Ogólne Warunki Dostawy i Sprzedaży
dla zamówień realizowanych dla Transsystem Spółka Akcyjna Sp. k.
z dnia 12 maja 2017 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy i Sprzedaży (dalej zwane "Ogólnymi Warunkami") stanowią
integralną część każdego zamówienia towarów lub usług złożonego przez Transsystem Spółka Akcyjna
Sp. k., KRS: 0000617759 (dalej zwaną Zamawiającym) drugiej stronie (dalej zwaną Dostawcą), o ile
w indywidualnych sprawach strony nie uzgodnią na piśmie, pod rygorem nieważności, warunków
odmiennych.
1.2 Potwierdzenie zamówienia Dostawca zobowiązany jest przesyłać Zamawiającemu na piśmie w
ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od daty jego otrzymania.
1.3. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia w wyznaczonym w pkt 1.2.
terminie, zamówienie uważa się za przyjęte zgodnie z jego treścią, warunkami oraz niniejszymi
Ogólnymi Warunkami.
1.4. W sytuacji, gdy Dostawca będzie posiadał informację o okolicznościach mogących spowodować
niedochowanie terminu realizacji dostawy, wskazanego na zamówieniu, zobligowany jest do
natychmiastowego poinformowania Zamawiającego o tych okolicznościach , pod rygorem utraty prawa
do powoływania się na te okoliczności w przypadku niedotrzymanie terminu.
1.5. Dostawca jest zobowiązany zapewnić możliwość przeprowadzenia przez Zamawiającego
audytów/kontroli własnego przedsiębiorstwa oraz jego poddostawców oraz jest zobowiązany
przedstawić wszelkie wymagane dokumenty i certyfikaty, niezbędne do prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia złożonego przez Zamawiającego
1.6. Odstępstwa od warunków zamówienia Zamawiającego, w tym również wszelkie zastrzeżenia
odnośnie cen oraz uzgodnienia telefoniczne, uzupełnienia i zmiany, są dopuszczalne po wyrażeniu
pisemnej zgody przez Zamawiającego pod rygorem nieważności.
1.7. W stosunku do zamówień , w których nie zostanie określona cena, a także w przypadku, gdy cena
podana zostanie w przybliżeniu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji i zatwierdzenia ceny
po otrzymaniu od Dostawcy potwierdzenia zamówienia lub faktury.
1.8. Wszelkie dodatkowe koszty i wydatki, poniesione wskutek nieprzestrzegania przez Dostawcę
warunków zamówienia, niniejszych Ogólnych Warunków lub postanowień umowy Stron, ponosi
Dostawca.
1.9. Ceny/wynagrodzenie za realizację zamówienia mają charakter ryczałtowy i pokrywają wszelkie
koszty i wydatki Dostawcy związane z przedmiotem zamówienia.
1.10. Dostawca zobowiązany jest umieszczać numer zamówienia Zamawiającego we wszelkiej
korespondencji dotyczącej tego zamówienia oraz związanych z nim dokumentach wysyłkowych Brak
identyfikacji uprawnia Zamawiającego do zwrotu korespondencji lub dostaw oraz wstrzymania płatności
za dostawy.
1.11. Dostawca zobowiązany jest umożliwić przedstawicielom Zamawiającego i/lub inspektorom
końcowego klienta Zamawiającego dostęp do swoich zakładów i biur oraz do zakładów i biur swoich
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dostawców w celu przeprowadzenia wszystkich koniecznych kontroli w celu aby zapewnienia zgodność
dostaw z warunkami zamówienia.
1.12. Wszelkie ewentualne spory Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. W przeciwnym razie
spory te będą podlegały rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
1.13. Dostawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych w
związku z wykonaniem zamówienia.
1.14. W sprawach nieuregulowanych odpowiednie zastosowanie będą miały przepisy polskiego
Kodeksu Cywilnego oraz innych aktów prawa powszechnie obowiązującego.
1.15. Wszelkie postanowienia ewentualnych ogólnych wzorów umów czy ogólnych warunków
dostawy/sprzedaży stosowanych przez Dostawcę, a także postanowienia oferty Dostawcy oraz jej
załączników sprzeczne z treścią zamówienia lub niniejszymi Ogólnymi Warunkami uważa się za
nieobowiązujące w stosunkach miedzy Zamawiającym a Dostawcą., w szczególności ewentualne
postanowienia o zastrzeżeniu prawa własności przedmiotu zamówienia do czasu zapłaty pełnej
ceny/wynagrodzenia W przypadku tożsamego zastrzeżenia ze strony Dostawcy i sprzeczności
postanowień stosowanych przez Strony wzorców, umowa dochodzi do skutku wyłącznie z użyciem
niniejszych Ogólnych Warunków, chyba że Zamawiający wyrazi pisemnie zgodę na inne warunki.
1.16. Zamawiający może odstąpić od złożonego zamówienia w razie odstąpienia przez klienta
końcowego lub niepodpisania z klientem końcowym umowy na dostawę wyrobów/wykonanie prac, w
związku z którymi Zamawiający złożył zamówienie, co nie wyłącza prawa do odstąpienia na zasadach
ogólnych Kodeksu Cywilnego. Umowne prawo odstąpienia powinno zostać wykonane w terminie 30
dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o zajściu zdarzenia uprawniającego do odstąpienia
od zamówienia.
1.17. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, Dostawca
nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z zamówienia na podmiot trzeci.
2. WYKONANIE DOSTAWY
2.1. Zamówienie będzie realizowane w formie dostaw kompletnych tzn. zawierających wyroby, materiały
i surowce, posiadających wymagane atesty i inne dokumenty określone w zamówieniu, które Dostawca
zobowiązany jest dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia..
2.2. Przed wysyłką towaru Dostawca zobowiązany jest sprawdzić zgodność ilości wysyłanego towaru z
zamówieniem i potwierdzić w dokumentach dostawy fakt przeprowadzenia kontroli. Przekazanie
przedmiotu zamówienia profesjonalnemu przewoźnikowi nie jest równoznaczne z wydaniem go
Zamawiającemu.
2.3. Jeżeli dla jakiejkolwiek dostawy brak jest wymaganych dokumentów wysyłkowych, wówczas towar,
aż do dostarczenia tych dokumentów, przechowywany będzie na koszt i ryzyko Dostawcy, który ponosi
odpowiedzialność za towar przez cały ten okres.
2.4. Na dostawy częściowe lub z terminem późniejszym, aniżeli wymagana data dostawy konieczna jest
pisemna zgoda Zamawiającego pod rygorem nieważności.
2.5. W przypadku opóźnienia dostaw kary umowne za opóźnienie, o których mowa w punkcie 4, mogą
być potrącane z rachunku Dostawcy bez obowiązku udowadniania faktu poniesienia straty.
2.6. Przejście odpowiedzialności, korzyści i ryzyka związanego z przedmiotem zamówienia następuje
po dostarczeniu go na wskazane w zamówieniu miejsce przeznaczenia (miejsce dostawy), a w
przypadku, gdy wymagany jest odbiór na miejscu przeznaczenia – po tym odbiorze.
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2.7. Dostawa zamówionych produktów następuje zgodnie z warunkami dostawy wskazanymi w
zamówieniu.
2.8. Dostawca zobowiązany jest zapakować i zabezpieczyć przedmiot umowy oraz zapewnić warunki
transportu zgodnie z Instrukcją Pakowania i Transportu materiałów i wyrobów dostępnej pod adresem
www.transsystem.pl. w wersji aktualnej /obowiązującej na dzień nadania wysyłki.
3. ZAPŁATA
3.1. Zapłata nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Dostawcę zgodnie z przepisami Ustawy z
dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535) w terminie płatności określonym
w zamówieniu, licząc od daty otrzymania faktury w przypadku wpłynięcia faktury i po terminie
zrealizowania kompletnej dostawy.
3.2. W przypadku opóźnienia dostarczenia wymaganych świadectw materiałowych, świadectw jakości
oraz materiałów lub innej dokumentacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający uprawniony będzie do
przedłużenia terminu płatności o zaistniały czas zwłoki.
3.3. Dostawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, dokonać cesji
należności za dostarczone na podstawie zamówienia towary.

4. RĘKOJMIA i GWARANCJA
4.1. Dostawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne
i prawne dostarczonych towarów i usług.
4.2. Jeżeli zamówienie nie stanowi inaczej, Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na
okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego bez
zastrzeżeń protokołu odbioru towaru.
4.3. Okres gwarancji dla towaru ulega wydłużeniu o okres, przez jaki towar wskutek wady nie mógł być
używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
4.4. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji, z zastrzeżeniem, iż nie może być krótszy niż 12
miesięcy.
4.5. W razie braku innych postanowień, termin na usunięcie wady przez Dostawcę wynosi 3 dni.

5. ZAWIADAMIANIE O DOSTAWACH NIEZGODNYCH Z ZAMÓWIENIEM I WADACH
5.1. Kontrola dostarczonego towaru oraz zawiadamianie o stwierdzonych wadach i o dostawach
niezgodnych z zamówieniem dokonywane są przez Zamawiającego w możliwie najszybszym terminie,
przy czym nie jest on związany z góry określonym terminem ich zgłoszenia.
5.2. W przypadku stwierdzenia w dostarczonych towarach wad, Zamawiający prześle Dostawcy
reklamację w formie faxu, wiadomości e-mail lub pisemnie. To samo dotyczy dostaw niezgodnych z
zamówieniem. Zamawiający może wstrzymać płatność za fakturę, wystawioną za reklamowany towar,
do czasu zakończenia reklamacji.
5.3. Fakt zapłacenia za towar i fakt przyjęcia dostarczonego towaru nie pozbawia Zamawiającego prawa
zgłoszenia reklamacji w późniejszym terminie.
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5.4. W przypadku stwierdzenia odstępstw dostarczonego towaru od ustalonych warunków zamówienia
, Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy jego przyjęcia.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY UMOWNE
6.1. W przypadku opóźnienia w dostawie lub opóźnienia w usunięciu wady objętej gwarancją lub
rękojmią, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wartości zamówienia,
którego dostawa dotyczy za każdy dzień opóźnienia.
6.2. W przypadku odstąpienia od zamówienia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Dostawcy, Dostawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 15%
wartości przedmiotowego zamówienia.
6.3.W przypadku gdy kary umowne nie pokrywają szkody, Zamawiający uprawniony będzie do
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
6.4. Dostawca zobowiązany jest zwolnić Zamawiającego od wszelkich roszczeń podmiotów trzecich
związanych z dostarczanym produktem oraz jego wykonaniem.

7. PRAWA AUTORSKIE
7.1. W przypadku dostarczania z produktami, których dostawa stanowi przedmiot zamówienia,
jakiejkolwiek dokumentacji będącej przedmiotem autorskich praw majątkowych lub innych praw
własności intelektualnej lub gdy produkt sam stanowi utwór, w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994
r.o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dostawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej,
nieograniczonej terytorialnie, z prawem do udzielania sublicencji, niewypowiadalnej, na czas
nieokreślony licencji na korzystanie z dokumentacji (produktu będącego utworem) na wszelkich
znanych polach eksploatacji, w szczególności polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o
Prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz z uprawnieniem do korzystania z praw zależnych oraz
zezwalania podmiotom trzecim na korzystanie z praw zależnych. Z tytułu udzielania licencji Dostawcy
nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, odrębne od wynagrodzenia za dostawę produktów.
7.2. W przypadku dostarczania z produktami, których dostawa stanowi przedmiot zamówienia,
oprogramowania Dostawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, z
prawem do udzielania sublicencji, niewypowiadalnej, na czas nieokreślony licencji na korzystanie z
oprogramowania na polach eksploatacji określonych w art. 74 ust. 4 Ustawy o Prawie autorskim i
prawach pokrewnych. Z tytułu udzielania licencji Dostawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie,
odrębne od wynagrodzenia za dostawę produktów.
7.3. Dostawca zobowiązuje się, iż podmioty którym przysługują osobiste prawa autorskie do
dokumentacji lub oprogramowania nie będą z nich korzystać w sposób naruszający interesy
Zamawiającego.
8. POUFNOŚĆ
8.1. Wszelkie informacje wynikające wprost z niniejszych Ogólnych Warunków , jak również informacje
pozyskane przez Dostawcę w związku z realizacją zamówienia, w tym w szczególności wszelkie
informacje organizacyjne, handlowe i techniczne dotyczące Zamawiającego i nie udostępniane
publicznie, będą uważane przez Strony za informacje poufne i jako takie nie będą ujawniane osobom
trzecim. Zobowiązanie to, nie dotyczy sytuacji, w których obowiązek udzielania informacji wynika z
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
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8.2. W szczególności Dostawca zobowiązuje się traktować jako poufne informacje dotyczące wielkości
wymiany handlowej, stosowanych cen, upustów, specyfikacji produktów, porozumień logistycznych,
danych technologicznych, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od zamówienia z przyczyn
zależnych od Dostawcy.
8.3. Dostawca oświadcza, że nie będzie wykorzystywać informacji poufnych w innych celach niż dla
realizacji zamówienia oraz, że zapewni tym informacjom należytą ochroną stosowną do ich poufnego
charakteru. Zobowiązanie do zachowania informacji w tajemnicy pozostaje w mocy po zrealizowaniu
zamówienia i może zostać uchylone tylko za pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą
Zamawiającego.
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