Ogólne warunki umów sprzedaży usługowego montażu elektroniki w firmie JM elektronik (OWS_EMS) v 2.01
(obowiązujące w transakcjach z przedsiębiorcami)
1.
1.1

1.2
1.3

2.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
3.
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Zakres stosowania
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży („OWS_EMS”) stanowią integralną
część umów sprzedaży produktów („Produkt”) zmontowanych w ramach
usługowego montażu elektroniki zawieranych pomiędzy JM elektronik sp. z
o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Karolinki 58 zarejestrowaną w Sądzie
Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod Nr 0000416117,
posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 1 000 000 PLN („Sprzedający”), a
nabywcami oferowanych przez nią Produktów („Kupujący”), o ile umowy te
nie stanowią inaczej. Treść umowy sprzedaży („Umowa”) określona jest w
ofercie, potwierdzonym przez Sprzedającego zamówieniu Kupującego oraz w
OWS_EMS i ewentualnej umowie odrębnie zawartej w formie pisemnej.
Sprzedający przedstawia treść OWS_EMS w załączeniu złożonej oferty,
udostępniając tym samym Warunki Kupującemu przed zawarciem Umowy.
Odstępstwa od OWS_EMS wymagają pisemnego potwierdzenia przez
upoważnionego do reprezentowania firmy przedstawiciela Sprzedającego
pod rygorem nieważności.
Poufność
Każda ze Stron Umowy zobowiązana jest do zachowania poufności
informacji dotyczących realizacji Umowy, a w szczególności warunków
handlowych, informacji technicznych i technologicznych, które zostały
ujawnione jej przez drugą Stronę, a nie są informacją dostępną publicznie.
Strony zobowiązują się chronić informacje poufne przynajmniej w ten sam
sposób i w tym samym stopniu, w jakim Strony chronią swoje własne
informacje tego typu.
Strony zobowiązują się wykorzystywać wszelkie informacje poufne uzyskane
przez Strony oraz ich pracowników w trakcie współpracy oraz w związku ze
współpracą wyłącznie dla celów określonych przez Strony i w zakresie
uzgodnionym przez Strony
Zobowiązania dotyczące poufności wynikające z tego dokumentu obowiązują
przez okres realizacji umowy oraz dwóch lat od daty ostatniej sprzedaży
Produktów zmontowanych na warunkach określonych w niniejszym
dokumencie.
Strony dopuszczają możliwość zawarcia odrębnej umowy o zachowaniu
poufności na piśmie.
Realizacja umowy i terminy
Zamówienia można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu
lub pisemnie. Kupujący jest zobowiązany w zamówieniu powołać się na
numer oferty i/lub identyfikator dokumentacji technicznej podany przez
Sprzedającego.
Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia i
potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego. Potwierdzenie zamówienia
przez Sprzedającego oznacza, że Sprzedający otrzymał zamówienie oraz że
przyjął je do realizacji. Potwierdzeniem zamówienia jest stosowny dokument
przesłany drogą elektroniczną bądź faksem najpóźniej w ciągu 10dni
roboczych. Umowa zostaje zawarta po potwierdzeniu zamówienia przez
Sprzedawcę. W Potwierdzeniu zamówienia zawarty jest termin realizacji.
Jeżeli strony zamiast określania daty dostawy wskażą okres czasu, po
upływie którego będzie miała miejsce dostawa, to taki okres czasu
rozpocznie się z chwilą zawarcia Umowy, dochowania wszelkich formalności,
uiszczenia płatności wymaganych z chwilą zawarcia umowy, udzielenia
wszelkich uzgodnionych zabezpieczeń oraz spełnienia wszelkich warunków
wstępnych.
Jeżeli Sprzedający przewiduje, że nie będzie w stanie dostarczyć Produktu w
czasie przewidzianym na jego dostawę, niezwłocznie zawiadomi o tym
Kupującego na piśmie, wskazując powód takiej sytuacji oraz – o ile to
możliwe – termin, w którym należy oczekiwać dostawy.
Jeżeli Produkty nie zostały dostarczone w terminie dostawy określonym w
Potwierdzeniu zamówienia, Kupujący będzie uprawniony do naliczenia kar
umownych od dnia, w którym dostawa miała mieć miejsce. Kary umowne
będą płatne w stawce 0,5 procenta ceny sprzedaży za każdy ukończony
tydzień opóźnienia. Kara umowna nie przekroczy wysokości 7,5 procenta
ceny sprzedaży. Jeżeli tylko część Produktu zostanie dostarczona
z opóźnieniem, wysokość kary umownej zostanie obliczona od części ceny
odpowiadającej takiej części Produktu, jaka nie może być na skutek
opóźnienia wykorzystywana zgodnie z zamiarem Stron. Kara umowna stanie
się wymagalna na żądanie Kupującego na piśmie jednak nie przed
zakończeniem lub rozwiązaniem Umowy na podstawie Punktu 3.6. Kupujący
utraci prawo do kar umownych, jeżeli nie wniósł roszczenia o takowe na
piśmie w ciągu trzech miesięcy od czasu, w którym taka dostawa miała mieć
miejsce.
Jeżeli opóźnienie w dostawie jest tak duże, że Kupujący jest uprawniony do
maksymalnej kwoty kary umownej na podstawie Artykułu 3.5 i jeśli Produkt
nie zostaje nadal dostarczony, Kupujący może na piśmie domagać się
dostawy w ostatecznym, rozsądnym terminie, nie krótszym niż dwa
tygodnie. Jeżeli Sprzedający nie dokona dostawy w takim terminie i to nie z
powodu, za który Kupujący jest odpowiedzialny, to w takim przypadku
Kupujący może w postaci pisemnego zawiadomienia rozwiązać umowę, w
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zakresie dotyczącym takiej część Produktu, która nie może zostać
wykorzystywana zgodnie z zamiarem stron na skutek niewywiązania się
przez Sprzedającego z ciążącego na nim obowiązku realizacji dostawy. Jeżeli
Kupujący rozwiąże umowę, będzie uprawniony do naliczenia kar umownych
za poniesione straty, które nastąpiły w wyniku opóźnienia przez
Sprzedającego. Całkowita wysokość kar umownych, łącznie z karami
umownymi, płatnymi na podstawie Punktu 3.5 nie przekroczy 15 procent tej
części ceny, która odpowiada części Produktu, z powodu której rozwiązano
umowę. Kupujący będzie miał również prawo rozwiązania umowy poprzez
doręczenie oświadczenia o rozwiązaniu na piśmie Sprzedającemu, jeżeli z
okoliczności sprawy w sposób jasny wynika, że nastąpi opóźnienie w
dostawie, które na podstawie Punktu 3.5 będzie uprawniało Kupującego do
maksymalnej kary umownej. W przypadku rozwiązania umowy na takiej
podstawie, Kupujący będzie uprawniony do otrzymania maksymalnej kary
umownej na podstawie niniejszego zapisu. Kupujący utraci prawo do
wypłaty kar umownych, jeżeli nie wniósł stosownego roszczenia na piśmie w
ciągu trzech miesięcy od czasu, w którym taka dostawa miała mieć miejsce
Kara umowna na podstawie Punktu 3.5 oraz rozwiązanie umowy z
ograniczonymi karami umownymi na podstawie Punktu 3.6 stanowi jedyny
środek prawny dostępny Kupującemu w przypadku opóźnienia po stronie
Sprzedającego. Wszelkie inne roszczenia przeciwko Sprzedającemu oparte
na takim opóźnieniu są wyłączone, z wyjątkiem przypadku rażącego
zaniedbania, za które Sprzedający jest odpowiedzialny.
Dokumentacja techniczna i technologiczna
Realizacja umowy odbywa się w oparciu o dokumentację techniczną
dostarczoną przez Kupującego. Dostarczona dokumentacja jest oznaczana
przez Sprzedającego w sposób umożliwiający jej jednoznaczną identyfikację.
Identyfikator ten jest podawany jest każdorazowo na ofertach i
potwierdzeniach zleceń.
Na podstawie dokumentacji technicznej przygotowywana jest dla każdego
Produktu dokumentacja technologiczna.
Zmiany w dokumentacji technicznej Kupującego po rozpoczęciu realizacji
zlecenia są dopuszczalne wyłącznie po konsultacji ze Sprzedającym i muszą
być pisemnie potwierdzone i zaakceptowane przez Sprzedającego.
Zmiany w dokumentacji mogą skutkować koniecznością zmiany
dokumentacji technologicznej oraz skutkować weryfikacją warunków
wykonania usługi.
Licencje i prawa autorskie
Przekazując Sprzedającemu dokumentację techniczną, specyfikacje i wszelkie
inne informacje związane z produkowanymi Produktami, jak również wzorce
produktów, Kupujący udziela Sprzedającemu prawa do korzystania ze swoich
praw wynalazczych i autorskich oraz swojego know‐how tylko i wyłącznie w
zakresie niezbędnym do produkowania zamawianych przez Kupującego
Produktów.
Również Sprzedający, w przypadku zaproponowania zmian lub modyfikacji
Produktów lub procesu produkcyjnego w oparciu o opracowania własne,
które chronione są prawami na dobrach niematerialnych lub stanowią
wiedzę poufną (know‐how), upoważni Kupującego do korzystania z takich
praw lub z know‐how tylko w takim zakresie, w jakim okaże się to konieczne
do realizacji przedmiotowego Zamówienia.
Każda ze stron zapewnia, że korzystanie z należących do niej praw własności
przemysłowej i/lub intelektualnej albo będących w jej dyspozycji know‐how
nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich. W przypadku, gdyby osoby
trzecie wystąpiły przeciwko Sprzedającemu albo przeciwko Kupującemu z
roszczeniami z tytułu takiego naruszenia, strona odpowiedzialna weźmie na
swój koszt udział w ewentualnym procesie i zwolni pozostałe strony z
wszelkich zobowiązań wobec takiej osoby trzeciej, a także zwróci im wszelkie
wydatki poniesione w związku z takimi roszczeniami. Każda ze stron
zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić pozostałe strony o roszczeniach
osób trzecich.
Ceny, warunki dostawy i płatności
Ceny podane w ofertach oraz potwierdzeniach zamówień są w wyrażone w
walucie, w której wystawiono dany dokument. Ceny te podane są LOCO
magazyn Sprzedającego w Gliwicach i nie zawierają podatku VAT.
Ceny podane w ofertach są ostatecznie potwierdzane w momencie
przystąpienia do realizacji zamówienia. Ceny zawarte w potwierdzeniu
zamówienia są wiążące.
Miejscem wydania Produktów jest magazyn Sprzedającego w Gliwicach.
Sprzedający może w imieniu Kupującego zlecić dostarczenie Produktu do
miejsca wskazanego przez Kupującego firmie spedycyjnej. Koszt przesyłki
ponosi Kupujący.
Zapłata należności za sprzedaż produktu/usługi powinna nastąpić w terminie
określonym w treści faktury sprzedaży liczonym od daty wystawienia
faktury, w kasie Sprzedającego lub przelewem na rachunek bankowy
Sprzedającego.
Za datę zapłaty uważa się datę wpłaty środków w kasie Sprzedającego lub
datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego.
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Sprzedający ma prawo do zmiany uzgodnionych warunków płatności w
przypadku stwierdzenia istniejącego zagrożenia, że Kupujący nie wywiąże się
ze zobowiązań finansowych wynikających z umowy sprzedaży.
W przypadku opóźnienia w zapłacie należności Sprzedający będzie
uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
Jakość i zasady odpowiedzialności
Sprzedający udziela gwarancji 12 miesięcy na wykonaną usługę montażu
oraz materiały i podzespoły do niego użyte. Nie dotyczy to materiałów
powierzonych do produkcji przez Kupującego. Okres gwarancji biegnie od
dnia postawienia produktu do dyspozycji Kupującego. Rękojmia jest
wyłączona.
Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe i montażowe. Do celów
oceny wadliwości zakłada się, że produkty używane sią w pomieszczeniach o
charakterystyce biurowej chyba, że Kupujący przedstawił specyficzne
warunki pracy urządzenia w dokumentacji technicznej w oparciu, o którą
powstała dokumentacja technologiczna.
Sprzedający będzie odpowiedzialny wyłącznie za takie wady, jakie zostaną
wykryte na warunkach działania określonych w umowie i w trakcie
odpowiedniego korzystania z Produktu. Gwarancja nie obejmuje wad
powstałych na skutek niewłaściwego użycia, montażu, konserwacji, wad
spowodowanych przez naprawy dokonywane przez Kupującego we własnym
zakresie
Podstawą oceny jakości montażu elektroniki jest norma IPC‐A610D i
zdefiniowana w niej klasa II oraz inne wymagania określone w dokumentacji
technicznej dostarczonej skutecznie Sprzedającemu
Ewentualne reklamacje należy zgłaszać przez stronę internetową
Sprzedającego wypełniając stosowny formularz w terminie do 14 dni od daty
wykrycia wady.
Sprzedający usunie wady w terminie do 30 dni od daty dostarczenia
reklamowanych Produktów. Jeśli naprawa będzie wymagała sprowadzenia
podzespołów, termin ten może się wydłużyć o czas oczekiwania na
niezbędne komponenty.
Wszelkie czynności i prace składające się na proces produkcyjny prowadzone
będą zgodnie z dokumentacją techniczną i technologiczną. Z
odpowiedzialności za ewentualne wady Produktów spowodowane wadami
dokumentacji technicznej przekazanej przez Kupującego lub samej
konstrukcji Produktu, Sprzedający będzie zwolniony.
Jeżeli Kupujący dokonał takiego zgłoszenia, o którym mowa w Punkcie 7.5 i
nie wykryto wady, za którą Sprzedający jest odpowiedzialny, Sprzedający
będzie uprawniony do odszkodowania za koszty poniesione w rezultacie
zgłoszenia.
Kupujący na swój koszt zorganizuje demontaż i ponowny montaż sprzętu
innego niż Produkt będący przedmiotem Zamówienia, w stopniu, w jakim
jest to konieczne do usunięcia wady.

7.10 Poza zastrzeżeniami określonymi w Punktach 7.1 ‐ 7.4, Sprzedający nie
będzie odpowiedzialny za wady. Odnosi się to do strat, do których może
doprowadzić wada, łącznie ze utratą produkcji, dochodów oraz innymi
szkodami pośrednimi. To ograniczenie odpowiedzialności Sprzedającego nie
będzie miało zastosowania, jeśli po jego stronie doszło do rażącego
zaniedbania.
8.
Instalacja, montaż, zastosowanie
8.1 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z oczekiwaniami
efekty pracy
dostarczonych Produktów w połączeniu z innymi
podzespołami, chyba, że Sprzedający zagwarantował to w sposób szczególny
w formie pisemnej.
8.2 Kupujący jest wyłącznie odpowiedzialny za wprowadzenie na rynek, montaż,
instalację i obsługę zakupionego Produktu, włącznie z otrzymaniem
pozwoleń, licencji czy certyfikatów wymaganych przy wprowadzaniu na
rynek, montażu, instalacji oraz obsłudze tego Produktu.
8.3 Kupujący jest zobligowany przetestować dostarczone Produkty, zanim
zostaną zastosowane w seryjnej produkcji w połączeniu z innymi
podzespołami, celem ustalenia poprawnego efektu ich współpracy. Kupujący
powinien przetestować próbną ilość z każdej dostarczonej partii Produktu,
aby upewnić się, że działa zgodnie z oczekiwaniami, zanim rozpocznie dalszy
montaż Produktów z dostarczonej partii.
8.4 Jeśli pisemnie nie postanowiono inaczej, zakupionych Produktów nie wolno
stosować w urządzeniach bądź systemach podtrzymujących życie albo też w
innych przypadkach, w których zawodność produktu może zagrozić życiu lub
wywołać katastrofalne skutki. Kupujący zwalnia Sprzedającego z wszelkich
roszczeń osób trzecich, które byłyby rezultatem nieprzestrzegania niniejszej
wskazówki.
9.
Siła wyższa
9.1 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli niewykonanie
lub nienależyte wykonanie jest wynikiem nadzwyczajnej zmiany okoliczności,
której nie można było przewidzieć przy zawieraniu Umowy, a która
uniemożliwiła, nadmiernie utrudniła wywiązanie się Sprzedającego z
zobowiązania lub sprawiła, że wykonanie zobowiązania groziłoby
Sprzedającemu rażącą stratą. W takiej sytuacji Sprzedającemu przysługuje
prawo odstąpienia od Umowy. Przez nadzwyczajną zmianę okoliczności
rozumie się w szczególności klęski żywiołowe, istotnie utrudniające transport
zjawiska atmosferyczne, katastrofy, strajki, zamieszki, działania wojenne,
ograniczenia o charakterze administracyjnym w handlu lub w przewozie,
zmiany legislacyjne.
10. Postanowienia końcowe
10.1 Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy zawartej na podstawie
niniejszych OWS_EMS rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze względu na
siedzibę Sprzedającego.
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