OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
STOSOWANE PRZEZ ZAKŁAD OBWODÓW DRUKOWANYCH KONO S.J.
1. WSTĘP
Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie przy dokonywaniu zamówień i ich realizacji przez
Zakład Obwodów Drukowanych KONO s.j.
2. ZAPYTANIA OFERTOWE
2.1 Kontrahent przesyła zapytanie ofertowe do Dostawcy (zwanym dalej Sprzedawcą) na adres
e-mail: info@kono.com.pl
2.2 Sprzedawca prześle Kontrahentowi ofertę cenową wraz ze specyfikacją techniczną zamówienia.
Przesłanie Oferty nie stanowi zobowiązania do przyjęcia zlecenia. Oferta podlegać może
zmianom w trakcie ustalania przez strony szczegółowych warunków zamówienia.
2.3 Specyfikacja techniczna wykonania wyszczególniona w ostatecznej Ofercie będzie
obowiązująca. Kontrahent jest zobowiązany poddać Ofertę analizie pod kątem zgodności oferty
z zapytaniem ofertowym.
2.4 Sprzedawca w trakcie uzgadniania zamówienia może zwrócić się do Kontrahenta o udzielenie
dodatkowych wyjaśnień.
3. ZAMÓWIENIE
3.1 Po ustaleniu przez strony warunków zamówienia Sprzedawca sporządzi ostateczną ofertę, która
zawierać będzie w szczególności numer i datę jej sporządzenia oraz szczegółowe warunki realizacji
zamówienia.
3.2 Kontrahent przesyła zamówienie na adres e-mail: info@kono.com.pl które dla swej ważności
zawierać powinno numer Oferty oraz datę jej sporządzenia.
Ostateczne przyjęcie zlecenia Sprzedający potwierdza poprzez przesłanie - „Potwierdzenia przyjęcia
Zlecenia” w którym zostaje określona data realizacji oraz cena wykonania usługi.
3.3 Sprzedawca nie jest zobowiązany do dokonywania weryfikacji plików produkcyjnych
przesyłanych przez Kontrahenta wraz z zamówieniem.
3.4 Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia jeżeli w chwili jego otrzymania Kontrahent
posiada jakiekolwiek zaległości w płatnościach na rzecz Sprzedawcy.
3.5 W przypadku dokonania przez Kontrahenta zmian w zamówieniu przed rozpoczęciem jego
realizacji, Sprzedawca przedstawi Kontrahentowi ponowną ofertę (o ile zmiany takie wymagać będą
zmiany warunków). Taka nowa oferta wymaga akceptacji Kontrahenta dokonywanej w sposób
opisany w punkcie 3.2.
3.6 Kontrahent oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne prawa autorskie do projektów
przekazanych Sprzedawcy w związku ze składanym zamówieniem.
4. WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
4.1 O ile w Ofercie Końcowej nie wskazano inaczej realizacja zamówienia następuje zgodnie z
normą IPC-600 klasa 2 dopuszczalna (www.ipc.org).
4.2 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia.
5. CENY
5.1 Ceny podane w Ofercie są cenami netto.
5.2 O ile w Ofercie nie wskazano inaczej ceny w niej wskazane nie obejmują kosztów transportu
oraz kosztów ubezpieczenia.
5.3 W przypadku dokonania przez Kontrahenta zmian w zamówieniu po rozpoczęciu jego realizacji,
Sprzedawca przedstawi Kontrahentowi ponowną ofertę (o ile zmiany takie wymagać będą zmiany
warunków). Taka nowa oferta wymaga akceptacji Kontrahenta dokonywanej w sposób opisany w
punkcie 3.2. Jeżeli Kontrahent nie dokona akceptacji wówczas Sprzedawca wstrzyma się z
realizacją zlecenia i obciąży Kontrahenta poniesionymi kosztami.
5.4 W przypadku gdy po akceptacji Oferty dojdzie do istotnego wzrostu kosztów produkcji wówczas
Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Kontrahenta i wskaże nowe warunki finansowe.
Sprzedawca przedstawi uzasadnienie zmiany cen. Poprzez istotny wzrost kosztów produkcji strony
rozumieją wzrost przekraczający 10%.
5.5 Przejście własności przedmiotu zamówienia na Kontrahenta następuje z chwilą zapłaty przez
Kontrahenta uzgodnionego pomiędzy stronami wynagrodzenia.
6. TRANSPORT
6.1 Dostawa przedmiotu zamówienia następuje przy wykorzystaniu renomowanych firm kurierskich
na koszt Kontrahenta, o ile warunki Oferty nie stanowią inaczej.
6.2 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykonanie obowiązków przez firmy

kurierskiej, przy czym na żądanie Kontrahenta Sprzedawca przeniesie na Kontrahenta roszczenia
jakie przysługują Sprzedawcy wobec firm kurierskich w związku z opóźnieniem dostawy,
zniszczeniem lub zagubieniem przedmiotu zamówienia.
7. TESTY
7.1 Przed wykorzystaniem przedmiotu zamówienia Kontrahent przeprowadzi testy jednego obwodu
lub panelu (włączając w to montaż obwodu lub panelu w urządzeniu docelowym) w celu
sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania przedmiotu zamówienia.
7.2 Jeżeli w trakcie testów zostaną stwierdzone nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedmiotu
zamówienia, wówczas Kontrahent niezwłocznie udostępni Sprzedawcy wyniki testów oraz zapewni
Sprzedawcy jego udział w ponownie wykonanych testach.
7.3 W przypadku naruszenia obowiązków wskazanych powyżej Sprzedawca nie będzie ponosił
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody po stronie Kontrahenta.
8. ZGŁOSZENIE WAD
8.1 W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu zamówienia Kontrahent niezwłocznie zawiadomi
Sprzedawcę o wykrytych wadach wskazując ich charakter oraz wyniki badań, w tym w szczególności
wskaże niezgodności z normą IPC-600 klasa 2. Do zgłoszenia zostaną dołączone zdjęcia wadliwych
obwodów.
8.2 Kontrahent umożliwi Sprzedawcy niezależne sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania
przedmiotu zamówienia, w szczególności Kontrahent przekaże Sprzedawcy nie mniej niż 10%
(dziesięć procent) niewykorzystanych obwodów w celu dokonania weryfikacji.
8.3 Zgłoszenie wad nie zwalnia Kontrahenta od obowiązku dokonania płatności za przedmiot
zamówienia.
9. GWARANCJA
9.1 Na wady materiałowe Sprzedawca udziela Kontrahentowi gwarancji na okres dwunastu
miesięcy.
9.2 Gwarancja jest wyłączona jeżeli Kontrahent – bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy –
dokonał jakichkolwiek modyfikacji w przedmiocie zamówienia lub nie wypełnił swoich obowiązków
wskazanych w punktach 7 i 8.
9.3 Warunkiem skorzystania z gwarancji jest odesłanie Sprzedawcy wadliwych obwodów.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1 Kontrahent jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy jeżeli przedmiot zamówienia
(względnie urządzenie, w którym montowany jest przedmiot zamówienia) miałby być wykorzystany w
przemyśle lotniczym lub kosmicznym, miał stanowić część składową lub element wyposażenia
pojazdów samochodowych, statków powietrznych lub wodnych oraz kosmicznych. Brak
przedstawienia takiej informacji przez Kontrahenta będzie oznaczał, iż przedmiot zamówienia nie
będzie wykorzystywany w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym.
10.2 W każdym wypadku odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kontrahenta jest ograniczona do
wartości zamówienia.
10.3 Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich wiadomość uzyskanych przez
nie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, o ile nie zostaną zobowiązane do ujawnienia
takich informacji na podstawie przepisów prawa.
10.4 Wszelkie spory związane z realizacją zamówienia, podlegają rozstrzygnięciu sądu
powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

