
Regulamin świadczenia usług poligraficznych przez 

Drukarnię T-Ż Sp. z o.o. we Wrocławiu 

W celu spełnienia normy międzynarodowej ISO 9001:2008 Drukarnia T-Ż Sp. z o.o. 

określiła niniejsze ogólne warunki świadczenia usług poligraficznych. 

1.  Postanowienia ogólne: 

1.1. Regulamin określa: 

a) sposób korzystania z usług oferowanych przez Drukarnię T-Ż Sp. z o.o., 

b) zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje porządkowe. 

Ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich umów, których 

przedmiotem jest druk, oprawa oraz wszelkie inne formy wykonywania usług 

poligraficznych przez Drukarnię T-Ż Sp. z o.o., zwanej dalej Administratorem 

lub Usługodawcą, zawieranych z innymi osobami lub podmiotami zwanymi 

dalej Zamawiającymi lub Klientami. 

1.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część umowy/ 

zlecenia/zamówienia, jej podpisanie oznacza akceptację Regulaminu. 

1.3. W sprawach nie regulowanych przez niniejszy Regulamin mają zastosowanie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

1.4. Zamówienia i reklamacje mogą być składane tylko w formie pisemnej: 

a) fax nr 071/341-58-44, 

b) drogą e-mail: 

 j.gruszczynska@drukarniatz.pl, 

 b.gedlek@drukarniatz.pl, 

c) formularz zamówień na stronie internetowej, 

1.5. Warunki korzystania z serwisu: 

a) korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu i zasad w nim 

zawartych oraz ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych, 

b) aby utworzyć konto w systemie internetowym należy wypełnić formularz 

rejestracyjny znajdujący się na stronie Drukarni T-Ż, 

c) konto klienta w systemie może zostać zlikwidowane przez 

administratora w przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub 

zakończenia współpracy, 

d) zmian danych wprowadzonych przez Zamawiającego może dokonać 

administrator na pisemna prośbę Klienta. 
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2. Zawarcie umowy / Przyjęcie zamówienia: 

2.1. Przyjęcie zamówienia następuje w momencie otrzymania przez 

Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia zlecenia przez Usługodawcę oraz 

podpisanie go przez Zamawiającego, chyba, że strony postanowią inaczej.  

2.2. Przy składaniu zamówienia Klient zobowiązany jest do złożenia wymaganych 

dokumentów (kserokopie Regon, NIP, KRS) oraz podania wszystkich danych 

znajdujących się w formularzu zamówienia. Złożenie wyżej określonych 

dokumentów stanowi warunek przyjęcia zamówienia do realizacji i ma 

zastosowanie do pierwszego zamówienia składanego przez danego 

Zamawiającego. Drukarnia ma prawo, przynajmniej co 6 miesięcy, do żądania 

potwierdzenia danych dotyczących firmy Zamawiającego. 

2.3. Do złożenia zamówienia poprzez formularz na stronie internetowej wymagane 

jest zalogowanie w systemie. Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia 

jest równoznaczne z zamówieniem usługi. Przyjęcie zamówienia następuje  

w momencie akceptacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez 

Usługodawcę. 

 

3. Realizacja zlecenia: 

3.1. Za dzień rozpoczęcia realizacji zamówienia rozumie się dzień dostarczenia 

kompletnych materiałów do druku od którego liczy się wszelkie terminy  

w ramach zamówienia, liczone są w dniach roboczych. 

3.2. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest dostarczenie przez 

Zamawiającego dokumentów i podanie danych wymienionych w punkcie 2.2. 

3.3. Realizacja zamówienia nastąpi po dostarczeniu lub po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego kompletnych materiałów do druku. Materiały te powinny być 

przygotowane według specyfikacji. Kompletne, prawidłowo przygotowane 

materiały do druku powinny być w postaci elektronicznej, przygotowane 

zgodnie z wymaganiami form drukowych CTP. Istotnym warunkiem 

przekazywanego materiału są makieta-wzór lub/i szczegółowe informacje 

dotyczące charakteru i przedmiotu usługi. W przypadku braku wzorca 

kolorystycznego Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za uzyskane 

barwy druku. Nie dokonuje także korekt w treści materiałów przesłanych przez 

Klienta. 

a) w przypadku zlecenia Drukarni wykonania projektu, druk może nastąpić 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego poprawności treści oraz 

grafiki, 

b) w przypadku dostarczenia przez Zamawiającego projektu w postaci 

plików edytowalnych, Drukarnia przygotuje materiał do druku  

i przekaże Klientowi do jego akceptacji. 

 

 



3.4. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za rodzaj, jakość, treść oraz 

skutki ewentualnej wadliwości dostarczonych materiałów do druku,  

a Usługodawca odpowiada za jakość materiału użytego do realizacji usługi  

(art. 641 kodeksu cywilnego). 

3.5. Drukarnia nie odpowiada za opóźnienia w dostarczaniu materiałów do druku 

wynikające z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego  

w stosunku do ustalonego harmonogramu. Dostarczenie materiałów do druku 

niekompletnych lub wadliwych upoważnia Usługodawcę do wydłużenia 

terminu odbioru. 

3.6. W sytuacji, o której mowa w poprzedzających punktach – o ile niewykonanie 

zobowiązania przez Zamawiającego może utrudnić wykonanie lub zawarcie 

innych umów przez Drukarnię – jest on upoważniony alternatywnie: 

a. do odstąpienia od zamówienia/zlecenia bez wyznaczenia dodatkowego 

terminu do wykonania, z prawem żądania wynagrodzenia za wykonane 

prace (art. 639 kc); 

b) do żądania od Zamawiającego wyrażenia zgody na podwyższenie ceny 

lub wydłużenie terminu wykonania w granicach niezbędnych do 

utrzymania harmonogramu wykonania innych zamówień, pod rygorem 

odstąpienia od zlecenia w przypadku nie wyrażenia zgody przez 

Zamawiającego. 

3.7. Usługodawca zobowiązany jest do zapewnienia wysokiej jakości druku, na 

podstawie dostarczonych materiałów do druku. 

3.8. Zamawiający winien jest zaakceptować materiały do druku, jeżeli są one 

zgodne co do gatunku i rodzaju zawartego w zamówieniu. 

3.9. Zamawiający akceptuje wystąpienie maksimum +/- 5% różnicy ilościowej  

w stosunku do zamawianego nakładu, jako prawidłowe wykonanie 

zamówienia. 

3.10. Drukarnia dopuszcza możliwość obecności przedstawiciela Zamawiającego 

podczas procesu produkcyjnego (akceptacja druku) – w granicach nie 

zagrażających bezpieczeństwu i nie utrudniających procesu produkcji.  

W takim przypadku przedstawiciel zobowiązany jest do pisemnego 

zaakceptowania druku. Zamiar obecności podczas procesu produkcji 

Zamawiający winien zgłosić pisemnie, w momencie składania zamówienia. 

Drukarnia zobowiązana jest do powiadomienia Klienta, w ustalonym przez 

obie strony czasie, o terminie próby druku. 

 

 

 

 



4. Płatności: 

4.1. Dokonanie płatności możliwe jest w następujący sposób: 

a) gotówką przy odbiorze zamówienia, 

b) przelewem na konto. 

W przypadku metody „przedpłata przelewem” w serwisie internetowym 

dokonanie płatności jest warunkiem rozpoczęcia weryfikacji zamówienia. 

W przypadku płatności gotówką przez nowego kontrahenta oraz w momencie 

składania zleceń opiewających na kwotę wyższą niż 5000 zł wymagana jest 

zaliczka na poczet zamówienia w wysokości 20% kwoty zlecenia chyba, że 

strony postanowią inaczej. 

4.2. Standardowy termin płatności wynosi 14 dni, chyba, że strony postanowią 

inaczej. 

4.3. W przypadku niedotrzymania terminu płatności po 14 dniach wysyłane jest 

ponaglenie, po 30 dniach upomnienie, a po 60 dniach przekazujemy 

należności firmie windykacyjnej. 

4.4. Zamówienia na kwotę do 1000 zł regulowane są wyłącznie gotówką przy 

odbiorze towaru lub przelewem najpóźniej w dniu odbioru towaru (nie dotyczy 

to Zamawiających, których łączy z Drukarnią stały stosunek obligatoryjny). 

 

5. Dostawa: 

5.1. Istnieją następujące możliwości dostarczenia zamówienia: 

a) transportem własnym Drukarni, 

b) firmą kurierską, 

c) za pośrednictwem Poczty Polskiej, 

d) samodzielny odbiór przez Zamawiającego. 

5.2. W przypadku dowozu do Zamawiającego (transportem własnym jak i za 

pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej) koszt dowozu jest 

doliczany do kosztu zamówienia. 

5.3. Przy odbiorze zamówienia należy koniecznie sprawdzić kompletność oraz stan 

przesyłki. W razie jej ewentualnego uszkodzenia natychmiast zawiadomić 

Usługodawcę, a reklamacje zgłaszać pisemnie w formie protokołu 

reklamacyjnego sporządzonego w udziałem przedstawiciela Drukarni lub firmy 

spedycyjnej w momencie odbioru towaru, pod rygorem nieważności. 

5.4. W przypadku ewentualnych uszkodzeń przedmiotu zamówienia podczas 

transportu przez zewnętrzną firmę (firma kurierska, Poczta Polska) Drukarnia 

nie ponosi odpowiedzialności. W tym przypadku odpowiedzialność ponosi 

firma zewnętrzna (art. 429 kc). 



6. Warunki reklamacji: 

6.1. Reklamacji podlega towar niezgodny z zamówieniem lub uszkodzony. Wady 

części zamówienia nie uprawniają do reklamacji całości zamówienia. 

6.2. W przypadku istnienia wad powstałych z winy Usługodawcy zobowiązuje się 

ona wykonać zlecenie poprawnie po uzgodnieniu wszystkich szczegółów 

dotyczących reklamacji z Zamawiającym chyba, że strony ustaliły inaczej. 

Drukarnia nie odpowiada za wady powstałe z winy Zamawiającego  

(np. w skutek przesłania źle przygotowanych materiałów), a także za wady 

wynikające wyłącznie z jakości materiału dostarczonego przez 

Zamawiającego lub osobę trzecią. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia 

reklamacji ilościowej jak i jakościowej po dokonaniu odbioru przedmiotu 

zamówienia. Reklamacja powinna być doręczona Usługodawcy na piśmie, 

pod rygorem utraty praw wynikających z rękojmi w terminie: 

a) Reklamacje ilościowe: 

 co do ilości opakowań zbiorczych (paczek) – zgłoszenie podczas 

odbioru towaru, 

 co do zawartości paczek w terminie do 3 dni. 

b) Reklamacje jakości druku i oprawy – nie później niż 7 dni od daty 

odbioru. 

6.3. Drukarnia zobowiązana jest ustosunkować się do reklamacji na piśmie  

w terminie 7 dni od jej otrzymania. 

 

7. Zakres odpowiedzialności 

7.1. W przypadku nieterminowego lub niewłaściwego wykonania zamówienia/ 

zlecenia lub odstąpienia od zamówienia, odpowiedzialność Usługodawcy 

ograniczona jest do wysokości zaistniałej szkody i wartości przyjętego do 

wykonania zamówienia/zlecenia, oraz nie obejmuje pokrywania ewentualnych 

utraconych przez Zamawiającego korzyści. 

7.2. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści, 

b) wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym,  

w przypadku braku korekt ze strony Usługodawcy, 

c) wydruk prac zaakceptowanych przez Zamawiającego a zawierających 

błędy techniczne lub treściowe, 

d) opóźnienia w czasie realizacji wynikające z terminu dostarczenia 

wymaganych dokumentów przez Zamawiającego, 

e) Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za reklamacje dotyczące 

przesyłek kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. 



8. Własność intelektualna 

Zawartość strony internetowe www.drukarniatz.pl chroniona jest przez Polskie 

prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Wszelkie logotypy, projekty 

graficzne, teksty, formularze, znaki towarowe i serwisowe oraz nazwy własne są 

znakami zastrzeżonymi i należą do firmy Drukarnia T-Ż Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

Do Drukarni T-Ż Sp. z o.o. należą także prawa serwisu internetowego oraz 

wszystkich treści w nim zawartych. 

Pobieranie, kopiowanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek treści  ze strony 

www.drukarniatz.pl bez zgody właściciela jest zabronione. 
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