia, termin realizacji przedmiotu Umowy może ulec zmianie, o czym 

Dźwigi Tomczyk winien niezwłocznie poinformować Klienta. Klientowi nie przysługuje z tego tytułu wobec Dźwigi jakiekolwiek roszczenie, czy to 

odszkodowawcze, czy też jakiekolwiek inne 

9.W przypadku, gdy Klient legitymuje się dokumentami zwalniającymi go od obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług, zobowiązany 

jest on przekazać przedmiotowe dokumenty Dźwigi Tomczyk w chwili złożenia zapytania lub zamówienia, pod rygorem uznania, iż nie jest on 

zwolniony z obowiązku zapłaty tych należności. Niedopełnienie tego obowiązku przez Klienta zwalnia Dźwigi Tomczyk z wszelkiej 

odpowiedzialności z tego tytułu. 

10.Klient może w każdym czasie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zrezygnować z całości lub części zamówienia, jednakże nie 

zwalnia go to z obowiązku uiszczenia całej ceny określonej w Umowie. Niezależnie od powyższego, Klient ponosi względem Dźwigi Tomczyk 

odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek bezpodstawnej rezygnacji z całości lub części zamówienia po zawarciu Umowy. 

 

§ 4. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Dźwigi Tomczyk przedstawi Klientowi aktualne ceny Usług w sporządzonej przez siebie odpowiedzi na zapytanie, zaproszeniu do rokowań 

albo w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia 

2. O ile co innego w sposób jednoznaczny nie wynika z treści Umowy, podawane przez Dźwigi Tomczyk ceny są cenami netto, do których 

każdorazowo doliczany jest podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w chwili zawarcia Umowy. 2 

3. O ile co innego nie wynika z treści faktury VAT wystawionej przez Dźwigi Tomczyk, termin płatności faktury VAT wynosi 14 dni od daty 

wystawienia. 

4. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności Dźwigi Tomczyk uprawniony jest do: (i) wszczęcia postępowania zmierzającego do 

odzyskania należności na drodze postępowania sądowego, co spowoduje obciążenie Klienta wszelkimi kosztami jakie z tego tytułu zmuszony 

będzie ponieść Dźwigi Tomczyk, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie, kosztami odzyskiwania należności ustalonymi w oparciu o art. 10 

ustawy z dnia 8.III.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, kosztami zastępstwa procesowego oraz kosztami sądowymi, a także 

do: (ii) naliczenia odsetek maksymalnych zgodnie z art.359 §21 k.c., (iii) natychmiastowego wstrzymania realizacji Umów, (iv) powstrzymania 

się z przyjmowaniem lub realizacją kolejnych zamówień od Klienta, do czasu uregulowania przez Klienta płatności, wraz z należnymi odsetkami 

5. W razie powzięcia przez Dźwigi Tomczyk uzasadnionych wątpliwości, co do terminowej zapłaty należności wynikających z Umowy lub złego 

stanu finansowego Klienta, Dźwigi Tomczyk zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zawartych z Klientem Umów oraz do odmowy 

przyjmowania kolejnych zamówień od Klienta, do chwili udzielenia przez Klienta zabezpieczenia zapłaty, w formie określonej przez Dźwigi 

Tomczyk, o czym winien niezwłocznie poinformować Klienta. 

6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Dźwigi Tomczyk, wskazanego w treści faktury VAT albo datę uiszczenia 

należności gotówką w kasie Dźwigi Tomczyk, w zależności od uzgodnionego pomiędzy Stronami sposobu zapłaty. 

 

§ 5. OKRES WYKONYWANIA USŁUGI 

 

Okres wykonywania Usługi rozpoczyna się w uzgodnionym dniu, w którym Urządzenie jest dostarczone Klientowi. Okres wykonywania Usługi 

kończy się w dniu zwrotu Urządzenia, potwierdzonego protokołem odbioru. W przypadku realizacji Usługi z operatorem Dźwigi Tomczyk, okres 

wykonywania Usługi rozpoczyna się w momencie zaistnienia gotowości Dźwigi Tomczyk do wykonania Usługi i kończy się w dniu zakończenia 

świadczenia Usługi, potwierdzonego raportem z wykonania Usługi. 

W sytuacji wykonania Usługi bez operatora ze strony Dźwigi Tomczyk, Urządzenie uważa się za zwrócone, jeżeli zostało oddane w stanie 

wskazującym jedynie na zużycie eksploatacyjne. 



W sytuacji wykonania Usługi bez operatora ze strony Dźwigi Tomczyk, Klient przejmuje odpowiedzialność za Urządzenie od momentu jego 

odbioru do momentu jego zwrotu w miejscu wskazanym przez Dźwigi Tomczyk  

Przedłużenie okresu wykonywania Usługi jest możliwe (o ile Urządzenie nie zostało wcześniej zarezerwowane dla innego Klienta) jedynie 

po uzyskaniu wcześniejszej, pisemnej zgody Dźwigi. Klient powinien powiadomić Dźwigi na 3 dni przed zakończeniem korzystania z 

Urządzenia o tym, iż będzie gotowy do zwrotu Urządzenia w terminie wskazanym w Umowie 

Po zakończeniu wykonywania Usługi, Klient musi uzgodnić z Dźwigi Tomczyk dokładny termin zwrotu. Jeżeli odbiór nie nastąpił z przyczyn 

zawinionych przez Klienta (np. brak dostępu do Urządzenia, brak osoby wydającej itp.) to okres wykonywania Usługi przedłuża się, a 

Klient ponosi koszty ponownego dojazdu 

 

    § 6. WARUNKI LOGISTYCZNE 

 

1. Dźwigi Tomczyk, za dodatkową opłatą uzgodnioną przez Strony, oferuje usługę logistyczną Urządzeń w postaci: (i) dostawy Urządzeń 

przewoźnikowi lub innej osobie wyznaczonej przez Klienta w zakładzie Dźwigi Tomczyk wraz z załadunkiem na środek transportu, na 

zasadach FCA1; (ii) dostawy Urządzeń przewoźnikowi wyznaczonemu przez Klienta oraz zawarcie umowy przewozu do określonego 

miejsca przeznaczenia na zasadach CPT1; (iii) dostarczenie Urządzeń do miejsca przeznaczenia wskazanego przez Klienta lub w 

określonym terminalu/wyznaczonym porcie i pozostawienie ich do dyspozycji Klienta, na środku transportu gotowym do wyładunku 

lub po wyładunku na zasadach DAP1 lub DAT1; (iv) przygotowania Urządzeń do transportu, z tym zastrzeżeniem, iż dla klauzul FCA, 

CPT, DAP, DAT, DDP miejsce przeznaczenia/terminal/port do którego Dźwigi Tomczyk zobowiązany będzie dostarczyć Urządzenia, 

zostaną określone przez Klienta, nie później niż na etapie składania zamówienia. Brak wskazania przez Klienta miejsca 

przeznaczenia/terminalu/portu oznacza zlecenie na zasadach jak w ust. 1 

2. Strony dopuszczają możliwość innego transportu po jego uprzednim uzgodnieniu. 

3. Wydanie Urządzeń może być uzależnione od okazania udzielonego przez Klienta pisemnego upoważnienia poszczególnych osób do 

odbioru Urządzeń 

4. W przypadku, gdy w czasie przewozu, zleconego przez Dźwigi Tomczyk profesjonalnemu podmiotowi prowadzącemu działalność 

gospodarczą w zakresie przewozu/spedycji, dojdzie do uszkodzenia Urządzeń, Dźwigi Tomczyk lub Klient (w zależności od przejśc ia 

ryzyka określonego wg Incoterms 2010) legitymowani są do dochodzenia odszkodowania od przewoźnika w myśl Konwencji o 

umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR sporządzonej w Genewie dnia 19.V.1956 r 

5. Dźwigi Tomczyk nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niedostarczenia lub opóźnienia w dostawie Urządzeń, jeżeli dostawa została 

zlecona profesjonalnemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie przewozu/spedycji. W tym zakresie Dźwigi 

Tomczyk udzieli Klientowi wszelkiej możliwej pomocy w dochodzeniu od ww. przewoźnika/spedytora naprawienia szkody 

wyrządzonej z tytułu braku dostawy lub opóźnienia w dostawie Urządzeń. 

6. Jeśli ryzyko uszkodzenia i utraty Urządzeń spoczywa na Dźwigi Tomczyk, Klient zobowiązany jest niezwłocznie, lecz nie później niż w 

terminie 1 dzień roboczy od dnia dostawy lub dnia, w którym dostawa miała zostać zrealizowana do zgłoszenia Dźwigi Tomczyk 

braku dostawy Urządzeń lub uszkodzeń Urządzeń. W tym ostatnim przypadku zgłoszeniu winna towarzyszyć szczegółowa 

dokumentacja fotograficzna wyrządzonej szkody. Zgłoszenie braku dostawy lub uszkodzeń Urządzeń pod rygorem nieważności 

winno być dokonane w formie pisemnej 

7. Brak zgłoszenia uszkodzenia lub utraty Urządzeń w terminie wskazanym w ust. 7 powyżej, uznawany jest za wykonanie dostawy 

Urządzeń w terminie w stanie nie uszkodzonym 

8. Prawidłowo dokonane zgłoszenie braku dostawy Urządzeń lub uszkodzenia ich podczas dostawy stanowią podstawę do dochodzenia 

przez Dźwigi Tomczyk uprawnień z tego tytułu bezpośrednio od przewoźnika lub spedytora, któremu powierzono wykonanie dostawy. 

Do czasu zakończenia tego postępowania, jakiekolwiek uprawnienia Klienta do dochodzenia wszelkiego rodzaju roszczeń względem 

Dźwigi Tomczyk z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy są zawieszone 

9. O zakończeniu postępowania względem przewoźnika/ spedytora i jego wyniku Dźwigi niezwłocznie poinformuje Klienta i na tej 

podstawie Strony określą dalsze postępowanie w sprawie 

§ 7. OGÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

1. Wyłącza się odpowiedzialność Dźwigi Tomczyk za jakąkolwiek szkodę wywołaną w związku z niewykonaniem obowiązków 

wynikających z Umowy, o ile do szkody tej nie doszło w wyniku winy umyślnej Dźwigi Tomczyk. Powyższe wyłączenie 

odpowiedzialności Dźwigi Tomczyk stanowi najdalej idące wyłączenie odpowiedzialności zgodnie z prawem polskim 

Dźwigi nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przewidywanego terminu wykonania Usługi spowodowanego zdarzeniami, na 

które nie miał wpływu. Dźwigi Tomczyk odpowiada z tytułu poniesionej przez Klienta szkody tylko wtedy, gdy termin nie został 

dotrzymany na skutek umyślnego działania swoich pracowników 

2. Wszelkie wyłączenia oraz ograniczenia odpowiedzialności zawarte w OWU dotyczą też włączeń oraz ograniczeń odpowiedzialności 

pracowników Dźwigi Tomczyk, oraz pozostałych osób fizycznych i prawnych działających na zlecenie i/lub na rzecz Dźwigi Tomczyk, 

w tym w szczególności operatorów. 

3. Wszelkie porady i rekomendacje techniczne udzielane przez osoby działające w imieniu Dźwigi Tomczyk, nie stanowią wykonania 

jakichkolwiek obowiązków umownych ciążących na Dźwigi Tomczyk, ani wiążących ocen przydatności tych Urządzeń, lecz udzielane 

są w ramach dobrej woli Dźwigi Tomczyk i stanowią niewiążące propozycje wykorzystania zamawianych Urządzeń. W przypadku 

gdyby do prawidłowego korzystania z zakupionych Urządzeń przez Klienta konieczne okazało się powołanie przez Dźwigi Tomczyk 

personelu eksperckiego, Dźwigi Tomczyk gotów jest rozważyć powołanie takiego personelu. W przypadku jego powołania, wszelkie 

informacje udzielane przez personel będą miały charakter doradczy, a Dźwigi Tomczyk z zastrzeżeniem art.473 §2 k.c. nie ponosi 

jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki informacji udzielanych przez ten personel 



4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia, awarie i ich skutki, w tym ponosi koszty naprawy lub remontu 

Urządzenia i / lub jego wyposażenia i odpowiada za szkody poniesione przez Dźwigi Tomczyk, jeżeli konieczność tych napraw i 

remontów powstała z przyczyn leżących po stronie Klienta, w tym w szczególności powstałych w skutek eksploatacji Urządzenia 

niezgodnie ze zleceniem wykonania Usługi, w tym niniejszymi OWU, przepisami prawa, zasadami użytkowania Urządzenia, 

instrukcjami obsługi, wskutek użytkowania przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji lub wskutek niedochowania 

należytej staranności. Powstanie jakiejkolwiek wady Urządzenia, z przyczyn leżących po stronie Klienta, nie zwalnia Klienta od 

obowiązku regulowania wobec Dźwigi Tomczyk wynagrodzenia i innych bieżących należności. 

§ 8. OBOWIĄZKI KLIENTA 

1. Klient zobowiązuje się do: 

a) używania Urządzenia zgodnie z OWU oraz jego przeznaczeniem, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 

szczególności przepisami BHP oraz przepisami przeciwpożarowymi 

b) korzystania z Urządzenia wyłącznie we wcześniej wskazanym miejscu pracy. Zmiana miejsca pracy Urządzenia wymaga 

uprzedniej pisemnej zgody Dźwigi Tomczyk; 

c) obsługiwania Urządzeń wyłącznie przez osoby posiadające stosowne uprawnienia; 

d) przechowywania Urządzeń wyłącznie na terenie ogrodzonym, oświetlonym i dozorowanym, gwarantującym zabezpieczenie 

przed kradzieżą lub zniszczeniem; 

e) transportowania Urządzeń po drogach publicznych wyłącznie samochodem ciężarowym, po wcześniejszym uzgodnieniu z 

Dźwigi Tomczyk 

f) umożliwienia Dźwigi Tomczyk, w każdym momencie, zbadania stanu Urządzeń oraz sposobu ich używania. Klient jest 

zobowiązany zapewnić dostęp do Urządzeń każdorazowo na żądanie Dźwigi Tomczyk; 

g) stosowania do obsługi Urządzeń wyłącznie materiałów eksploatacyjnych zalecanych lub zatwierdzonych przez producenta, 

wskazanych przez Dźwigi Tomczyk; 

h) dokonywania na własny koszt konserwacji Urządzeń, w sposób zalecany lub zatwierdzony przez producenta; 

i) nie oddawania Urządzenia w najem, dzierżawę lub do bezpłatnego używania 

2. Klient, bez pisemnej zgody Dźwigi Tomczyk, nie ma prawa do dokonywania zmian, przebudowy oraz przeróbek Urządzeń, w tym 

również stanowiących nakłady zwiększające ich wartość 

3. Poniesienie przez Klienta jakichkolwiek nakładów na Urządzenie, nawet za zgodą Dźwigi Tomczyk, nie skutkuje powstaniem po 

stronie Klienta roszczeń o zwrot nakładów w razie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Dźwigi Tomczyk może na koszt Klienta 

przywrócić Urządzenie do stanu poprzedniego, w szczególności, poprzez usunięcie poczynionych przez Klienta nakładów. 

4. Klient ma obowiązek zwrócić Urządzenie w stanie odzwierciedlającym jej normalne zużycie tj. w pełni sprawną technicznie, ze stanem 

paliwa i płynów eksploatacyjnych nie niższym niż przy wydawaniu Urządzenia, w pełni naładowanymi akumulatorami, czystą, 

uprzątniętą, wolną od śladów farb i innych zabrudzeń. Zwrot obejmuje także wszelkie akcesoria wydane wraz z Urządzeniem (panele 

sterowania, książki UDT, instrukcje obsługi, klucze, itp.). 

5. Ewentualne roszczenia Dźwigi Tomczyk, dotyczące ponadnormatywnego zużycia i zniszczenia Urządzenia lub jego części 

składowych, skierowane będą do Klienta pisemnie w postaci kosztorysu naprawy. 

6. Klient zobowiązany jest do dokonywania codziennej i bieżącej obsługi Urządzenia, zgodnie z instrukcją obsługi we własnym zakresie, 

w tym do utrzymywania Urządzenia w czystości. Klient jest zobowiązany zachowywać należytą staranność, a w szczególności na 

bieżąco dbać o Urządzenie, ostrożnie obchodzić się z mechaniką, zapewnić prawidłowe funkcjonowanie i reagować na 

nieprawidłowości, które mogłyby się pojawić (w tym zapalone lampki alarmowe, nietypowe odgłosy etc.). Klient jest także 

zobowiązany śledzić utrzymanie wymaganych poziomów olejów, innych płynów itp., śledzić terminy przeglądów okresowych i 

konserwacji oraz terminy ważności dokumentacji technicznej oraz ponosić. Koszty materiałów eksploatacyjnych związanych z 

eksploatacją Urządzeń takich jak paliwo, a także materiałów eksploatacyjnych związanych z codziennymi czynnościami obsługowym i 

wykonywanymi przez Klienta np. uzupełnianie oleju, uzupełnianie poziomu elektrolitu (woda destylowana), uzupełnienie płynów 

eksploatacyjnych, smary, itp. ponosi Klient. 

7. Z chwilą wydania Klientowi Urządzenia w opcji z operatorem, wszelkie ciężary związane z odpowiedzialnością odszkodowawczą za 

Urządzenia przechodzą na Klienta w momencie zakończenia pracy przez operatora, do momentu jej kontynuowania następnego dnia. 

Dotyczy to każdego dnia wykonania Umowy aż do jego zakończenia. 

8. Klient oświadcza, że zna przepisy BHP w zakresie użytkowania Urządzenia. 

9. W przypadku konieczności naprawy Urządzenia Dźwigi Tomczyk dołoży należytej staranności w celu jak najszybszego usunięcia 

awarii. Standardowa gotowość serwisowa Dźwigi Tomczyk dotyczy dni pracujących w godzinach otwarcia siedziby firmy Dźwigi 

Tomczyk. Termin naprawy Urządzenia uzależniony będzie od rodzaju usterki lub uszkodzenia. W żadnym wypadku Dźwigi Tomczyk 

nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta spowodowane i / lub związane z przestojem sprzętu budowlanego. Na żądanie 

Klienta, w miarę swoich możliwości, Dźwigi Tomczyk dołoży należytej staranności dla zapewnienia Klientowi sprzętu budowlanego 

zastępczego. W przypadku gdy sprzęt zastępczy został dostarczony w związku z unieruchomieniem Urządzenia z przyczyn leżących 

po stronie Klienta, udostępnienie sprzętu zastępczego następuje odpłatnie, niezależnie od wynagrodzenia związanego z Umową. 

10. Klient ma obowiązek udostępnienia Urządzenia do celów serwisu okresowego, konserwacji oraz badań z udziałem UDT w miejscu 

pracy wskazanym w Umowie 



11. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Dźwigi Tomczyk, nie później aniżeli w ciągu 24 godzin od chwili wystąpienia awarii 

lub niewłaściwego działania Urządzenia, o konieczności dokonania naprawy lub konserwacji. Dźwigi Tomczyk zapewnia planowaną 

konserwację od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 8:00 do 16:00 

12. Klient nie ma prawa umieszczania na Urządzeniu jakichkolwiek swoich oznaczeń bez pisemnej zgody Dźwigi Tomczyk 

13. Jeśli inaczej nie ustalono, wynagrodzenie za Usługę krótkoterminową jest naliczane z góry za każdą rozpoczętą godzinę pracy, 

według stawki godzinowej z uwzględnieniem minimalnej ilości godzin pracy dla danego Urządzenia. W przypadku Usługi 

długoterminowej wynagrodzenie naliczane jest według stawki godzinowej lub ryczałtu 

§ 9. PRZEKAZANIE I ZWROT 

1. W przypadku świadczenia Usługi bez operatora ze strony Dźwigi Tomczyk przekazanie i zwrot Urządzenia następuje tylko na 

podstawie Protokołu Przekazania, podpisanego przez Strony w momencie wydania i zwrotu Urządzenia. Nieobecność osoby 

wskazanej w Umowie, jako odbierającej lub zdającej Urządzenie w imieniu Klienta skutkuje tym, że Klient zgadza się z uwagami 

wpisanymi przez Dźwigi Tomczyk. W przypadku świadczenia Usługi z operatorem ze strony Dźwigi Tomczyk zakończenie 

wykonania Usługi potwierdzone jest raportem z wykonania Usługi. 

2. Koszt transportu Urządzenia do miejsca pracy wskazanego przez Klienta i z powrotem do siedziby Dźwigi oraz koszty jej 

załadunku i rozładunku będzie ponosił Klient, chyba, że Umowa stanowi inaczej. 

3. Uwagi zawarte w Protokole Przekazania stanowią podstawę do wzajemnych rozliczeń oraz roszczeń finansowych ze strony 

Dźwigi Tomczyk za zniszczenia, uszkodzenia i straty powstałe podczas użytkowania Urządzenia przez Klienta. Dźwigi Tomczyk 

dokona ostatecznego sprawdzenia technicznego Urządzenia w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od zwrotu Urządzenia 

oraz powiadomi Klienta w tym terminie o ewentualnych zniszczeniach, uszkodzeniach oraz stratach dokonanych w trakcie 

Umowy, które nie zostały przez niego stwierdzone w dniu zwrotu Urządzenia. 

           § 10. KARY UMOWNE 

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Klient zapłaci na rzecz Dźwigi Tomczyk kary umowne: (i) za 

opóźnienie w odebraniu Urządzeń w wysokości 200 złotych za każdą godzinę opóźnienia jednak nie więcej niż 10.000 złotych, 

(ii) w przypadku Usługi z operatorem 60% stawki godzinowej netto za każdą godzinę, w której Usługa nie może być wykonywana 

z przyczyn innych niż zawinione przez Dźwigi Tomczyk, jednak nie więcej niż 10.000 złotych, (iii) za odstąpienie od Umowy 

przez Dźwigi Tomczyk z przyczyn leżących po stronie Klienta w wysokości 150% stawki dobowej. 

2. Naruszenie postanowień §12 OWU skutkować będzie obowiązkiem zapłaty przez Klienta kary umownej w wysokości 20.000,00 

PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych) na rzecz Dźwigi Tomczyk, za każde naruszenie. 

3. Dźwigi Tomczyk ma prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

4. Dźwigi Tomczyk ma prawo naliczać karę umowną w wysokości 200% stawki dobowej za każdy dzień bezumownego korzystania 

z Urządzenia do dnia jego zwrotu, jednak nie więcej niż 100.000 złotych. W każdym przypadku Klient pokryje również koszty 

poniesione przez Dźwigi Tomczyk, celem wejścia w posiadanie Urządzenia, w tym również wszelkie koszty windykacji i jego 

odstawienia do siedziby Dźwigi Tomczyk. Ryzyko uszkodzenia Urządzenia lub jego utraty do czasu, gdy Dźwigi Tomczyk 

wejdzie w posiadanie Urządzenia, spoczywa na Kliencie. 

§ 11 . ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Dźwigi Tomczyk jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

a) używania Urządzenia przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem, 

niezgodnie z instrukcją obsługi, Umową lub OWU; 

b) gdy Klient odda Urządzenie w najem, dzierżawę lub też do nieodpłatnego używania osobom trzecim bez pisemnej zgody 

Dźwigi Tomczyk; 

c) gdy Klient dokonuje bez pisemnego upoważnienia Dźwigi Tomczyk naprawy, wymienia części lub dokonuje przeróbek w 

Urządzeniu 

d) gdy Klient nie poinformuje na piśmie Dźwigi Tomczyk o zmianie miejsca pracy Urządzenia; 

e) opóźnienia przez Klienta w zapłacie jakichkolwiek należności z tytułu Umowy 

2.  Złożenie przez Dźwigi Tomczyk oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy daje podstawę do natychmiastowego odbioru 

Urządzenia. 

3. Z tytułu wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym Dźwigi Tomczyk przysługuje kara umowna w wysokości 50% 

wynagrodzenia wynikającego z Umowy. 

 

 

 

 

 

 


