
 

Ogólne warunki handlowe Termo Automatyka S.C. 
 
I. Uwagi ogólne 

Warunki niniejsze obowiązują o ile strony nie ustaliły pisemnie inaczej. 

II. Oferta i zawarcie umowy 

1. Wszystkie oferty są wiążące w ciągu 30 dni od daty ich sporządzenia o ile nie zawarto w nich odmiennego zastrzeżenia. 
2. Dokumenty i dane techniczne, jak również informacje są tylko wtedy wiążące, gdy to zostało wyraźnie oświadczone. Zastrzega się możliwość 

zmian wynikających z postępu technicznego. 
3. Zastrzegamy sobie prawo własności i autorskie do kosztorysów, ofert i dokumentacji technicznej. Dokumenty te nie mogą być udostępniane 

osobom trzecim i na żądanie winny być zwrócone. 
4. Warunki handlowe Kupującego nie stają się częścią umowy bez pisemnej zgody Sprzedającego. 
5. Nie są wiążące dla Sprzedającego jakiekolwiek ustalenia ustne lub pisemne poczynione w trakcie negocjacji, a nie ujęte szczegółowo w 

dwustronnie podpisanej umowie. 
6. Wszelkie zmiany warunków umowy lub ich uzupełnienia są wiążące dla obu stron jedynie w przypadku pisemnej zgody obydwu umawiających się 

stron. 
III. Zakres dostawy 

1. Obowiązująca dla zakresu dostawy jest specyfikacja zgodna z ofertą. 
IV. Cena 

1. W przypadku braku odmiennych postanowień podana w ofercie lub umowie cena uwzględnia obowiązujące w dniu wystawienia opłaty celne, 

podatki a pomija obowiązujący podatek VAT. 
2. Cena jest ceną loco siedziba Sprzedającego. 
3. Jeśli strony nie postanowiły inaczej, o ile w trakcie realizacji zamówienia lub umowy nastąpi niespodziewany wzrost ceł, podatków lub cen 

cennikowych dotyczących co najmniej 10% urządzeń lub materiałów będących istotnymi elementami cenotwórczymi przedmiotu zamówienia lub 

umowy Sprzedającemu przysługuje prawo odpowiedniej zmiany ceny lub odstąpienia od realizacji zlecenia lub umowy bez prawa Kupującego do 

żądania odszkodowania. 
V. Warunki płatności 

1. Cena płatna jest w złotych polskich (PLN). Jeśli w ofercie lub umowie podana była cena w innej walucie podlega ona przeliczeniu na PLN według 

aktualnego na dzień wystawienia faktury kursu pieniądze – sprzedaż podanego przez Kredyt Bank są 
2. Jeżeli nie podano lub nie uzgodniono innych warunków termin płatności ustala się na 14 dni od daty wystawienia faktury. 
3. W przypadku opóźnienia w dokonywaniu płatności przez Kupującego Sprzedający ma prawo naliczenia odsetek w wysokości ustawowej . 
VI. Zastrzeżenia praw własności 

1. Przedmiot dostawy pozostaje własnością Sprzedającego do czasu zrealizowania przez Kupującego wszystkich zobowiązań pozostałych w związku 

z zawarciem umowy. 
2. Jeżeli postępowanie Kupującego jest sprzeczne z umową, w szczególności w przypadku naruszenia warunków płatności, Sprzedający  jest 

uprawniony do odebrania przedmiotu dostawy, a Kupujący jest zobowiązany do jego wydania. Jeżeli przedmiot dostawy był używany Kupujący jest 

zobowiązany zapłacić na rzecz Sprzedającego 
VII. Gwarancja i rękojmia 

1. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu prawa. Nie dotyczy to gwarancji udzielanych przez producentów. 
2. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jeżeli nie zawiadomi pisemnie (faksem, mailem lub listem poleconym) 

Sprzedającego o wadzie w terminie 7 dni od daty wykrycia wady. 
3. Odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne następuje na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym 

oraz w przypadku gdy wady towaru powstały z przyczyn tkwiących w towarze i ujawniły się w terminie 1 roku od daty faktury związanej z towarem. 
4. Odpowiedzialność Sprzedającego za wady wyłączona jest w przypadku: 

 normalnego zużycia się, 

 mechanicznego uszkodzenia przez personel Kupującego lub osoby trzecie, 

 niewłaściwego montażu przez personel Kupującego lub osoby trzecie, 

 eksploatacji lub używania niezgodnie z przeznaczeniem, 

 eksploatacji lub używania niezgodnie z instrukcją obsługi 

 używania niewłaściwych narzędzi, materiałów eksploatacyjnych lub akcesorii, 

 niewłaściwego transportu, magazynowania, ustawienia, montażu, 

 wykonania bez uzgodnienia ze Sprzedającym napraw  przez personel Kupującego lub osoby trzecie, 

 postępowania przez personel Kupującego niezgodnie ze sztuką inżynierską. 

5. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi jeśli Kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania towaru. 
6. Rękojmią nie są objęte części i materiały eksploatacyjne, które wskutek ich cech lub sposobu zastosowania podlegają normalnemu zużyciu. 
7. Niezależnie od wysokości szkody powstałej lub mogącej powstać po stronie Kupującego w związku z dostarczeniem wadliwego towaru przez 

Sprzedającego odpowiedzialność Sprzedającego ograniczona jest wyłącznie do wartości towaru obciążonego wadą według ceny zakupu.  W żadnym 

razie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody szczególne bądź pośrednie. 
8. Kupujący nie może odmówić Sprzedającemu prawa do zbadania wadliwego towaru lub instalacji. 
VIII. Prawo do odstąpienia 

1. Zmiana sytuacji prawnej lub znaczące pogorszenie się sytuacji ekonomicznej Kupującego, zmiana przepisów prawnych lub istotne pogorszenie 

warunków ekonomicznych Sprzedającego uprawnia Sprzedającego do odstąpienia od realizacji zamówienia lub umowy bez prawa Kupującego do 

żądania odszkodowania z tego tytułu. W takim przypadku Sprzedający jest zobowiązany do bezzwłocznego zawiadomienia Kupującego o powyższej 

okoliczności i o skorzystaniu z prawa odstąpienia od realizacji zamówienia lub umowy. 
IX. Postanowienia końcowe 

1. Strony obowiązuje prawo Rzeczpospolitej Polskiej 
2. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji umowy strony będą starały się rozstrzygać na drodze polubownej. W przypadku wystąpienia na 

drogę sądową właściwym będzie sąd gospodarczy lub sąd powszechny odpowiedni dla siedziby Sprzedającego. 
3. Zmiany warunków umowy mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. W kwestiach nie uregulowanych w umowie zastosowanie ma Kodeks Cywilny 


