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§1 

Warunki ogólne 

 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług (Zwane dalej „OWSU”) określają szczegółowo zasady zawierania i 

wykonania umów, których wykonawcą jest ARCOBALENO Marcin Janczyk, Lipowczana 6, 02-260 Warszawa, NIP: 

7691178855, zwany w dalszej części Wykonawcą, o ile postanowienia umowy nie stanowią inaczej.  

2. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług stanowią integralną część umowy  

o wykonanie usługi. 

3. Użyte w niniejszych OWSU określenia oznaczają: 

a) „Wykonawca” – ARCOBALENO MARCIN JANCZYK, ul. Lipowczana 6, 02-260 Warszawa, NIP: 7691178855, 

REGON: 590743830; 

b) „Zleceniodawca” – osoba fizyczna lub prawna, która skierowała do Wykonawcy zapytanie handlowe lub 

zamówienie dotyczące usług znajdujących się w ofercie Wykonawcy, prowadząca działalność 

gospodarczą, zlecająca Wykonawcy usługę malowania w celu związanym z prowadzeniem swojej 

działalności gospodarczej; 

c) „Przedsiębiorca” – podmiot w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego; 

4. Ustalenia sprzeczne z niniejszymi warunkami lub w jakikolwiek sposób wyłączające lub ograniczające ich 

zastosowanie w całości lub w części, wiążą Wykonawcę wyłącznie wtedy, gdy zostały potwierdzone przez 

Wykonawcę w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

5. Niniejsze OWSU wyłączają zastosowanie przez Zleceniodawcę własnych wzorców umownych, regulaminów lub 

innych ogólnych warunków umów, chyba, że strony uzgodniły inaczej na piśmie, pod rygorem nieważności. 

6. Niniejsze OWSU wyłączają zastosowanie art. 682 kodeksu cywilnego.  

 

§2    

Zamówienia 

 

1. Zawarcie umowy świadczenia usług pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą następuje każdorazowo na podstawie 

potwierdzenia przez Wykonawcę zamówienia złożonego przez Zleceniodawcę. 

2. Zamówienie Zleceniodawcy skierowane do Wykonawcy powinno zostać złożone  

w siedzibie Wykonawcy lub przesłane na następujący adres e-mail Wykonawcy: biuro@arcofarby.pl  

3. Zamówienie powinno zawierać szczegółowe określenie przedmiotu przeznaczonego do malowania, zakresu prac, 

dokumentację techniczną przedmiotu, docelowe przeznaczenie, termin wykonania oraz wszystkie inne wymagania 

Zleceniodawcy.  

4. Zamówienie będzie każdorazowo potwierdzane przez Wykonawcę, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub w 

inny sposób porozumiewania się na odległość.  

5. Brak potwierdzenia zamówienia przez Wykonawcę w przeciągu dwóch dni roboczych od dnia złożenia zamówienia 

przez Zleceniodawcę oznacza brak przyjęcia zamówienia do wykonania przez Wykonawcę. 

OGÓLNE WARUNKI ŚWADCZENIA USŁUG  

ARCOBALENO Marcin Janczyk 
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6. Niniejsze OWSU podane są do wiadomości Zleceniodawcy najpóźniej przy potwierdzeniu zamówienia przez 

Wykonawcę.  

7. Jeżeli Zleceniodawca pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Wykonawcą, przyjęcie niniejszych OWSU przy 

jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień.  

 

§3    

Realizacja zamówienia 

 

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do: 

a) przekazania Wykonawcy przedmiotu zamówienia; 

b) zapewnienia Wykonawcy swobodnego dostępu do przedmiotu zamówienia; 

c) dostarczenia Wykonawcy wszelkich materiałów potrzebnych Wykonawcy do wykonania zamówienia, chyba że 

umowa / zlecenie stanowi inaczej; 

d) odbioru przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami zawartymi w §4 OWSU; 

e) terminowego uregulowania wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) Wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zamówieniem, dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy 

technicznej, obowiązującymi przepisami polskimi i normami, 

b) Terminowego przekazania przedmiotu zamówienia Zleceniodawcy, zgodnie z §3 pkt 3 OWSU; 

3. Zamówienie wykonane jest z chwilą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przekazania do odbioru przedmiotu 

zamówienia Zleceniodawcy. 

4. Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany i ograniczenia zakresu wykonania usługi w przypadku zmian i ograniczeń 

wprowadzonych przez Zleceniodawcę. 

5. Wykonawcy przysługuje uprawnienie do zmiany terminu wykonania usługi, jeżeli nie może dotrzymać umówionego 

terminu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej, 

wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, zaistnienia opóźnienia w dostawie materiałów potrzebnych 

do realizacji zamówienia, braku dostępu Wykonawcy do przedmiotu zamówienia. Wystąpienie okoliczności 

opisanych powyżej nie będzie uznane za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Wykonawcę 

i nie daje Zleceniodawcy uprawnienia do żądania odszkodowania.  

6. Wykonawcy przysługuje uprawnienie do dokonania zmian w sposobie wykonania zamówienia, jeżeli wykonanie 

usługi zgodnie z danymi przekazanymi przez Zleceniodawcę nie doprowadziłoby do osiągnięcia celu wskazanego 

przez Zleceniodawcę w zamówieniu lub na podstawie wiedzy Wykonawcy mogłoby doprowadzić do powstania 

szkody. Wykonawca poinformuje Zleceniodawcę o zaistnieniu podstaw do zmiany sposobu wykonania zamówienia 

w terminie 3 dni od daty ustalenia konieczności wprowadzenia zmiany. 

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę przedmiotu zamówienia w trakcie realizacji 

usługi. 

 

§4  

Odbiór przedmiotu zamówienia 

 

1. Stosowane będą następujące rodzaje odbiorów przedmiotu zamówienia: 

a) Odbiór częściowy stanowiący podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych za wykonanie 

części prac określonych w zamówieniu; 

b) Odbiór końcowy; 

2. Odbiór częściowy i końcowy będą dokonywane przez Wykonawcę i Zleceniodawcę. 

3. W przypadku nieprzystąpienia przez Zleceniodawcę do odbioru robót, Wykonawca może dokonać odbioru 

przedmiotu zamówienia samodzielnie, a Zleceniodawca nie będzie miał do Wykonawcy z tego tytułu żadnych 

roszczeń finansowych i prawnych.  
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4. Odbiór przedmiotu zamówienia powinien nastąpić w przeciągu 5 dni od dnia zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do przekazania części lub całości przedmiotu zamówienia do odbioru przez Zleceniodawcę, 

o którym mowa w §3 pkt 1 niniejszych OWSU.  

 

§5  

Płatność 

 

1. Płatność nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, po czynnościach odbioru przedmiotu 

zamówienia, o których mowa w §4 OWSU. 

2. Zleceniodawcy nie przysługuje wobec Wykonawcy prawo zatrzymania ani prawo złożenia oświadczenia o 

potrąceniu. 

3. Zgłoszenie wad przedmiotu zamówienia lub realizowanie gwarancji nie uprawnia Zleceniodawcy do wstrzymania 

zapłaty. 

 

§6  

Rękojmia i gwarancja 

 

1. Zastosowanie znajdują Ogólne Warunki Gwarancji Wykonawcy. 

2. Względem Zleceniodawcy będącego przedsiębiorcą, odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu zamówienia jest wyłączona.  

 

§7  

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług zastosowanie mają 

przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Właściwym do rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych 

niniejszymi Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy 

miejscowo dla Wykonawcy. 

 

 

Marcin Janczyk 

Właściciel 

 

mobile :  +48 509 407 676 

e-mail : marcin@arcofarby.pl 

 

_______________________________________________ 

Załączniki: brak 

 

 

 

Nota Prawna: Niniejsza dokumentacja przeznaczona jest tylko i wyłącznie do osoby lub podmiotu gospodarczego, do której została zaadresowana i zawiera treści o charakterze poufnym oraz w pełni zastrzeżonym. Wgląd w treść dokumentacji, 

a w szczególności jej dalsze używanie lub rozpowszechnianie przez podmiot lub osobę nie będącą jej adresatem jest niedozwolone pod rygorem podjęcia stosownych kroków prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst. jedn. Dz.U. 2003, Nr 153, poz. 1503 ze zm.). .). Odbiorca dokumentacji, który otrzymał ją omyłkowo, lub też wszedł w jej posiadanie w sposób nieuprawniony, proszony jest o zawiadomienie o tym 

fakcie firmę Arcobaleno Marcin Janczyk i odesłanie dokumentacji na adres podany poniżej. Dokumentacja powyższa w zakresie swej treści objęta jest nadto ochroną wynikającą z zapisów Ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631, j.t. z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2003, nr 119, poz. 1117, j.t. z późn. zm.). Ochrona wynikająca z w/w Ustaw obejmuje swym 

zakresem działania zarówno adresata niniejszej korespondencji, jak i osób lub podmiotów trzecich, które mogą wejść w jej posiadanie lub zapoznać się z jej treścią. Przekazywanie niniejszego pisma osobom i podmiotom trzecim tylko za zgodą  

Arcobaleno Marcin Janczyk.  
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