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1. DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.1. Umowa (”Umowa”) oznacza podpisane przez JTEC Spółka z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze oraz Dostawcę zgodne oświadczenie woli, 

gdzie JTEC Spółka z o.o. zobowiązuje się zakupić określone w niej urządzenie zaś Dostawca zobowiązuje się to urządzenie sprzedać. 
Umowa wymaga dla swej ważności powołania się na niniejsze Ogólne Warunki Zakupu („Ogólne Warunki”), a także musi zawierać, bez 
ograniczeń: 

a) elementy i ilości podlegające dostawie;  
b) cenę, środki pieniężne oraz warunki płatności dla każdego elementu; 
c) właściwe warunki wraz z wyjątkami lub poprawkami; 
d) właściwe Specyfikacje wraz z wyjątkami lub poprawkami. 

1.2. Zamówienie – oznacza dokument wystawiany przez JTEC Spółka z o.o., zawierający elementy i ilości podlegające dostawie, cenę i warunki 
płatności, odwołanie do Ogólnych Warunków i specyfikacje oraz określenie harmonogramu dostaw. Zamówienie zostanie wystawione w 
przypadku standardowych zakupów zgodnych z Ogólnymi Warunkami. 

1.3. Urządzenie oznacza kompletny zestaw towarów i usług nabywanych w ramach Zamówienia, łącznie z maszynami, sterownikami, układem 
sterowania, licencjami na oprogramowanie, sprzętem komputerowym, instrukcjami, usługami szkoleniowymi oraz innymi informacjami lub 
materiałami niezbędnymi do jego obsługi lub utrzymania.  Jeśli nie podano inaczej, Urządzenie musi spełniać wymogi każdej Specyfikacji 
pod każdym względem. 

1.4. Specyfikacja („Specyfikacja”) oznacza Specyfikację, która w pełni opisuje Urządzenie, w tym, bez ograniczeń, jego formę, funkcję, wymogi 
działania oraz kryteria odbioru. 

1.5. Zamówienie JTEC Spółka z o.o. stanowi samodzielną ofertę, która może zostać przyjęta przez Dostawcę wyłącznie bez zmian oraz bez 
zastrzeżeń i nie potwierdza przyjęcia żadnej wcześniejszej oferty Dostawcy. Tym samym odrzuca się wszelkie warunki zaproponowane 
przez Dostawcę przedstawione w jego ofercie, akceptacji zamówienia, fakturze lub innym oświadczeniu Dostawcy, w tym w szczególności 
wynikające ze stosowanych przez Dostawcę ogólnych warunków umów/sprzedaży oraz jakichkolwiek innych postanowień uregulowanych w 
niniejszych Ogólnych Warunkach lub zamówieniu. Wyłącza się stosowanie przepisu art. 385(4) § 1 polskiego Kodeksu Cywilnego, a zmiana 
Ogólnych Warunków dopuszczalna jest wyłącznie na podstawie pisemnego porozumienia obu stron.  

 
2. ODBIÓR WSTĘPNY I/LUB CZĘŚCIOWY 
2.1. Wstępny odbiór Urządzenia w zakładzie producenta może być wymagany przed jego wysyłką.  W tym celu Dostawca musi zawiadomić 

JTEC Spółka z o.o., z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, że Urządzenie jest gotowe do wstępnej kontroli, a odbiór powinien 
zostać przeprowadzony w terminie określonym Harmonogramem stanowiącym załącznik do Umowy lub Zamówienia. Wymieniony odbiór 
musi być przeprowadzony zgodnie z Umową lub Zamówieniem. Po Odbiorze, strony podpiszą PROTOKÓŁ ODBIORU WSTĘPNEGO.  

2.2. Odbiór częściowy Urządzenia może być wymagany przed jego instalacją, ale po jego dostawie do miejsca przeznaczenia. Odbiór 
częściowy powinien nastąpić w terminie określonym Harmonogramem stanowiącym załącznik do Umowy lub Zamówienia. Po Odbiorze, 
strony podpiszą PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr A do Ogólnych Warunków). 

 
3. DOSTAWA  
3.1. Dostawa musi być zrealizowana na podstawie DDP-miejsce przeznaczenia , wg INCOTERMS 2010 (z odprawą celną, jeśli wymagana).  
3.2. Spedytor Dostawcy powinien się skontaktować z Działem Zakupów JTEC Spółka z o.o. w celu ustalenia wzajemnie zadowalającego punktu 

przekroczenia granicy, czasu oraz pośrednika, a także w celu omówienia wymogów dokumentacji celnej.  
3.3. Dostawca musi dopilnować, aby Urządzenie zostało odpowiednio zapakowane w skrzynię lub zabezpieczone przed poślizgiem i 

zakonserwowane, aby zapobiec między innymi uszkodzeniu i korozji podczas transportu. 
3.4. Ponieważ JTEC Spółka z o.o. może potrzebować wynajętego dźwigu do rozładunku, jeśli ciężar brutto dowolnej skrzyni lub zabezpieczenia 

przeciwpoślizgowego przekracza 4,5 tony, należy, z co najmniej wyprzedzeniem tygodniowym przed wysyłką zawiadomić na piśmie JTEC 
Spółka z o.o. . 

3.5. Jeśli nie określono inaczej w Umowie lub zamówieniu, wszystkie dostawy powinny być wysyłane wspólnie za jednym razem (bez osobnych 
wysyłek).  

3.6. Dostawa ma być zgodna z harmonogramem podanym w zamówieniu lub Umowie. 
3.7. Za opóźnienia w dostawie w stosunku do powyższego harmonogramu, JTEC Spółka z o.o. przysługuje prawo do naliczenia kar umownych 

w wysokości 0,75 % łącznej wartości zamówienia brutto lub Umowy za każdy pełny tydzień opóźnienia przez maksymalnie trzynaście (13) 
tygodni, lub, według uznania JTEC Spółka z o.o., oprócz innych praw przysługujących JTEC Spółka z o.o. w takich okolicznościach, JTEC 
Spółka z o.o. może odstąpić od Umowy lub zamówienia bez żadnych kosztów po swojej stronie. W przypadku, gdy szkoda przekroczy 
ustalone kary umowne, JTEC Spółka z o.o. może żądać odszkodowania w dalszym zakresie na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.  

 
4. PRAWO WŁASNOŚCI 
4.1. Prawo własności Urządzenia przechodzi najpóźniej na JTEC Spółka z o.o. z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 

 
5. SIŁA WYŻSZA  
5.1. Żadna ze stron nie jest odpowiedzialna za opóźnienie w realizacji Umowy lub zamówienia, spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. 

Opóźniona strona dołoży jednak wszelkich starań, aby zredukować czas trwania opóźnienia. 
5.2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej strona opóźniona natychmiast powiadomi drugą stronę o jej zaistnieniu i określi spodziewany czas jej 

trwania, jeśli jest jej znany. 
5.3. Jeśli ze względu na wystąpienie Siły Wyższej, opóźnienie w wykonaniu zamówienia lub Umowy przekraczać będzie jeden miesiąc, Strony 

spotkają się i rozważą, jakie kroki powinny zostać podjęte.    JTEC Spółka z o.o. zastrzega sobie jednakże prawo do odstąpienia od umowy 
w przypadku, gdy z uwagi na cel umowy wiadomy Dostawcy oraz z uwagi na właściwość zobowiązania spełnienie świadczenia stanie się 
niemożliwe lub nie miałoby dla JTEC Spółka z o.o. znaczenia gospodarczego. 
 

6. INSTALACJA (ZAKRES, GWARANCJA PRAC INSTALACYJNYCH) 
6.1.  Dostawca zapewni usługi, siłę roboczą i urządzenia do rozładunku, przeniesienia na miejsce użytkowania i instalacji Urządzenia  zgodnie  

określonym wykazem usług i terminami ( zwane dalej Pracami).   
6.2. Dostawca zapewni przedstawiciela, który będzie odpowiedzialny za instalację, osiowanie/ kalibracje, testy Odbioru Końcowego oraz 

przekazanie Urządzenia do eksploatacji, łącznie ze szkoleniem dla: 
a) programisty; 
b) operatorów; 
c) personelu utrzymania ruchu (mechanicy, elektrycy, elektronicy). 

6.3. Dostawca zobowiązuje się niezwłocznie informować JTEC Spółka z o.o.  o: 
a) potrzebie uzyskania informacji lub konsultacji niezbędnych do wykonania Prac oraz 
b) wszelkich dostrzeżonych opóźnieniach lub innych problemach powstałych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy 

6.4. Dostawca jest zobowiązany w taki sposób zorganizować swoją pracę, aby konieczność uzyskania informacji od JTEC Spółka z o.o. nie 
wpływała na termin i jakość wykonania Prac.  

6.5. JTEC Spółka z o.o. zobowiązuje się dostarczyć, na uzasadnione żądanie Dostawcy, wszelkie posiadane informacje i materiały konieczne do 
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wykonania Prac.  
6.6. Warunkiem odbioru Prac jest dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz elektronicznej, wymaganych 

prawem certyfikatów na urządzenia i materiały oraz wykonanie i dostarczenie wyników pomiarów powykonawczych, w tym: pomiarów 
elektrycznych, oświetlenia oraz innych, wynikających z zakresu Umowy (pomiary wentylacji, akustyczne, itp.) 

6.7. W skład komisji stwierdzającej prawidłowość i zgodność z Umową wykonania przez Dostawcę Prac lub poszczególnych świadczeń 
częściowych oraz podpisującej protokół zdawczo-odbiorczy będą wchodzili ze strony JTEC Spółka z o.o. Koordynatorzy Umowy oraz inne 
osoby wskazane przez JTEC Spółka z o.o.. 

6.8. Dostawca gwarantuje, że Prace wykonane będą zgodnie z postanowieniami Umowy i wolne będą od wad dotyczących jakości wykonania, 
montażu oraz wad prawnych. 

6.9. Dostawca gwarantuje, że materiały zastosowane podczas wykonania Prac będą posiadały niezbędne atesty wymagane przez prawo oraz że 
zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami 

6.10. Dostawca udziela gwarancji i rękojmi na Prace przez okres 60 miesięcy od daty dokonania pozytywnego oraz wolnego od wad odbioru 
końcowego Prac , zgodnie z pkt 8 OWU,  potwierdzonego podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. JTEC Spółka z o.o. może 
realizować uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. 

6.11. Jeżeli w czasie trwania gwarancji okaże się, że Prace zostały wykonane w sposób wadliwy Dostawca powinien usunąć wady w terminie do 4 
dni roboczych od daty zgłoszenia tego faktu na piśmie, telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail przez JTEC Spółka z o.o. lub w innym 
terminie wspólnie ustalonym i technologicznie możliwym pod rygorem zapłacenia kar umownych w wysokość 5% wynagrodzenia 
wynikającego z Umowy za każdy dzień opóźnienia. W zakresie przekraczającym wysokość zastrzeżonych kar umownych, JTEC Spółka z 
o.o. może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.  

6.12. Odbiór Prac po usunięciu wad wskazanych zgodnie z pkt 5.4 powyżej dokonany będzie na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego 
podpisanego przez obie Strony. 

 
7. UBEZPIECZENIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ  
7.1. Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia i utrzymania przez okres realizacji niniejszej Umowy lub Zamówienia oraz przez okres gwarancji 

jako minimum następujących ubezpieczeń obejmujących wszelkie prace wykonywane w ramach niniejszej Umowy lub zamówienia:  
a) ubezpieczenie od wypadków przy pracy pracowników Dostawcy obejmujące ubezpieczenie pracownika wykonującego pracę poza 

siedzibą zakładu pracy pracodawcy na kwotę minimum 500.000,00 PLN za każde zdarzenie;  
b) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę minimum (za każdą szkodę 

oraz jako łączny limit za szkody powstałe w ramach jednego zdarzenia) 3.000.000,00 PLN, obejmujące w szczególności 
odpowiedzialność za: 
 szkody w mieniu osób trzecich, w tym również za szkody wyrządzone przez podwykonawców Dostawcy oraz w mieniu 

powierzonym,  
 za produkt wytworzony przez Dostawcę, w tym za szkody spowodowane przez produkt oraz w produkcie wytworzonym przez 

Dostawcę,  
 wykonanie zobowiązań umownych,  
 szkody w mieniu,  
 uszczerbek na zdrowiu, w tym z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.  

c) Dodatkowo Dostawca oświadcza, że: 
 dostarczy JTEC Spółka z o.o. kopię aktualnie obowiązującej polisy najpóźniej w dniu podpisania Umowy lub Zamówienia; 
 dostarczy JTEC Spółka z o.o. kopię nowej polisy przynajmniej na 2 tygodnie przed wygaśnięciem poprzedniej; 
 w przypadku, kiedy ubezpieczonych jest więcej niż jedna osoba/podmiot, polisa obowiązuje jak gdyby każda osoba/podmiot 

była odrębnie ubezpieczona. 
7.2. Nie wyłączając uprawnień przysługujących JTEC Spółka z o.o. na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, oprócz odpowiedzialności za 

prawidłowe wykonanie niniejszej Umowy lub Zamówienia, Dostawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonaniem 
niniejszej Umowy lub Zamówienia, w tym w szczególności za szkody w mieniu JTEC Spółka z o.o. lub inwestora, za szkody osobowe, za 
szkody wywołane przez produkt wytworzony przez Dostawcę, jak również za szkody w produkcie Dostawcy. Dostawca ponosi 
odpowiedzialność jak za własne działania za działania i zaniechania osób, przy których pomocy wykonuje niniejszą Umowę lub Zamówienie 
bądź, którym wykonanie niniejszej Umowy bądź Zamówienia powierza, nawet w przypadku, gdy są to osoby zawodowo trudniące się 
wykonywaniem czynności tego rodzaju.  

 
8. ODBIÓR KOŃCOWY  
8.1. Po zakończeniu wszystkich prac instalacyjnych Urządzenia w JTEC Spółka z o.o. wymagany jest Odbiór końcowy zgodnie z Umową lub z 

Zamówieniem. Dostawca zgłasza JTEC Spółka z o.o. gotowość do przystąpienia Odbioru końcowego zgodnie z warunkami określonymi w 
Umowie lub Zamówieniu w ciągu 10 dni od dostawy Urządzenia, chyba że nastąpiło opóźnienie spowodowane winą JTEC Spółka z o.o.. Za 
każde 24 godziny opóźnienia w dokonaniu Odbioru Końcowego powstałe z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 0,1% całkowitej ceny brutto za Urządzenie określonej w Umowie lub Zamówieniu.    JTEC Spółka z o.o. uprawniona 
jest do dochodzenia odszkodowania w dalszym zakresie na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. Po Odbiorze, strony podpiszą Protokół 
Odbioru Końcowego. Uprawnione do podpisania Protokołu Odbioru Końcowego będą wyłącznie osoby określone imiennie przez JTEC 
Spółka z o.o. w Umowie lub Zamówieniu. 

8.2. W przypadku, gdy po instalacji Urządzenia okaże się, że ma ono wady, Dostawca będzie obowiązany do ich naprawienia w najkrótszym 
możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 10 dni kalendarzowych. W takim wypadku, za 10 dni kalendarzowych określonych w zdaniu 
poprzedzającym, nie nalicza się kar umownych, o których mowa w pkt 8.1 powyżej, z tym jednak zastrzeżeniem, że za każde 24 godziny 
opóźnienia w usuwaniu wad Dostawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% całkowitej ceny brutto za Urządzenie określonej w Umowie 
lub Zamówieniu. JTEC Spółka z o.o. uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania w dalszym zakresie na zasadach ogólnych Kodeksu 
cywilnego. Protokół Odbioru Końcowego podpisany zostanie dopiero po ponownej instalacji Urządzenia, stwierdzeniu usunięcia wykrytych 
wad i braku kolejnych wad.  

8.3. Warunkiem odbioru Prac jest dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz elektronicznej, wymaganych 
prawem certyfikatów na urządzenia i materiały oraz wykonanie i dostarczenie wyników pomiarów powykonawczych, w tym: pomiarów 
elektrycznych, oświetlenia oraz innych, wynikających z zakresu Umowy (pomiary wentylacji, akustyczne, itp.) 
 

 
9. GWARANCJA URZĄDZENIA 
9.1. Dostawca gwarantuje, że w momencie dostawy Urządzenia, do miejsca przeznaczenia będzie ono fabrycznie nowe i będzie nadawało się do 

sprzedaży, a także gwarantuje, że przez okres nie krótszy niż 24 miesięcy po Odbiorze Końcowym, Urządzenie dostarczone w ramach 
Umowy lub zamówienia będzie: 

a) wolne od wad materiałowych lub spowodowanych wykonawstwem; 
b) w stosunku do każdej części Urządzenia zaprojektowanej przez Dostawcę, wolne od wad konstrukcyjnych; 
c) nadawało się do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem wyraźnie określonym bądź wystarczająco sugerowanym; 
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d) zgodne ze wszystkimi Specyfikacjami, rysunkami, wymogami działania, warunkami oferty Dostawcy, zamówieniem i Umową; 
e) wolne od jakichkolwiek innych wad fizycznych lub prawnych. 

9.2. Ponadto, Dostawca gwarantuje, że usługi lub dane techniczne dostarczone przez Dostawcę w ramach Umowy lub Zamówienia (i) zostały 
wykonane lub przygotowane w sposób profesjonalny i fachowy oraz zgodnie z najlepszymi standardami i praktykami przemysłowymi, (ii) 
nadają się do zamierzonego celu, wyrażonego wprost lub zasugerowanego oraz (iii) są zgodne ze wszystkimi stosownymi Specyfikacjami i 
wymogami działania. 

9.3. Niniejsza gwarancja obejmuje cały materiał (z wyjątkiem elementów zużywalnych) oraz pracę przy wykonaniu Urządzenia, włącznie i bez 
ograniczeń z założeniami konstrukcyjnymi, oprogramowaniem oraz sprzętem. 

9.4. Jeśli w okresie gwarancji zostaną wykryte wady, Dostawca, po zawiadomieniu przez JTEC Spółka z o.o. drogą mailową lub telefoniczną i w 
ciągu okresu nieprzekraczającego 48 godzin w następujących po sobie dniach roboczych, naprawi lub usunie wadę na własny koszt, 
obejmujący m.in. koszty transportu Urządzenia do i od Dostawcy. W przypadku gdyby naprawa, z powodu konieczności wymiany części, 
których Dostawca nie przechowuje normalnie w magazynie, będzie wymagała sprowadzenia części zamiennych od producenta lub 
Urządzenie będzie wymagało naprawy w siedzibie Dostawcy, Strony mogą wspólnie ustalić dłuższy termin naprawy, który jednak 
każdorazowo nie będzie mógł przekroczyć 30 dni kalendarzowych.  Za każde 24 godziny opóźnienia w usuwaniu wad, Dostawca zapłaci 
JTEC Spółka z o.o. karę umowną w wysokości 0,1% całkowitej ceny brutto za Urządzenie określonej w Umowie lub zamówieniu.    JTEC 
Spółka z o.o. uprawniona jest do dochodzenia odszkodowania w dalszym zakresie na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.  

9.5. Dostawca odpowiada wobec JTEC Spółka z o.o. za wszelkie roszczenia gwarancyjne związane z Urządzeniem, niezależnie od tego, czy 
wada powstała u Dostawcy, czy u jego dowolnego poddostawcy. 

9.6. Wszystkie wysyłki gwarancyjne do JTEC Spółka z o.o. podlegają tym samym ogólnym warunkom, co pierwotne wysyłki Urządzenia. 
Wszystkie elementy gwarancyjne muszą być oznaczone, jako takie w dokumentacji dostarczonej przez Dostawcę. 

9.7. Wszystkie wadliwe części przesyłane do Dostawcy będą wysyłane przez JTEC Spółka z o.o. na ryzyko i koszt Dostawcy. 
9.8. Wszelkie koszty odbioru wykonywanego po naprawie gwarancyjnej w siedzibie Dostawcy obciążają Dostawcę. 
9.9. Postanowienia dotyczące gwarancji umieszczone w Umowie lub zamówieniu mniej korzystne dla JTEC Spółka z o.o. od postanowień 

określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach nie będą miały zastosowania.  
 
 

10. GWARANCJA CZASU SPRAWNOŚCI URZĄDZENIA 
10.1. Urządzenie będzie objęte 95% Gwarancją Czasu Sprawności, przez co najmniej 20 kolejnych miesięcy w ciągu okresu gwarancji. 
10.2. Czas Sprawności to czas (24 h/ dzień, 7 dni/ tydzień), kiedy Urządzenie nie jest w Przestoju. 
10.3. Czas Przestoju to czas, kiedy Urządzenie nie jest gotowe do pracy zgodnie ze Specyfikacją z powodu wad objętych gwarancją. 
10.4. Czas Przestoju będzie liczony począwszy od momentu powiadomienia telefonicznego Dostawcy o Przestoju, do chwili kiedy Urządzenie 

będzie ponownie gotowe do pracy w miejscu przeznaczenia zgodnie ze Specyfikacją. 
10.5. Jeśli Urządzenie nie spełnia wymogów Gwarancji Czasu Sprawności w okresie gwarancji, wówczas okres gwarancji zostanie przedłużony do 

czasu spełnienia Gwarancji Czasu Sprawności. 
10.6. Będąc świadomym wagi Gwarancji Czasu Sprawności, Dostawca dochowa należytej staranności, aby dotrzymać 48 godzinnego czasu 

usunięcia wady, o którym mowa w pkt 9.3. Ogólnych Warunków, a JTEC Spółka z o.o. zobowiązuje się do dołożenia należytych starań w 
celu przestrzegania zaleceń Dostawcy dotyczących zasad utrzymania ruchu. 

 
11. CENY  
11.1. Dostawca zaświadcza, że ceny określone w Umowie lub w Zamówieniu nie są wyższe od tych żądanych przez Dostawcę za Urządzenia o 

podobnej jakości i ilości od najlepiej traktowanego klienta oraz, że marża zawarta w cenach nie przekracza normalnie uzyskiwanej marży 
przy podobnych urządzeniach. 

11.2. Ceny są stałe, jeśli nie postanowiono inaczej w Umowie lub Zamówieniu. Jeśli cena jest określona w Umowie lub Zamówieniu w innej 
walucie niż złote, a ma być płatna w złotówkach, przeliczana będzie na złotówki według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z 
dnia poprzedzającego wystawienie faktur VAT przez Dostawcę. 

11.3. Ceny są cenami netto, tzn. bez uwzględniania podatku VAT.  
11.4. Dostawca zobowiązany jest do wskazania w wystawionej przez siebie fakturze VAT nr umowy lub zamówienia nadanego przez JTEC Spółka 

z o.o. , a obejmującego sprzedaż Urządzenia i wykonania usług. W przypadku braku wskazania przez Dostawcę w wystawionej przez siebie 
fakturze VAT nr Umowy lub Zamówienia lub jego błędnego, termin płatności w odniesieniu do tak błędne wystawionej faktury VAT liczy się 
od dnia doręczenia JTEC Spółka z o.o. prawidłowo wystawionej faktury przedłuża się o 30 dni.  

11.5. Ceny obejmują Urządzenie, wszelkie usługi  instalacyjne będące przedmiotem Umowy lub Zamówienia, a także wszelkie koszty związane z: 
a) odbiorem po dostawie i Odbiorem Końcowym 
b) opakowaniem, umieszczeniem w skrzyniach, przygotowaniem Urządzenia do wysyłki i transportem do miejsca przeznaczenia 
c) Szkoleniem, Instalacją oraz Odbiorem Końcowym  
d) wszystkimi standardowymi i rozszerzonymi gwarancjami na Urządzenie. 

11.6. Cena będzie zapłacona na rzecz Dostawcy wyłącznie na podstawie faktury VAT w terminie uzgodnionym na rachunek bankowy wskazany 
na fakturze. 

 
 

12. WYMAGANE CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA 
12.1. Dostawca gwarantuje, że Urządzenie jest zgodne ze wszelkimi wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wg wytycznych Unii 

Europejskiej oraz polskiego prawa dla maszyn oraz posiada certyfikat CE. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z Urządzeniem 
dokumentacji technicznej wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.     

 
13. OCHRONA POWIERZONEGO MIENIA:  
13.1. Dostawca będzie odpowiedzialny za przypadkową utratę lub uszkodzenie oprzyrządowania, mierników oraz innych materiałów, które JTEC 

Spółka z o.o. lub inwestor udostępnią mu nieodpłatnie w celu sprawdzenia Urządzenia. Powyższe nie dotyczy normalnego zużycia przy 
prawidłowym zastosowaniu.  Udostępnione oprzyrządowanie, mierniki oraz udostępnione materiały powinny być utrzymywane przez 
Dostawcę w dobrym stanie, nie mogą być wykorzystywane w żadnym celu innym niż realizacja Umowy lub Zamówienia, przez cały okres 
użytkowania pozostają własnością JTEC Spółka z o.o. lub inwestora i będą zwrócone po wykonaniu Umowy lub zamówienia, lub na 
życzenie JTEC Spółka z o.o. lub inwestora oraz na jej koszt. 

 
14. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA - ZASADY OGÓLNE  
14.1. Dostawca gwarantuje, że użycie, sprzedaż, utrzymanie lub naprawa Urządzenia lub jego komponentów nie narusza jakichkolwiek praw do 

patentu bądź innej własności intelektualnej osoby trzeciej. 
14.2. Dostawca niniejszym przyznaje JTEC Spółka z o.o. lub inwestorowi  nieodwołalną, bezpłatną, wieczystą i światową licencję na użycie, 

sprzedaż, utrzymanie, modyfikację i naprawę Urządzenia i jego komponentów oraz realizację technologii przy ich użyciu. W przypadku 
dalszej odsprzedaży Urządzeń, JTEC Spółka z o.o. może przyznać nabywcy sublicencję w powyższym zakresie. 
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15. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA - URZĄDZENIE SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANE NA POTRZEBY KLIENTA JTEC Spółka z o.o. 
15.1. Prawo autorskie: 

15.1.1. Strony ustalają, że z chwilą podpisania przez JTEC Spółka z o.o. Protokołu Odbioru Końcowego Urządzenia, wszelkie 
autorskie prawa majątkowe do projektu Urządzenia wraz z całą dokumentacją towarzyszącą (dalej: utwór), wolne od 
jakichkolwiek obciążeń, przechodzą na JTEC Spółka z o.o. wraz z wyłącznym prawem do wykonywania oraz zezwalania na 
wykonywanie wszelkich zależnych praw autorskich, a Dostawca upoważnia JTEC Spółka z o.o. do wykonywania w imieniu 
poszczególnych autorów utworu osobistych praw autorskich. 

15.1.2. Powyższe przeniesienie praw autorskich obejmuje wszelkie pola eksploatacji wskazane w art. 50 ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych, w tym między innymi:  

a) utrwalanie utworu lub jakiejkolwiek jego części w postaci cyfrowej na dowolnych nośnikach (w tym w pamięci 
dowolnych urządzeń i systemów komputerowych), udostępnianie za pomocą sieci komputerowych, w tym 
Intranetu i Internetu; 

b) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, używanie w obrocie 
gospodarczym i nie gospodarczym, publiczne wykonanie, wyświetlenie, publiczne udostępnienie utworu w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, użyczenie lub najem 
oryginału albo egzemplarza, sprzedaż, odpłatne lub nieodpłatne udostępnienie osobom trzecim; 

c)    zwielokrotnianie utworu lub jego dowolnej części przy wykorzystaniu dowolnej techniki, takiej jak druk, 
światłokopia, skanowanie, zapis magnetyczny, technika cyfrowa itp.; 

d) inkorporowanie utworu do utworu zbiorowego lub/i utworu multimedialnego. 
15.1.3. Strony ustalają, że z chwilą określoną w pkt 15.1.1. powyżej, wszelkie autorskie prawa majątkowe do programu 

komputerowego zainstalowanego Urządzeniu, prawo do jego aktualizacji oraz nowszych wersji, wolne od jakichkolwiek 
obciążeń, wraz z wyłącznym prawem do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie wszelkich zależnych praw 
autorskich, przechodzą na JTEC Spółka z o.o. wraz z wyłącznym prawem do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie 
wszelkich zależnych praw autorskich; z tą samą chwilą przejdzie też na JTEC Spółka z o.o. własność kodu źródłowego 
programu komputerowego, który zostanie przekazany JTEC Spółka z o.o. wraz z Urządzeniem na nośniku określonym przez 
strony jako najbardziej dogodny. 

15.1.4. W odniesieniu do programu komputerowego, przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola 
eksploatacji, prawo do: 

a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek 
środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym również zwielokrotnianie w zakresie, w którym jest to niezbędne dla 
wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego;  

b) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z 
zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;  

c)    rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii. 
15.1.5. W chwili przeniesienia praw, o których mowa powyżej, Dostawca posiadać będzie wszelkie prawa autorskie do utworów i 

poszczególnych ich części, przy czym nie będą one naruszać żadnych praw autorskich, pokrewnych lub innych praw osób 
trzecich. Ponadto, Dostawca nie zaciągnie żadnego zobowiązania w odniesieniu do praw autorskich, o których mowa w 
niniejszym punkcie 15, które by uczyniło niemożliwym dokonanie wspomnianego wyżej przeniesienia praw na JTEC Spółka z 
o.o. 

15.1.6. Dostawca niniejszym zwalnia JTEC Spółka z o.o. z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń osób trzecich w związku z 
naruszeniem jakichkolwiek praw związanych z utworami bądź jakąkolwiek ich częścią. 

15.1.7. Odstąpienie, wygaśnięcie lub rozwiązanie niniejszej Umowy nie będzie miało wpływu na skuteczność nabycia praw przez 
JTEC Spółka z o.o. zgodnie z niniejszym paragrafem.  

15.1.8. Z chwilą przekazania utworu lub jakiejkolwiek jego części JTEC Spółka z o.o., nabędzie ona także tytuł własności do 
wszystkich przekazanych JTEC Spółka z o.o. nośników, na których utwory lub ich części zostały utrwalone. 

15.2. Własność przemysłowa: 
15.2.1. Strony ustalają, że z chwilą wskazaną w pkt 15.1.1. powyżej JTEC Spółka z o.o. nabywa wszystkie prawa wyłączne na 

podstawie ustawy z dnia 30.06.2000 r. Prawo własności przemysłowej odpowiednio w odniesieniu do każdego wynalazku, 
wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub znaku towarowego wytworzonego przez Dostawcę w ramach wykonywania 
Umowy lub zamówienia. Jednocześnie strony zgodnie postanawiają, że podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego zgodnie z 
postanowieniami Umowy lub zamówienia, będzie jednoznaczne z przyjęciem przez JTEC Spółka z o.o. wynalazku, wzoru 
użytkowego, wzoru przemysłowego lub znaku towarowego wytworzonego przez Dostawcę w ramach wykonywania Umowy 
lub zamówienia i jednocześnie będzie stanowiło zawiadomienie Dostawcy o tym przyjęciu zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 
30.06.2000 r. Prawo własności przemysłowej.  

15.2.2. Dostawca zobowiązuje się na żądanie i na koszt JTEC Spółka z o.o. do przekazania niezbędnych dokumentów 
umożliwiających JTEC Spółka z o.o. uzyskanie i utrzymanie wszystkich praw wyłącznych na podstawie ustawy z dnia 
30.06.2000 r. Prawo własności przemysłowej odpowiednio w odniesieniu do każdego wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru 
przemysłowego lub znaku towarowego na terenie Polski lub poza jej granicami. 

15.2.3. Wynagrodzenie za przeniesienie praw, o których mowa w niniejszym punkcie 15, wynosi 10% wynagrodzenia w Umowie lub 
Zamówieniu i zawiera się w tym wynagrodzeniu. Dla uniknięcia wątpliwości, Dostawca potwierdza, że wynagrodzenie 
określone w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu jest pełne i zadowalające również w odniesieniu do przeniesienia praw i 
udzielenia upoważnień dotyczących praw, o których mowa w niniejszym paragrafie, jak również w odniesieniu do 
przeniesienia własności wszelkich nośników, na których utwory bądź ich część zostały JTEC Spółka z o.o. przekazane, oraz 
zobowiązuje się nie podnosić wobec JTEC Spółka z o.o. żadnych roszczeń o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia z tego 
tytułu. 

 
16. POUFNOŚĆ:  
16.1. W trakcie obowiązywania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu przez okres lat 10 Dostawca oraz wszelkie osoby, którymi posłuży się przy 

realizacji przedmiotu Umowy, zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim jakichkolwiek informacji, które otrzymał w związku z 
wykonywaniem Umowy („informacje poufne”).Informacje otrzymane przez Dostawcę w związku z wykonywaniem Umowy uznawane są w 
całości za Informacje Poufne w rozumieniu Umowy o ochronie informacji poufnych zawartej przez Strony. 

16.2. Ujawnienie informacji poufnych w wyniku nakazu sądu, prokuratury, innych organów władzy lub administracji państwowej, ciała 
ustawodawczego nie będzie stanowiło naruszenia Umowy. 

16.3. Informacje poufne przekazane przez JTEC Spółka z o.o. lun inwestora stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a Dostawca jest uprawniony do 
ich wykorzystania wyłącznie w celu wykonania Umowy. 

16.4. Dostawca zobowiązuje się do dołożenia najwyższej staranności w zakresie związanym z nieudostępnianiem informacji poufnych uzyskanych 
od JTEC Spółka z o.o. . 

16.5. Strony zobowiązują się traktować treść Umowy jako informację poufną na zasadach określonych w niniejszym punkcie. Strony mają prawo 
ujawnić treść Umowy swoim doradcom prawnym, finansowym, audytorom oraz organom nadzoru, w tym właścicielskiego. 
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16.6. Dostawca bierze pełną odpowiedzialność za przestrzeganie powyższych postanowień przez wszelkie osoby, którym podzleca określone 
czynności objęte przedmiotem Umowy. 

 
17. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE 
17.1. Jeżeli Dostawca opóźni się z rozpoczęciem lub wykończeniem wykonania Przedmiotu Umowy (dostawa, instalacja)  tak dalece, że nie jest 

prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, JTEC Spółka z o.o. przysługuje: 
a) kara umowna w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za wykonanie Prac ustalonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia lub  
b) prawo odstąpienia od Umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. 

17.2. W razie skorzystania przez JTEC Spółka z o.o. z prawa odstąpienia, o którym mowa w pkt 21.1 JTEC Spółka z o.o. przysługuje kara 
umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy ustalonego w Umowie. 

17.3. W przypadku naruszenia przez Dostawcę  postanowień dotyczących obowiązków zachowania poufności określonych w punkcie 16 
niniejszych Ogólnych Warunków, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz JTEC Spółka z o.o. kary umownej w wysokości 10.000 zł za 
każdy przypadek naruszenia.  

17.4. W przypadku naruszenia przez Dostawcę postanowień dotyczących przestrzegania przepisów BHP określonych w pkt 19.3. niniejszych 
Ogólnych Warunków Dostawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz JTEC Spółka z o.o. kary umownej w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia brutto za każdy przypadek naruszenia.  

17.5. JTEC Spółka z o.o. może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne, o których mowa w niniejszym 
punkcie. 
 

 
 

18. PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW BHP 
19.1. Dostawca zobowiązuje się do wykonania Prac z zachowaniem najwyższej staranności. 
19.2. Dostawca odpowiada na obszarze Prac za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie w związku z wykonywaniem Prac zarówno przez 

Dostawcę, jak i zatrudnionych przez niego podwykonawców oraz za: 
a) prawidłowe zabezpieczenie oraz oznakowanie obszaru Prac i Prac  w niej prowadzonych; 
b) prawidłową organizację Prac 
c) własne mienie; 
d) utrzymywanie w czasie realizacji Prac, obszaru, na którym będą wykonywane w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych poprzez 

odpowiednie składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych, materiałów oraz usuwanie niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, 
odpadów i śmieci; 

e) selektywne gromadzenie wszystkich odpadów powstałych w trakcie Prac zgodnie z obowiązującymi przepisami zabezpieczając przy tym 
odpady niebezpieczne przed działaniem czynników atmosferycznych oraz oddziaływaniem tych odpadów na środowisko lub usuwając je 
co najmniej raz dziennie z terenu budowy; 

f) uporządkowanie terenu po zakończeniu Prac 
19.3. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wypadków na obszarze wykonywania Prac, w tym również wypadków swoich 

pracowników, podwykonawców i innych osób, którymi się posługuje. 
19.4. Dostawca zapewnia, że: 

a) Umowa realizowana będzie przez osoby posiadające wymagane dla danego typu prac uprawnienia i zezwolenia, jak również 
doświadczenie; 

b) pracownicy Dostawcy i inne osoby, którymi się posługuje przebywające na terenie budowy, będą stosować środki ochrony indywidualnej 
odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac i zagrożeń w tym okulary ochronne, buty ochronne, sprzęt do pracy na wysokości, kaski, 
maski przeciwpyłowe, ochronniki słuchu, itp.; 

c) umożliwi zapoznanie swoich pracowników oraz pracowników podwykonawców i wszystkich współpracujących z Przyjmującym 
Zamówienie podmiotów z obowiązującymi na placu budowy ogólnymi wymaganiami  w zakresie ochrony środowiska oraz BHP dla 
kontrahentów jeszcze przed rozpoczęciem Prac. 

d) udostępni JTEC Spółka z o.o. na każde jej żądanie obszar Prac w celu umożliwienia sprawdzenia przestrzegania ogólnych wymagań w 
zakresie ochrony środowiska oraz BHP dla kontrahentów na terenie obszaru Prac;  

e) określi zasady dotyczące możliwości wstępu na obszar Prac pracowników JTEC Spółka z o.o. oraz osób trzecich. 
19.5. Rażące i powtarzające się nieprzestrzeganie przez Dostawcę ustaleń z ust. 2 niniejszego paragrafu upoważnia JTEC Spółka z o.o. do 

natychmiastowego wypowiedzenia Umowy z winy Dostawcy lub nałożenia kar  
19.6.  Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia nałożenia obowiązków określonych w niniejszym paragrafie w umowach ze wszystkimi 

podwykonawcami.  
19.7. Przy wykonywaniu Prac Dostawca będzie się stosował do powszechnie obowiązujących norm, zasad i przepisów z zakresu BHP, 

przeciwpożarowych, sanitarnych i ochrony środowiska, jak również do Ogólnych wymagań w zakresie ochrony środowiska i BHP dla 
kontrahentów, a w szczególności będzie nosił buty oraz okulary ochronne w wyznaczonych do tego strefach. 

19.8. Dostawca będzie wykonywał Prace przy pomocy własnego sprzętu oraz potwierdza, że sprzęt spełnia wszelkie wymagania wynikające z 
obowiązujących przepisów prawa i norm. Dostawca oświadcza, że posiada środki techniczne wystarczające dla wykonania Prac. Dostawca 
potwierdza, że zapoznał się z warunkami lokalizacyjnymi związanymi z wykonywanymi Pracami oraz ewentualnymi ograniczeniami 
wynikającymi z otoczenia i uwzględnił je w sposobie i technologii wykonywania Prac oraz zabezpieczenia miejsca ich wykonywania przed 
osobami postronnymi. 

19.9. Dostawca oświadcza, że posiada środki techniczne wystarczające dla wykonania Prac, w tym programy komputerowe, co do których zawarł 
zgodną z prawem i skuteczną umowę licencji. Dowód zawarcia powołanej wyżej umowy licencji stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

PERSONEL 
19.10. Dostawca  może wykonywać Umowę za pomocą osób fizycznych będących jego pracownikami lub współpracownikami oraz 

podwykonawców pod warunkiem ich wcześniejszej akceptacji przez JTEC Spółka z o.o.. JTEC Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do  nie 
wpuszczenia na teren budowy  pracowników , bądź współpracowników Dostawcy bez podania przyczyny. Powyższe nie wpływa na 
obowiązki Dostawcy i terminy ustalone przez Strony.  
 

 
19. CESJA 
19.1.  Przeniesienie jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z Umowy lub Zamówienia dopuszczalne jest jedynie po uzyskaniu 

wcześniejszej, pisemnej zgody JTEC Spółka z o.o.. Jakiekolwiek przeniesienie przez Dostawcę dokonane bez wcześniejszej pisemnej 
zgody JTEC Spółka z o.o. będzie bezskuteczne wobec JTEC Spółka z o.o. a Dostawca będzie odpowiedzialny przed JTEC Spółka z o.o. za 
wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy lub Zamówienia w całości.  
 

20. ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA:  
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20.1. Jakiekolwiek zmiany lub uzupełnienia Umowy lub zamówienia powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

21. ODSTĄPIENIE:  
21.1.   JTEC Spółka z o.o. uprawniona jest do odstąpienia od Umowy lub zamówienia jeśli: 

a) Dostawca naruszył którekolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy, Zamówienia lub z innych porozumień zawartych 

pomiędzy stronami, w tym naruszy zapisy dotyczące etycznego postępowania/zgodności z przepisami prawa,, lub jeśli w czasie 
odbioru wstępnego bądź odbioru końcowego Urządzenia okaże się, że Urządzenie nie spełnia któregokolwiek z warunków 
określonych w zamówieniu lub Umowie, w tym w szczególności specyfikacji bądź nie przejdzie pozytywnie Testów odbioru 
końcowego;  

b) w trakcie okresu gwarancyjnego, Urządzenie przestanie spełniać Gwarancję Czasu Sprawności; 
c) Dostawca stał się niewypłacalny, został postawiony w stan likwidacji lub został wobec niego złożony wniosek o wszczęcia 

postępowania upadłościowego lub naprawczego, 

21.2. W przypadku odstąpienia przez JTEC Spółka z o.o. od Umowy lub Zamówienia w trybie określonym w pkt 21.1 powyżej, Strony zwrócą 
sobie wzajemnie świadczenia wykonane do czasu odstąpienia. Strony przyjmują, iż odstąpienie wywiera skutek wsteczny w odniesieniu do 
całości zobowiązań wynikających z Umowy lub Zamówienia, tj. uznaje się je za niezawarte. W przypadku jednak, gdy JTEC Spółka z o.o. 
uzna, że wykonane częściowo na podstawie Umowy lub Zamówienia prace będą przydatne w ich dokończeniu przez osoby trzecie lub 
samodzielnie przez JTEC Spółka z o.o.,  a nie doszło do naruszenia  zasad etycznych/przepisów prawa,, JTEC Spółka z o.o. zapłaci 
Dostawcy wynagrodzenie za prace zrealizowane przez Dostawcę zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy lub zamówienia do dnia 
odstąpienia i zwolniony jest z dokonywania dalszych płatności. Wynagrodzenie za prace wykonane do czasu odstąpienia zostanie ustalone 
na podstawie inwentaryzacji oraz po cenach zakupu powiększonych o koszty robocizny, jednak nie wyższych niż ceny wynikające z 
kosztorysu Dostawcy na podstawie, którego ustalone zostało ryczałtowe wynagrodzenie Dostawcy wynikające z Umowy lub zamówienia. 
Kwoty, o których mowa powyżej nie mogą przekroczyć wartości Umowy lub Zamówienia będących przedmiotem odstąpienia, ani pokrywać 
odszkodowania za utracone korzyści. W przypadku odstąpienia do Umowy  przez JTEC Spółka z o.o. na podstawie pkt 21.1., JTEC Spółka 
z o.o. jest upoważniona do dochodzenia odszkodowania z tytułu naruszeń. 

21.3.  JTEC Spółka z o.o. uprawniona jest do skorzystania z prawa odstąpienia, o którym mowa w pkt 21.1 lit a) do b) powyżej, do czasu 
podpisania przez obie strony, w sposób zgodny z Umową lub Zamówieniem, pozytywnego Protokołu Odbioru Końcowego i dostarczenia 
jego oryginału do siedziby JTEC Spółka z o.o.. W przypadku jednak, gdy po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego okaże się, że (i) 
Urządzenie nie jest zgodne ze specyfikacją wskazaną w Umowie lub zamówieniu lub (ii) nie posiada cech, o których istnieniu Dostawca 
zapewniał JTEC Spółka z o.o., pomimo że nie są one elementem ww. specyfikacji bądź (iii) nie spełnia Gwarancji Czasu Sprawności, JTEC 
Spółka z o.o. ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy bądź zamówienia w terminie 6 miesięcy od powiadomienia przez JTEC Spółka 
z o.o. Dostawcy o ww. okolicznościach.   

21.4.  JTEC Spółka z o.o. uprawniona jest do skorzystania z prawa odstąpienia, o którym mowa w pkt 21.1 lit b) powyżej do końca trwania okresu 
gwarancji. 

 
22. WŁAŚCIWE PRAWO  
22.1. Jakikolwiek spór, który wyniknie na tle stosowania niniejszych Ogólnych Warunków, strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego dla 

siedziby JTEC Spółka z o.o. powszechnego sądu polskiego. Niniejsze Ogólne Warunki poddane są właściwości prawa polskiego. Strony 
wyraźnie rezygnują ze stosowania do Umowy lub Zamówienia Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie Umów 
Międzynarodowej Sprzedaży Towarów. 

 
 

23. DOKUMENTY HANDLOWE, PRZEWOZOWE I CELNE 
23.1.  Dostawca jest odpowiedzialny za przygotowanie poprawnej i pełnej dokumentacji dla wszystkich wysyłek dla  JTEC Spółka z o.o. w celu 

przeprowadzenia odprawy celnej dla bezpośredniej dostawy.   
23.2. Dowód dostawy  powinien zawierać w szczególności: specyfikację ładunku z zaznaczeniem numeru Umowy lub zamówienia JTEC Spółka z 

o.o.  oraz wskazaniem modelu i nr seryjnego Urządzenia, ilość opakowań, wagę netto i brutto Urządzenia, kraj pochodzenia oraz tego, czy 
wysyłka jest częściowa, czy całościowa.  Należy je umieścić w „kopercie na dokumenty” w skrzyni transportowej, która powinna być wyraźnie 
oznaczona „Dokumenty handlowe w środku”.   

23.3. List przewozowy: List przewozowy musi wyraźnie określać pełną nazwę odbiorcy – JTEC Spółka z o.o.  , nr Umowy lub zamówienia oraz być 
odpowiednio dobrany do rodzaju transportu (np. CMR czy AWB). 

23.4. Świadectwo pochodzenia EUR 1 (jeśli zostało uzyskane i tylko import): Oryginał musi być dołączony do Listu Przewozowego. 
23.5. Faktury: Oryginał i dwie kopie prawidłowo wypełnionej faktury, zawierającej w szczególności numer Umowy lub Zamówienia, powinny być 

doręczone wraz z Urządzeniem.  
 
 


