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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY  
TR AUTOMATYKA Sp. z o.o. i TR 

AUTOMATYKA Sp. z o.o. sp.k    
ul. Lechicka 14; 02-156 Warszawa 

 
1. Ustalenia ogólne 
1.1 Ogólne Warunki Umów Sprzedaży, zwane dalej 
Warunkami, stanowią integralną częścią Umowy 
sprzedaży zawartej pomiędzy TR AUTOMATYKA Sp. z 
o.o. i TR AUTOMATYKA Sp. z o.o. sp k., zwaną dalej 
"Dostawcą", a firmą zwaną "Odbiorcą", z którym 
Dostawca zawiera Umowę. 
1.2 Dostawca TR Automatyka ustala zakaz sprzedaży 
osobą fizycznym nie prowadzącym działalności 
gospodarczej wobec tego warunki poniższe odnoszą 
się do współpracy pomiędzy podmiotami 
gospodarczymi. 
1.3 Złożenie zapytania ofertowego bądź zamówienia 
przez Odbiorcę oznacza akceptacje niniejszych 
Warunków o ile strony wspólnie pisemnie nie uzgodniły 
inaczej. 
1.4 Niedopuszczalne jest wprowadzenie przez Odbiorcę 
jakichkolwiek zmian do Warunków bez wspólnego 
pisemnego uzgodnienia przez obie strony. 
1.5 Warunki mają zastosowanie we wszystkich 
kontaktach handlowych z Odbiorcą, nawet wtedy, gdy 
Umowy wyraźnie do nich się nie odwołują, chyba że 
odmienne ustalenia zostały uzgodnione przez Dostawcę i 
Odbiorcę pisemnie w sposób szczególny dla określonej 
umowy. W takim wypadku odmienne postanowienia 
szczególne mają pierwszeństwo wobec niniejszych 
Warunków, zaś postanowienia Warunków stosują się w 
takim zakresie, w jakim nie są sprzeczne z 
postanowieniami szczególnymi umowy. 

 
2. Oferta, zamówienie, potwierdzenie. 
2.1 Oferta Dostawcy nie jest ofertą w rozumieniu 
Kodeksu Cywilnego i nie jest wiążąca. 
2.2 Warunkiem zawarcia umowy dostawy jest złożenie 
przez Odbiorcę stosownego Zamówienia zawierającego 
szczegółową specyfikację zamawianych wyrobów, ich 
ilość oraz termin i miejsce dostawy - w formie pisemnej ( 
dopuszcza się korespondencję e-mail). 
2.3 Zamówienie Odbiorcy wymaga pisemnego 
potwierdzenia (list polecony, fax, e-mail) Dostawcy. O ile 
nie uzgodniono lub nie określono inaczej w umowie 
szczegółowej. 
2.4 Umowa jest zawarta w chwili, gdy Odbiorca otrzyma 
Potwierdzenie Zamówienia, z zastrzeżeniem p. 2.6. 
2.5 Potwierdzenie zamówienia przesłane przez 
Dostawcę precyzuje finalne warunki umowy dostawy 
pomiędzy stronami i ma charakter nadrzędny w stosunku 
do zamówienia Odbiorcy. 
2.6 Jeśli Odbiorca ma jakiekolwiek zastrzeżenia do 
treści Potwierdzenia Zamówienia, winien w ciągu 2 dni 
zawiadomić o tym pisemnie Dostawcę. Niedotrzymanie 
tego warunku oznacza, że Umowa została zawarta 
zgodnie z Potwierdzonym Zamówieniem. 
2.7 W sytuacji, gdy Dostawca został poinformowany we 
właściwy sposób z zachowaniem terminu 2 dni od daty 
Potwierdzenia Zamówienia, Odbiorcy przysługuje prawo 
do odstąpienia od umowy dostawy bez ponoszenia 
kosztów rezygnacji z zamówienia. 
2.8 Dostawca ma prawo żądać od Odbiorcy pokrycia 
kosztów rezygnacji z zamówienia, gdy nie zostanie przez 
Odbiorcę poinformowany o jego odstąpieniu od umowy 
dostawy zgodnie z p. 2.6. 
2.9 Koszty rezygnacji z zamówienia to 20% wartości 
towaru będącego przedmiotem umowy dostawy, bądź 
100% wartości towaru, gdy zamawiany towar nie jest 
towarem standardowym, lecz wykonanym w sposób 
specyficzny pod konkretnego użytkownika, zgodnie z 
jego zaleceniami technicznymi.   

2.10 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za 
błędy popełnione przez Odbiorcę w treści 
Zamówienia. 

 
3. Ceny i warunki płatności 
3.1 Wszystkie ceny należy rozumieć jako ceny netto, do 
których dolicza się podatek od towarów i usług ( VAT) w 
aktualnie ustawowo ustalonej wysokości. 
3.2 Płatności należy dokonać na wskazane konto 
bankowe w PLN. Ceny ofertowe w walucie obcej zostaną 
przeliczone na PLN zgodnie z kursem sprzedaży waluty 
w Raiffeisen-Polbank z dnia wystawienia faktury (jeśli nie 
ustalono inaczej). 
3.3 Obowiązują warunki płatności uzgodnione na 
potwierdzeniu zamówienia. Wpłata zaliczki, jeżeli jest 
przewidziana, warunkuje uruchomienie zamówienia. 
3.4 Czeki ani weksle nie są przyjmowane bez pisemnej 
zgody Dostawcy. 
3.5 Dostawca jest upoważniony do odrzucania czeków/ 
weksli bez podania przyczyny.  
3.6 Jeśli płatna jest więcej niż jedna faktura, Dostawca 
jest upoważniony do określania kolejności dokonywania 
płatności, nawet przy odmiennych dyspozycjach 
Odbiorcy.  
3.7 Dostawca jest upoważniony do wstrzymania dostaw, 
jeśli Odbiorca jest w zwłoce z płatnością. 
3.8 Dostawca zastrzega sobie prawo naliczania 
ustawowych odsetek za zwłokę w zapłacie ceny od dnia 
wymagalności należności. 
3.9 Faktury są wymagalne i płatne w pełnej wysokości. 
Niedopuszczalne jest wstrzymanie płatności, bądź 
dokonywanie potrąceń z kwoty faktury tytułem 
jakichkolwiek roszczeń bez pisemnej zgody Dostawcy. 

 
4. Terminy dostaw, dostawy 
4.1 Koszty transportu ponosi Odbiorca (jeżeli nie 
ustalono inaczej). 
4.2 Terminy dostaw zamówionych wyrobów wynikają z 
Potwierdzenia Zamówienia. Dalsze zmiany dyspozycji 
Odbiorcy dotyczące instrukcji transportowych, 
opakowania itp. mogą powodować zwłokę w dostawie 
stosowną do zadysponowanych zmian. To samo 
obowiązuje, jeśli jakiekolwiek szczegóły Umowy i/lub 
wykonania muszą być wyjaśniane lub uzgadniane, lub 
gdy Odbiorca jest w zwłoce w dostarczeniu Dostawcy 
specyfikacji, wzorców, próbek, rysunków, świadectw itp., 
niezbędnych do wykonania Umowy. 
4.3 Termin dostawy liczy się od dnia, w którym Odbiorca 
i Dostawca pisemnie uzgodnili treść zamówienia, co 
rozumie się przez datę Potwierdzenia Zamówienia, które 
zostało zaakceptowane przez Odbiorcę. 
4.4 Termin dostawy uznaje się za dotrzymany, jeżeli 
przesyłka z towarem opuściła magazyn Dostawcy w 
uzgodnionym terminie dostawy. Gdy wysyłka lub odbiór 
uległy opóźnieniu z przyczyn leżących po stronie 
Odbiorcy, wówczas przesłanie zawiadomienia o 
gotowości towaru do wysyłki lub odbioru, dokonane w 
uzgodnionym terminie dostawy, uważane jest jako 
dotrzymanie obowiązującego terminu dostawy. 
4.5 Dostawy częściowe są dozwolone. Potrzebę 
rozłożenia realizacji zamówienia na części Odbiorca, 
zobowiązany jest zgłosić Dostawcy na etapie składania 
zamówienia wraz z możliwie szczegółowym określeniem 
oczekiwanych terminów dostaw. W innej sytuacji 
Dostawca ma prawo realizacji zamówienia w jednej partii, 
bądź doliczenie dodatkowych kosztów wynikających z 
dostawy częściowej. 
4.6 Jeżeli zwłoka w odbiorze lub wysyłce towaru 
spowodowana przez Odbiorcę wynosi dłużej niż 30 dni, 
Dostawca może dowolnie zadysponować towarem, a 
Odbiorca nie ma prawa podnosić roszczeń z tytułu 
nieterminowej dostawy lub braku jej realizacji. Dostawca 
ma też prawo domagać się od Odbiorcy zwrotu kosztów 
składowania towarów lub ich zwrotu do producenta. 
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4.7 Jeśli towar nie został dostarczony Odbiorcy w ciągu 
14 dni po awizowaniu wysyłki przez Dostawcę, Odbiorca 
zobowiązany jest powiadomić o tym Dostawcę w ciągu 7 
dni. Brak takiego powiadomienia w oznaczonym czasie 
daje podstawy do przyjęcia, że towar został dostarczony 
zgodnie z Umową. 

 
5. Siła wyższa  
5.1 W przypadku wystąpienia nieprzewidywalnych 
okoliczności (tj. zakłócenia w produkcji lub transporcie 
towarów spowodowane przez strajki, lokauty, awarie 
fabryki lub urządzeń, wypadki, nieosiągalność lub 
niedostateczna ilość materiałów lub energii, zagrożenie 
lokalne lub narodowe, międzynarodowe spory handlowe, 
zastosowanie się do żądań władz lokalnych lub 
narodowych) będących poza kontrolą Odbiorcy, 
Dostawcy bądź jego dostawców, utrudniających 
wywiązanie się Dostawcy z jego obowiązków, wówczas 
uzgodnione terminy dostawy mogą ulec odpowiedniemu 
przesunięciu. W przypadku gdy, wskutek zaistniałych 
przeszkód Dostawca utracił możliwość realizacji dostawy, 
ma prawo odstąpić od umowy po uprzednim 
powiadomieniu Odbiorcy. Takie samo prawo przysługuje 
Odbiorcy, gdy nie odpowiada mu dostawa w opóźnionym 
terminie. 

 
6. Realizacja dostawy i przejście ryzyka 
6.1 Ryzyko dostawy towaru przechodzi na Odbiorcę w 
chwili odbioru towaru przez Odbiorcę od spedytora lub 
przewoźnika świadczących usługi na rzecz Dostawcy. W 
sytuacji, gdy Odbiorca zastrzega w zamówieniu wysyłkę 
towaru za pośrednictwem wskazanego przez siebie 
spedytora lub przewoźnika, ryzyko dostawy towaru 
przechodzi na Odbiorcę w momencie wydania towaru 
wskazanemu spedytorowi lub przewoźnikowi. 
6.2 Z chwilą wydania towaru na Odbiorcę przechodzą 
korzyści i ciężary związane z towarem oraz ryzyko jego 
przypadkowej utraty lub uszkodzenia. 

 
7. Transfer własności towaru 
7.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności 
towary do chwili zapłacenia pełnej ceny przez Odbiorcę. 
Jeśli płatność dokonywana jest czekiem/ wekslem, towar 
pozostaje własnością Sprzedawcy do momentu inkasa 
czeku/ weksla w pełnej kwocie faktury.  
7.2 Zużycie, obróbka lub połączenie dostarczonego 
towaru może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy Odbiorca 
zapłaci całą należność za towar. 

 
8. Gwarancja i reklamacje 
8.1 Dostawca gwarantuje jakość materiałów i 
wykonania, z uwzględnieniem stanu techniki, w ciągu 12 
miesięcy od daty otrzymania towaru, pod warunkiem, że 
towar jest używany i przechowywany właściwie oraz w 
sposób zgodny z jego właściwościami technicznymi. 
Szczegółowe warunki gwarancji są określone w 
warunkach technicznych. 
8.2 Odbiorca jest zobowiązany do sprawdzenia 
otrzymanego towaru. Jeśli towar jest niewłaściwy lub 
ilość nie jest zgodna z listami przewozowymi lub ze 
specyfikacjami, Odbiorca powinien niezwłocznie, tj. w 
ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru, powiadomić o tym 
pisemnie Dostawcę, przed podjęciem dalszego 
przetwarzania. To samo obowiązuje w wypadku każdego 
widocznego uszkodzenia i/ lub wady, która może być 
łatwo rozpoznana, tzn. w sposób nie wymagający 
dodatkowych testów lub pomiarów. O zaistniałych 
uszkodzeniach Odbiorca powinien zawiadomić ponadto 
przewoźnika i ubezpieczyciela. Jeśli Odbiorca nie dopełni 
powyższego obowiązku, dostawa będzie uważana za 
przyjętą bez zastrzeżeń. 
8.3 Montaż lub dalsze przetwarzanie otrzymanego 
towaru bez wstępnego sprawdzenia wyklucza dalsze 
roszczenia. 

8.4 Za wady towaru, do których zalicza się brak 
zapewnionych właściwości, Dostawca odpowiada według 
następujących zasad: 

8.4.1 Odpowiedzialność Dostawcy 
dotyczy wszelkich części, które w ciągu 12 
miesięcy licząc od dnia sprzedaży i wskutek 
okoliczności niewątpliwie zaistniałych, 
okazały się nie nadającymi do użytku lub 
ich przydatność okazała się znacznie 
ograniczona, zwłaszcza z powodu wadliwej 
budowy lub złych materiałów albo 
wadliwego wykonania. Dostawca 
nieodpłatnie i według uznania 
pozostającego w jego decyzji, części te 
naprawi lub wymieni je na nowe. 
8.4.2 O stwierdzeniu wad towaru należy 
Dostawcę niezwłocznie powiadomić w 
formie pisemnej.  
8.4.3 Klient zobowiązany jest awizować 
48 godzin wcześniej reklamowany towar z 
dokładnym opisem usterki, TR Automatyka 
zadecyduje: 

 czy jest konieczne wysłanie 
reklamowanego towaru wskazanym 
przez nas kurierem do naszej 
siedziby 

 lub czy wykonana zostanie naprawa 
na miejscu u Klienta, bez 
demontażu i wysyłki do naszej 
siedziby 

8.4.4 Zareklamowany towar Dostawca 
sprawdzi i naprawi lub dostarczy nowy z 
zastrzeżeniem punktów poniżej. 
8.4.5 Koszty demontażu, ponownego 
zainstalowania ponosi Nabywca. 
8.4.6 Transport w Polsce do siedziby TR 
Automatyka wyłącznie wskazanym przez 
nas kurierem. 
8.4.7 Urządzenie przesyłane do naprawy 
powinno zostać gruntownie wyczyszczone 
lub zneutralizowane (zdezynfekowane) 
przez Nabywcę 
8.4.8 Odpowiedzialność gwarancyjna  
dostawcy ograniczona jest kosztem nabycia 
towaru przed Odbiorcę. ( cena towaru)  
8.4.9 Dostawca rozpatrzy reklamację w 
najszybszym możliwym terminie i wyśle 
opinię pisemnie do Odbiorcy, w przypadku 
braku akceptacji opinii Dostawcy przez 
odbiorcę sporny towar zostanie odesłany do 
Producenta i opinia producenta jest wiążąca 
dla stron. W przypadku odmowy naprawy 
towaru przez producenta Odbiorca poniesie 
wszelkie koszty przesyłek towaru. 
8.4.10 Rozstrzygające o zasadności 
naprawy na gwarancji jest pisemne 
orzeczenie Producenta urządzenia. 
8.4.11 W przypadku zasadnej reklamacji 
wszelkie koszty w tym koszty przesyłek 
(wysłanych na nasz numer umowy (list 
przewozowy przygotowany przez  
logistyka@trautomatyka.pl ) ponosi 
Dostawca. 
8.4.12 Uszkodzony towar, który został 
wymieniony na nowy, staje się własnością 
Dostawcy. 
8.4.13 Reklamacje będą rozpatrywane 
wyłącznie jeśli będą zgłoszone na piśmie 
wraz z pisemnym protokołem 
reklamacyjnym opisującym niesprawność. 

8.5 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za 
uszkodzenia towaru wynikłe z: niewłaściwego montażu, 
przekroczenia parametrów technicznych, stosowania 
niewłaściwych mediów, niewłaściwej eksploatacji. 
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8.6 W przypadku nieuzasadnionego wezwania Dostawcy 
w ramach zgłoszonej reklamacji do wymiany lub naprawy 
wyrobu (np. towaru wolnego od wad lub uszkodzonego 
na skutek niewłaściwego montażu lub użytkowania) 
Dostawca obciąża Zamawiającego poniesionymi 
kosztami. 

 
9. Odstąpienie od umowy 

9.1 Odbiorca może odstąpić od Umowy tylko 
wtedy, gdy Dostawca w sposób rażący narusza 
postanowienia Umowy. 
9.2 Zamówienie można anulować bez żadnych 
konsekwencji w terminie 2 dni od daty wystawienia 
potwierdzenia (przy realizacji w trybie standardowym). 
W przypadku anulowania zamówienia po tym terminie 
zamawiający zostanie obciążony faktycznie 
poniesionymi kosztami. Minimalne koszty anulowania 
zamówienia po terminie 2 dni to 20 % jego wartości.  

 
10. Prawa strony trzeciej 

10.1 Jeśli zamawiany towar ma być wykonywany 
stosownie do dokumentacji, rysunków, wzorców, 
próbek, specyfikacji i/ lub przy użyciu narzędzi, 
materiałów, próbek itp., dostarczanych przez 
Odbiorcę, ponosi on odpowiedzialność w związku z 
roszczeniami strony trzeciej z tytułu naruszenia jej 
praw. 

 
11. Właściwość miejscowa sądu i stosowane prawo 

11.1 Miejscem sądu dla wszelkich sporów 
prawnych jest Warszawa. 
11.2 W odniesieniu do wszystkich sporów 
pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym obowiązuje 
wyłącznie prawo polskie. 

 

Warszawa, 2016/02/02 


