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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PT TECHNOLOGY (OWS) 

 

§1. Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS) stanowią integralną część 

wszystkich Umów zawieranych przez firmę PT Technology Piotr Kusiak (zwaną dalej PT 

Technology). 

2. Podstawę zawarcia umowy stanowi zamówienie złożone przez Zamawiającego lub 

pisemna akceptacja oferty złożonej przez PT Technology Zamawiającemu. Zamówienie 

lub akceptacja oferty powinny być złożone przez osobę/osoby uprawnione do 

reprezentacji Zamawiającego. 

3. OWS mogą być podane do wiadomości Zamawiającego przy składaniu oferty przez PT 

Technology a zawsze są dostępne na stronie internetowej www.pttechnology.pl . 

Złożenie zamówienia przez Zamawiającego lub pisemna akceptacja oferty złożonej 

Zamawiającemu przez PT Technology są równoznaczne z akceptacją OWS przez 

Zamawiającego. 

 

§2. Dostawa i montaż 

 

1. PT Technology przystępuje do realizacji Umowy w ciągu trzech dni roboczych od dnia 

wpływu zaliczki na konto bankowe. W sytuacji, w której strony uzgodniły, że Zamawiający 

nie jest zobowiązany do wpłaty zaliczki, PT Technology przystępuje do realizacji 

zamówienia w ciągu dwóch dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia lub 

akceptacji oferty złożonej Zamawiającemu. 

2. Termin realizacji zamówienia jest określany w zamówieniu lub ofercie złożonej 

Zamawiającemu i w przypadku jego zmiany przez zakład produkcyjny jest podawany 

ponownie  Zamawiającemu. 

3. Ze względu na przerwy świąteczne i wakacyjne w zakładach produkcyjnych, termin 

dostawy może ulec wydłużeniu o około 2 tygodnie w przypadku zamówień/ Umów 

składanych w terminie lipiec/ sierpień oraz grudzień/ styczeń. 

4. W przypadku nie dotrzymania przez PT Technology terminu realizacji zamówienia/ 

Umowy, ZAMAWIAJĄCY ma prawo do obciążenia PT Technology karą umowną w 

wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10% wartości 

zamówienia/ Umowy netto.  

5. Zmiana terminu montażu może nastąpić za zgodą PT Technology, na pisemny wniosek 

Zamawiającego dostarczony do PT Technology co najmniej na 14 dni przed terminem 

rozpoczęcia montażu. 

6. PT Technology informuje Zamawiającego pocztą elektroniczną  e-mail lub telefonicznie o 

terminie dostawy do miejsca uzgodnionego z Zamawiającym co najmniej na 5 dni przed 

terminem dostawy. Na wniosek PT Technology, Zamawiający jest zobowiązany do 

potwierdzenia dostawy na miejscu przeznaczenia. W przypadku braku takiego 

potwierdzenia, PT Technology jest uprawniony do jednostronnego potwierdzenia 

dostawy. 

7. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przygotowanie: otworów, fundamentów lub profili (ryglówka) do montażu według 

sporządzonych przez PT Technology wytycznych, 

2) zapewnienie odpowiedniego dojazdu do miejsca montażu, 

3) zapewnienie odpowiedniego zasilania energetycznego, 

4) przeprowadzenie prób i sprawdzeń instalacji. 

5) zapewnienie miejsca do składowania śmieci 

8. W przypadku opóźnienia przygotowania przez Zamawiającego frontu robót o co 

najmniej 7 dni w stosunku do terminu wskazanego w zamówieniu lub akceptacji 

zamówienia, PT Technology może obciążyć Zamawiającego kosztami magazynowania 

towarów. 
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9. Jakiekolwiek zmiany dotyczące sposobu montażu i zakresu prac, a odbiegające od 

przekazanych wytycznych muszą zostać dodatkowo wycenione i obciążają 

Zamawiającego. 

10. W przypadku dostawy urządzeń na plac budowy w terminie określonym jako termin 

realizacji zamówienia i jednoczesnym braku frontu robót, PT Technology ma prawo do 

wystawienia faktury za dostarczone a nie zamontowane urządzenia. 

11. W przypadku braku przygotowania frontu robót przez Zamawiającego, Zamawiający 

ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę urządzeń i materiałów dostarczonych 

przez PT Technology na teren budowy.  

12. W przypadku braku przygotowania frontu robót dla ekip montażowych w ustalonym 

terminie, w wyniku którego konieczny jest powtórny przyjazd ekipy montażowej, PT 

Technology ma prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami pracy ekipy 

montażowej oraz kosztami powtórnego dojazdu do miejsca dokonania montażu. 

13. Brak zasilania docelowego na budowie nie zwalnia Zamawiającego do dotrzymania 

terminu płatności za dostarczony i zamontowany towar. Ponadto dodatkowy przyjazd 

celem uruchomienia automatyki będzie odpłatny. 

14. Odbiór montażu następuje najpóźniej w terminie trzech dni od zakończenia prac 

montażowych. Potwierdzenie odbioru stanowi protokół odbioru podpisany przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i przedstawicieli PT Technology. W 

przypadku nie przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru w wyżej wymienionym 

terminie PT Technology będzie uprawniony do dokonania odbioru jednostronnego.  

15. PT Technology zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji zamówienia w 

przypadku zaistnienia siły wyższej. 

16. W przypadku realizacji montażu przez ekipy nieautoryzowane przez PT Technology, każde 

wezwanie ekip serwisowo-montażowych PT Technology będzie skutkowało naliczeniem 

opłaty ryczałtowej w wysokości 400 PLN netto lub będzie sporządzona dodatkowa oferta 

określająca te koszty. 

 

 

 

§3. Warunki płatności 

 

1. Warunki oraz terminy płatności określane są każdorazowo w ofercie składanej 

Zamawiającemu przez PT Technology. 

2. PT Technology może uzgodnić z Zamawiającym odroczony termin płatności dotyczący 

części lub całości złożonego zamówienia/ Umowy. Odroczony termin płatności 

obowiązuje pod warunkiem przyznania Zamawiającemu limitu kredytowego przez 

wyspecjalizowane w tym firmy ubezpieczeniowe. Limit kredytowy musi pokrywać wartość 

wszystkich zobowiązań Zamawiającego w stosunku do PT Technology. W przeciwnym 

wypadku PT Technology ma prawo do renegocjacji uzgodnionych warunków płatności, 

a w szczególności do uzyskania pełnej płatności za urządzenia będące przedmiotem 

zamówienia przed ich dostawą lub wydaniem Zamawiającemu.  

3. PT Technology poinformuje Zamawiającego o nieuzyskaniu limitu kredytowego 

niezwłocznie po otrzymaniu decyzji od Towarzystwa Ubezpieczeniowego.  

4. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury PT Technology ma prawo dochodzić zapłaty 

odsetek ustawowych. 

5. PT Technology zastrzega sobie własność dostarczonego towaru do czasu całkowitej 

zapłaty ceny.  

6. W sytuacji, w której dostawa następuje etapami, PT Technology jest uprawniony do 

wstrzymania dalszych dostaw w przypadku nie otrzymania zapłaty za wcześniejsze etapy 

o ile płatność za nie stała się już wymagalna. 

7. Opóźnienie związane z możliwością wbudowania urządzeń z winy Zamawiającego oraz 

zaleganie z ustalonymi terminami płatności może spowodować utratę rabatu 

wynegocjowanego w trakcie rozmów handlowych. W takim przypadku zostanie 
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wystawiona faktura korygująca niwelująca rabat. 

8. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty za towar 

bądź za jego część. 

 

§4. Gwarancja  

 

1. PT Technology udziela gwarancji na urządzenia mechaniczne i elektryczne zgodnie z 

postanowieniami zawartymi w Ogólnych Warunkach Gwarancji PT Technology.  
Uwaga: zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 

2. Ewentualne reklamacje Zamawiający zobowiązany jest zgłaszać pisemnie do 5 dni od 

dnia ujawnienia się usterki  

E-mailem na adres: serwis@pttechnology.pl  

3. Wszystkie urządzenia są plombowane, zerwanie plomb powoduje utratę gwarancji. 

 

 

§5. Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów związanych z 

realizacją zamówienia/ Umowy. W przypadku braku porozumienia strony poddają spór 

pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo dla PT Technology. 

3. Wszelkie zmiany i odstępstwa od niniejszych OWS mogą być dokonywanie na piśmie pod 

rygorem nieważności. 

4. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystywanie przez PT Technology informacji i zdjęć z 

realizacji niniejszej Umowy w celach marketingowych. 

5. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o produktach, promocjach, 

akcjach marketingowych od PT Technology. 

6. PT Technology ma prawo dokonania cesji wierzytelności przysługujących mu w stosunku 

do Zamawiającego. 

7. Zamawiający oświadcza, że akceptuje standardy  wykonania przedmiotu zamówienia/ 

Umowy, a ewentualne odstępstwa  wykonane są za jego wiedzą, zgodą i akceptacją.  

8. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wywołanych sprzecznością z 

bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pozostałe postanowienia nie tracą 

swojej ważności. 
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