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Ogólne warunki świadczenia usług 

 

1. Informacje Ogólne - Zakres Stosowania - Dodatkowe Porozumienia Ustne 
1.1 Wszystkie usługi, które wykonujemy w stosunku do dostarczonych produktów, za wyjątkiem uzasadnionych 
roszczeń gwarancyjnych podlegają wyłącznie niniejszym Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług . Firma Twins nie 
wyraża zgody na zastosowanie postanowień sprzecznych lub odmiennych od niniejszych Warunków lub na 
zastosowanie innych ogólnych warunków usług o ile inaczej nie zostało to uzgodnione w formie pisemnej. 
1.2 Niniejsze Ogólne warunki mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do przedsiębiorców w rozumieniu art. 
43.1 Kodeksu Cywilnego 
1.3 Nasi pracownicy nie są upoważnieni do zawierania dodatkowych umów ustnych w stosunku do niniejszych 
Warunków. 
 
2. Zawarcie umowy 
O ile nie uzgodniono inaczej oferta na wykonanie usług złożona przez Twins, nie jest wiążąca. Zamówienia złożone 
przez Klienta nie są dla Twins wiążące do momentu ich pisemnego potwierdzenia przez Twins lub do momentu ich 
domyślnego przyjęcia wyrażonego przystąpieniem do wykonania zamówienia lub wystawieniem faktury. 
 
3. Specyfikacja wykonywania usług 
3.1 Podczas wykonywania usług firma Twins dokłada wszelkiej staranności, aby usługi były najwyższej możliwej 
jakości. Twins stosuje wyłącznie środki/preparaty/komponenty, które posiadają wszelkie aktualne i niezbędne 
atesty potwierdzające bezpieczeństwo ich stosowania w zakresie naszej działalności. 
3.2 PROJEKTY GRAFICZNE  
* Zlecenie wykonania projektu graficznego jest równoznaczne z akceptacją pkt. 11 dotyczącego Praw Własności.  
* W celu wykonania projektu klient przekazuje wszelkie niezbędne informacje/dyspozycje/wymagania 
uwzględniając także w razie konieczności dostarczenie niezbędnych materiałów np. logo i inne elementy graficzne.  
* Dwuwymiarowy projekt graficzny jest przekazywany klientowi w formie elektronicznej. Projekt jest wpisany w 
szablon zawierający wszelkie niezbędne informacje techniczne. 
3.3 WIZUALIZACJA PROJEKTU GRAFICZNEGO 
* Wizualizacja projektu graficznego ma na celu przedstawienie klientowi wyglądu projektu na wyrobie gotowym. 
* Wizualizacja ma charakter jedynie poglądowy i nie może stanowić podstawy do reklamacji realnego wyrobu. 
3.4 PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW DO NADRUKU 
* Przygotowanie materiałów do nadruku równoznaczne jest z wykonaniem klisz oraz matryc polimerowych 
odwzorowujących każdy kolor nadruku z osobna. 
3.5 NADRUK 
* Nadruk jest wykonywany metodą fleksograficzną przy użyciu farb rozpuszczalnikowych (SOLVENT). 
* Maksymalna szerokość nadruku – 290mm 
* Maksymalna liczba kolorów nadruku – 6 dwustronnie 
* Zlecając wykonanie usługi nadruku osłonki zleceniodawca akceptuje możliwość powstania do 2% odpadu, za 
który nasza firma nie odpowie finansowo. 
3.6 ZMARSZCZANIE OSŁONEK 
* Zmarszczanie osłonek podnosi efektywność procesu nadziewania farszem oraz podnosi wydajność urządzeń. 
Pozwala na uzyskiwanie właściwych przepełnień i gładkości powierzchni osłonek po napełnieniu. 
* Zmarszczona osłonka ma formę batonów zapakowanych w siatki zabezpieczjące. Siatki są z jednej strony 
zamykane klipsem, a z drugiej wiązane w supeł. 
* Zakres zmarszczanych kalibrów osłonek: od 30 do 130 
* Ilość metrów w batonie: od 20 do 170 
* Długość batonu: od 40cm do 100cm 
3.7 PERFOROWANIE OSŁONEK 
* Perforowanie osłonek dokonywane jest przy pomocy zespołu mikroigieł. Ma zastosowanie w technologiach,  
w których konieczne jest ułatwienie przenikania przez powierzchnię osłonek w obydwóch kierunkach. 
3.8 CIĘCIE, KLIPSOWANIE, PETELKOWANIE 
* Możliwość wykonania usług cięcia, klipsowania oraz pętelkowania osłonek według konkretnych wymagań klienta. 
* Zlecając wykonanie usługi cięcia+ klipsowania osłonki zleceniodawca akceptuje możliwość powstania do 4% 
odpadu, za który nasza firma nie odpowie finansowo. 
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4. Czas - Treść i Zakres Usług - Siła Wyższa 
4.1 Usługi będą realizowane w terminach uzgodnionych umownie z Klientem. W innych przypadkach, usługi będą 
realizowane bez zbędnej zwłoki, w miarę dostępności środków oraz personelu. 
4.2 O ile nie zostało to wyraźnie uzgodnione, ustalone czasy wykonywania Usług nie mają charakteru terminów 
ostatecznych. 
4.3 Co do zasady, Usługi wykonywane są w ramach normalnego czasu pracy. W miarę dostępności środków oraz 
personelu, Usługi mogą być wykonywane na wyraźne żądanie Klienta poza normalnym czasem pracy z 
zachowaniem obowiązku uiszczenia dopłat. 
4.4 Zdarzenia mające charakter siły wyższej , tj. nieprzewidziane zdarzenia na które Firma Twins nie ma wpływu i za 
które nie jest odpowiedzialna (np. działania władz (niezależnie czy są one ważne lub nieważne), pożary, powodzie, 
huragany, wybuchy i inne klęski żywiołowe, zaburzenia pracy, strajki, lokaut, przerwy w dostawie energii 
elektrycznej, zmiany w prawie) przedłużają czas wykonywania Usług o okres ich trwania. Powyższe postanowienia 
stosuje się również w przypadkach gdy występują one podczas zwłoki w wykonywaniu Usług lub u dostawców 
Twins. Jeżeli w wyniku takich okoliczności nie jest możliwe wykonanie usługi w rozsądnym terminie, każda ze Stron 
może odstąpić od umowy lub od jej niewykonanej części bez roszczeń odszkodowawczych drugiej Strony. 
 
5. Współpraca - Obowiązki Klienta 
5.1 Klient powierzając towar do wykonania usługi oświadcza, że towar jest pełnowartościowy oraz wolny od 
wszelkich wad uniemożliwiających, bądź znacznie utrudniających wykonanie usługi w szczególności:  
- nierównomierne nawinięcie osłonki 
- nierównomierna siła naciągów osłonki powodująca zaginanie się osłonki przy odwijaniu/nawijaniu 
- przetarcia, rysy, zabrudzenia, nacięcia i inne uszkodzenia powodujące ryzyko uszkodzenia towaru 
- inne niewymienione czynniki, które uniemożliwiają wykonanie usługi 
5.2 Klient zobowiązany jest do zapewnienia warunków umożliwiających terminowe wykonanie Usługi przez 
personel Twins. (min. Terminowe dostarczenie wszelkich niezbędnych materiałów, na których ma zostać wykonana 
usługa, bądź elementów potrzebnych do opracowania graficznego) 
5.3 W razie konieczności, Klient zapewnia tłumacza. 
5.4 Obowiązki wynikające z niniejszego pkt. 5 Klient wykonuje nieodpłatnie. W przypadku braku terminowego 
wykonania w/w obowiązków przez Klienta, Twins jest uprawniony (lecz niezobowiązany) do wykonania w/w 
obowiązków w imieniu Klienta oraz na jego koszt. 
 
6. Przerwa w Wykonywaniu Usług – Odstąpienie od Wykonywania Usług 
6.1 Co do zasady, Usługi wykonywane są bez przerwy, w trakcie jednej operacji. W przypadku gdy nie jest to 
możliwe z przyczyn, za które Twins oraz jego personel nie odpowiada, Klient zobowiązany jest ponieść wszelkie 
dodatkowe koszty z tego wynikające, w szczególności koszty podróży do i od Klienta. 
6.2 W przypadku gdy Usługi nie mogą być wykonane, w całości lub w części, z przyczyn za które Klient odpowiada, 
Firma Twins upoważniona będzie do odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy poprzedzone zostanie 
wyznaczeniem Klientowi odpowiedniego terminu, w celu umożliwienia Twins wykonania Usługi. 
6.3 W przypadku braku możliwości wykonania Usługi: 
a) ze względu na brak możliwości rozwiązania problemu, pomimo zastosowania powszechnie znanych procedur 
oraz zasad wiedzy technicznej. 
b) ze względu na brak możliwości dostarczenia towaru (zamiennego) 
Klient zobowiązany jest pokryć koszty rzeczywiście wykonanych prac, o ile Twins nie będzie odpowiedzialny za brak 
możliwości wykonania Usługi. 
 
7. Roszczenia z tytułu wad 
7.1 Uprawnienia z tytułu wad wygasają w terminie 12 miesięcy od dnia wykonania Usługi (wyjątkiem jest 
wykonanie usługi zmarszczania osłonek, które wymagają namaczania. Na tą usługę uprawnienia z tytułu wad 
wygasają w terminie 6 miesięcy od dnia wykonania Usługi).  
7.2 Klient zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia wad wykonanych usług w terminie 14 dni od wykonania 
Usługi ( w przypadku wad widocznych) lub od daty ujawnienia się wady, pod rygorem utraty uprawnień do 
dochodzenia roszczeń z tytułu wad wykonanej Usługi. 
Wszelkie, ogólnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące obowiązku zbadania wykonanej Usługi będą miały w 
całości, zastosowanie do Usług. Odpowiedzialność Twins za szkody wynikłe z opóźnienia w zgłoszeniu wad jest 
wyłączona. 
7.3 Odszkodowanie może być dochodzone przez Klienta wyłącznie na podstawie oraz zgodnie z pkt 8 poniżej. 
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8. Odpowiedzialność 
8.1 Firma Twins odpowiada wyłącznie za bezpośrednie szkody wynikające z wadliwego wykonania Usług lub 
naruszenia innych obowiązków umownych oraz wynikających z przepisów prawa. Odpowiedzialność z tytułu szkód 
pośrednich, utraty zysku itp. wyłącza się. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania, gdy 
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują odpowiedzialność dalej idącą a w szczególności szkód 
wynikających z przestępstwa, winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, szkód na osobie oraz szkód wynikających z 
odpowiedzialności za produkt niebezpieczny. 
8.2 Wysokość odszkodowania płatnego przez Twins na rzecz Klienta ustalana jest z uwzględnieniem sytuacji 
ekonomicznej Twins, charakteru, zakresu i czasu trwania współpracy, przyczynienia się Klienta do powstania 
szkody oraz szczególnie niekorzystnych warunków eksploatacji towarów. W szczególności wysokość odszkodowań, 
zwrotu kosztów oraz wydatków płatnych przez Twins na rzecz Klienta musi pozostawać w odpowiedniej proporcji 
do wartości świadczonych Usług lub dostarczonych towarów. 
8.3 Postanowienia pkt 8.1 wyczerpują wszelkie roszczenia Klienta z tytułu wad wykonywanych Usług oraz 
dostarczonych Produktów. 
 
9. Odbiór Usług 
9.1 Po wykonaniu usługi Klient zobowiązany jest do odebrania towaru na własny koszt (chyba, że pisemnie 
postanowiono inaczej) w ustalonym terminie. Klient nie może odmówić odbioru w przypadku wystąpienia wad 
nieistotnych. 
9.2 Usługę uważa się za odebraną w momencie wystawienia dokumentu WZ, który jest wydany w momencie 
osobistego odbioru towaru przez klienta, bądź odebrania przez firmę kurierską/spedycyjną zgodnie z wydaną 
wcześniej dyspozycją. 
 
10. Umowne Prawo Zastawu 
W przypadku świadczenia Usług na terenie firmy Twins, umowne prawo zastawu obciąża przedmioty Klienta które 
znalazły się w posiadaniu Twins w związku z zawartą Umową. Powyższe umowne prawo zastawu stosuje się 
również do roszczeń z tytułu Usług świadczonych w terminie wcześniejszym w stosunku do zawartej Umowy. 
 
11 Zastrzeżenie Praw Własności (PROJEKTY GRAFICZNE) 
11.1 Klient przekazując do opracowania/modyfikacji istniejący już projekt graficzny, oświadcza, że posiada pełnię 
praw do jego wykorzystania/edycji/ modyfikacji/ rozpowszechniania oraz tym samym zwalnia firmę Twins z 
wszelkiej odpowiedzialności związanej z bezprawnym użyciem czyichś praw własności. 
11.2 Klient wydając dyspozycję wykonania projektu przy użyciu istniejących już elementów graficznych w tym 
logotypy itp. Oświadcza, że posiada pełnię praw do wykorzystania/edycji/ modyfikacji/ rozpowszechniania tych 
elementów oraz tym samym zwalnia firmę Twins z wszelkiej odpowiedzialności związanej z bezprawnym użyciem 
czyichś praw własności. 
11.3 Opracowanie projektu graficznego na zlecenie klienta nie jest tożsame z przekazaniem praw własności do 
tego projektu. Prawa te pozostają własnością firmy Twins. 
11.4 Klient ma prawo do eksponowania projektu graficznego na swoich produktach/wyrobach/materiałach 
reklamowych. 
11.5 Klient nie ma prawa dokonywania jakichkolwiek modyfikacji/poprawek/zmian projektu graficznego we 
własnym zakresie bez pisemnej zgody Twins. 
11.6 Projekt graficzny nie może być udostępniany firmom/osobom trzecim celem wprowadzania jakichkolwiek 
zmian/modyfikacji. 
11.7 Twins może przekazać pełnię praw do wykorzystywania projektu graficznego jedynie w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
 
12. Postanowienia Końcowe 
12.1 Do spraw uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego, z 
wyłączeniem norm kolizyjnych. 
12.2 Sądami właściwymi dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy są właściwe dla siedziby Twins 
Sądy Powszechne. Firmie Twins przysługuje również prawo do wytoczenia powództwa przed Sąd Powszechny 
właściwy dla siedziby Klienta. 

 

 

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 
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