
WARUNKI OGÓLNE UNIS GROUP

1.1 UNIS: Spółka prywatna UNIS Group B.V. z siedzibą pod adresem (9001 XZ) Grou, Biensma 
33a-35a oraz spółki i przedsiębiorstwa należące do UNIS Group, zaangażowane w sprzedaż 
i naprawę (głównie) elektroniki przemysłowej, a zwłaszcza sprzętu służącego do sterowania 
procesami przemysłowymi.

1.2 Druga Strona: Każda osoba fizyczna lub prawna, z którą UNIS zawiera Umowę.
1.3 Umowa: Umowa dotycząca konserwacji, naprawy lub sprzedaży i dostawy elektroniki 
 przemysłowej.
1.4 Elektronika przemysłowa: Cała elektronika wykorzystywana przez Drugą Stronę, w której 

UNIS wykonała prace naprawcze lub wymieniła części, a także elektronika przemysłowa 
sprzedana przez UNIS Drugiej Stronie.

1.5 Naprawa: Prace naprawcze przeprowadzone przez UNIS w elektronice przemysłowej na 
rzecz Drugiej Strony, których celem było przywrócenie jej sprawnego działania.

1.6 Wymiana: Wymiana części przez UNIS w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 
elektroniki przemysłowej.

1.7 Prace naprawcze: Naprawa lub wymiana przeprowadzana przez UNIS na rzecz Drugiej 
Strony.

1.8 Wada: wada zaobserwowana przez Drugą Stronę i stwierdzona przez UNIS w pracach 
naprawczych przeprowadzonych przez spółkę UNIS lub dostarczonych przez nią produktach.

1.9 Zwykłe użytkowanie: Zastosowanie elektroniki przemysłowej w sposób zalecany przez 
producenta elektroniki przemysłowej. O ile producent nie opisał tego inaczej, za normalne 
użytkowanie uważa się zastosowanie elektroniki przemysłowej w sposób powszechnie 

 uważany za normalny lub w sposób, w jaki korzystać z niej musi przeciętny użytkownik.
1.10 Okres gwarancji: Okres gwarancji określony przez UNIS mający zastosowanie do naprawy lub 

dostarczonego produktu.
1.11 Szkoda następcza: Poprzez szkodę następczą rozumie się między innymi szkodę z powodu 

przestoju, utraconej produkcji, straconego zysku, kar pieniężnych, kosztów transportu oraz 
kosztów podróży i zakwaterowania. 

Artykuł 2. Informacje ogólne
2.1 Do wszystkich ofert lub zapytań (zwanych dalej Ofertami) w odniesieniu do wszystkich Umów 

dotyczących konserwacji, prac naprawczych lub sprzedaży elektroniki przemysłowej przez 
UNIS zastosowanie mają wyłącznie niniejsze Warunki ogólne.

2.2 UNIS jednoznacznie nie akceptuje żadnych warunków ogólnych Drugiej Strony i innych 
warunków odbiegających od warunków UNIS, chyba że spółka UNIS wyraźnie zaakceptowała 
je na piśmie.

2.3 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub jakakolwiek część któregokolwiek z postanowień 
 niniejszych Warunków ogólnych z jakiegokolwiek powodu stanie się w całości lub w części 
 nieważna, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków 
 ogólnych lub na pozostałą część danego postanowienia.
2.4 Niniejsze Warunki ogólne mają również zastosowanie do Umów lub kontraktów zawartych z 

UNIS, do których realizacji UNIS będzie musiał zaangażować osoby trzecie.
2.5 Nawet jeśli UNIS nie zawsze będzie nalegać na ścisłe przestrzeganie niniejszych Warunków, 

nie będzie to oznaczać, że zawarte w nich postanowienia nie mają zastosowania lub że UNIS 
w całości lub w części utraci prawo do wymagania ścisłego przestrzegania postanowień 
niniejszych Warunków w pozostałych przypadkach.

Artykuł 3. Oferty i zawieranie Umowy
3.1 Wszystkie oferty UNIS są niezobowiązujące i niewiążące. Umowy, w tym ich zmiany lub 

unieważnienia, stają się wiążące dla UNIS dopiero po ich zatwierdzeniu przez UNIS w formie 
elektronicznej lub pisemnej. Druga strona jest związana zamówieniem niezależnie od tego, 
czy UNIS zatwierdzi umowę w formie elektronicznej lub pisemnej, czy nie.

3.2 Wszystkie specyfikacje dostarczone przez UNIS wraz z ofertą są niewiążące i mogą ulec 
zmianie bez uprzedniego powiadomienia, a staną się dla UNIS wiążące, gdy staną się częścią 
Umowy lub gdy UNIS oświadczy tak na piśmie.

3.3 UNIS zawsze ma prawo odmówić wykonania zleceń lub zamówień lub uzależnić ich 
 wykonanie lub dostawę od spełnienia dodatkowych warunków.
3.4 Jeżeli Druga Strona nie przyjmie oferty, UNIS ma wówczas prawo obciążyć Drugą Stronę 

kosztami zwrotu elektroniki przemysłowej. Elektronika, która ma być zwrócona, zostanie 
udostępniona lub zwrócona, według swobodnego wyboru UNIS. Jeżeli strona przeciwna 
w terminie 6 miesięcy od oferty lub informacji o (nie-) możliwości naprawy nie wyrazi chęci  
zwrotu elektroniki lub odmówi zwrotu, UNIS zastrzega sobie  prawo do zniszczenia elektroniki 
i/lub przejęcia jej na własność, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec strony przeciwnej. 
Strona przeciwna jednoznacznie i nieodwołalnie udziela UNIS pełnomocnictwo do realizacji 
powyższego.

3.5  W przypadku nieznanego nadawcy termin, o którym mowa w artykule 3.4., wynosi 12 miesię-
cy.

3.6  Kosztami wynikającymi z sytuacji opisanej w artykule 3.4., w tym bez wątpienia kosztami 
magazynowania, UNIS może obciążyć stronę przeciwną.

Artykuł 4. Realizacja Umowy
4.1 UNIS dąży do jak najdokładniejszego wykonania Umowy z zachowaniem wskazanych 

w Umowie terminów lub ograniczeń. Realizacja Umowy przez UNIS zawsze zależy od 
dostępności części. Jeżeli (terminowa) realizacja okaże się niemożliwa, UNIS poinformuje 
o tym Drugą Stronę tak szybko, jak to będzie możliwe. Samo niedotrzymanie terminów lub 
ograniczeń wskazanych w Umowie nie oznacza niewywiązania się przez UNIS ze swoich 
zobowiązań. 

4.2 Jeżeli wykonanie Umowy okaże się niemożliwe, UNIS będzie uprawniona do jej rozwiązania 
bez ponoszenia odpowiedzialności za szkody wobec Drugiej Strony. Od Drugiej Strony nie 
będą wymagane żadne płatności na rzecz UNIS, a koszty poniesione przez UNIS pozostaną 
kosztami UNIS, z wyjątkiem opłat dodatkowych.  

4.3 Podczas realizacji swoich usług UNIS nie jest zobowiązana do przestrzegania poleceń Drugiej 
Strony. W szczególności dotyczy to m.in. poleceń zmieniających lub uzupełniających treść lub 
zakres uzgodnionych usług. Jeżeli jednak UNIS zastosuje się do takich poleceń, Druga Strona 
zwróci koszt związanych z tym prac wykonanych przez UNIS zgodnie ze zwykłymi stawkami 
UNIS.

Artykuł 5. Praca na miejscu 
5.1  Jeżeli na podstawie umowy jest wymagane, by UNIS wykonywała czynności na miejscu, 

strona przeciwna zapewnia odpowiednie warunki, w tym warunki wymagane przepisami 
prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Strona przeciwna ponosi ryzyko i ponosi 
odpowiedzialność w przypadku nieprawidłowego wypełnienia warunków umowy.

5.2  Strona przeciwna ponosi ryzyko i jest odpowiedzialna za szkody na skutek kradzieży i utraty 
rzeczy UNIS i osób trzecich, jak narzędzia, materiały przeznaczone do pracy lub sprzęt wyko-
rzystywany w pracy, które znajdują się w miejscu lub w pobliżu miejsca pracy bądź w innym 
uzgodnionym miejscu.

5.3  Bez uszczerbku dla postanowień ustępu 1 i ustępu 2 tego artykułu strona przeciwna ma 
obowiązek stosownego ubezpieczenia od wymienionych szkód. W przypadku szkody strona 
przeciwna zgłasza ją niezwłocznie ubezpieczycielowi.

Artykuł 6. Ceny
6.1 O ile wyraźnie nie zaznaczono lub uzgodniono inaczej, wszystkie ceny UNIS podane w ofercie 

produktów lub usług są wyrażone w euro (€) i nie zawierają podatku VAT.
6.2 O ile nie uzgodniono inaczej, za sprzedawane produkty i prowadzone prace UNIS pobierze 

standardowe ceny.
6.3 O ile nie uzgodniono inaczej, za naprawy UNIS będzie pobierać cenę stałą. W przypadku 

zastosowania ceny innej niż ustalona UNIS naliczy standardowe ceny z dołu (na podstawie 

Artykuł 1. Definicje rzeczywiście przepracowanych godzin i użytych materiałów).
6.4 W przypadku pilnych zamówień oprócz swojej standardowej ceny UNIS naliczy opłaty 
 dodatkowe.
6.5 UNIS ma prawo do zmiany wszystkich cen produktów lub usług podanych w ofercie w 
 dowolnym momencie. Oczywiste błędy lub pomyłki (np. oczywiste nieprawidłowości) mogą 

również zostać zmienione przez UNIS po zawarciu umowy.
6.6 W razie wzrostu kosztów między momentem zawarcia Umowy a jej całkowitą realizacją, 

niezależnie od ich przewidywalności, UNIS ma prawo do odpowiedniego podwyższenia ceny 
w taki sposób, aby taki wzrost kosztów w całości pokryć. Do wzrostu kosztów zalicza się m.in. 
wzrost kosztów wynikający ze wzrostu lub zmiany płac, wydatków, podatków, ceł, opłat, 

 frachtu, cen surowców i energii, a także wahania kursu wymiany walut, podwyżki opłat 
 pobieranych przez dostawców lub zmian w przepisach.
 Druga Strona ma prawo do odstąpienia od niewykonanej jeszcze części Umowy w ciągu 

pięciu dni od otrzymania od UNIS informacji o takiej podwyżce cen z wyjątkiem sytuacji, gdy 
podwyżka cen wynika z przepisu ustawowego.

6.7 Jeżeli wykonanie Umowy przez UNIS zajmuje więcej czasu lub wiąże się z wyższymi 
 kosztami, niż można by w uzasadnionych przypadkach oczekiwać, ponieważ do naprawy 

potrzebne są droższe części lub jeśli Druga Strona przekazała nieprawidłowe informacje lub 
po zawarciu pierwotnej Umowy dokonała w niej zmian, UNIS ma prawo do podwyższenia 
uzgodnionej ceny w uzasadnionym wymiarze.

6.8 Umowa upoważnia UNIS do pobierania oddzielnych opłat za pracę wykonaną przez UNIS 
dodatkowo.

Artykuł 7. Płatność
7.1 W okresie obowiązywania Umowy UNIS ma prawo do wystawiania faktur. Ponadto przy 
 zawieraniu Umowy UNIS ma prawo zażądać depozytu lub przedpłaty (przewidywanej) ceny. 

Przed dokonaniem wskazanej zaliczki Druga Strona nie może dochodzić żadnych praw 
dotyczących wykonania Umowy.

7.2 Zapłaty faktur przesłanych przez UNIS należy dokonać w ciągu trzydziestu dni od daty 
 wystawienia faktury, chyba że na fakturze wskazano inny termin lub wyraźnie uzgodniono 

inaczej.
7.3 Druga Strona jest zobowiązana do niezwłocznego zgłaszania nieprawidłowości stwierdzonych 

w przekazanych lub wymienionych danych dotyczących płatności.
7.4 Jeżeli Druga Strona nie zapłaci jakiejkolwiek należnej kwoty zgodnie z prawem w 
 wyznaczonym terminie, bez konieczności powiadamiania o takim fakcie będzie to oznaczać 

zwłokę w płatności, za co Druga Strona będzie zobowiązana zapłacić odsetki w wysokości 
1,5% miesięcznie od kwoty faktury, począwszy od dnia, w którym znajdzie się w zwłoce, do 
momentu zapłaty pełnej kwoty.

7.5 Wszystkie koszty sądowe i pozasądowe związane ze dochodzeniem roszczeń od Drugiej 
Strony będą pobierane na jej koszt. Koszty pozasądowe wynoszą co najmniej 15% kwoty (lub 
kwot) faktury, minimum 500,00 €. Kwoty te są płatne bez konieczności dalszego 

 powiadamiania.
7.7 Płatności dokonywane przez Drugą Stronę lub w jej imieniu będą kolejno zaliczane na poczet 

należnych pozasądowych kosztów egzekucji, kosztów sądowych, należnych odsetek, a 
następnie chronologicznie kwoty należne pozostające do spłaty, niezależnie od odmiennych 
wskazań Drugiej Strony.

7.7 Bez wyraźnej zgody UNIS Druga Strona nie może wstrzymać swojego zobowiązania (lub 
zobowiązań) płatniczych wobec UNIS, aby je rozliczyć lub odliczyć od swoich roszczeń 
względem UNIS, bez względu na ich tytuł.

7.8 W nawiązaniu do art. 3:83 ust. 2 holenderskiego kodeksu cywilnego możliwość przeniesienia 
przysługującego Drugiej Stronie roszczenia wynikającego z Umowy jest wyraźnie wyłączona.

7.9 Jeżeli strona przeciwna jest winna UNIS jakąkolwiek kwotę, niezależnie od tego, czy odnosi 
się to do wcześniejszej umowy, UNIS ma prawo odmówić wydania komukolwiek towarów i 
dokumentów (wszystkich lub ich części), które są w jej posiadaniu i zatrzymać je do chwili 
wywiązania się przez stronę przeciwną ze wszystkich zobowiązań, niezależnie od tego, czy są 
one wymagane lub nie.

Artykuł 8. Dostawa i ryzyko
8.1 Wyroby, które mają być dostarczone przez UNIS, uznaje się za dostarczone w momencie, 

gdy towar opuści zakład lub magazyn UNIS, jak również – jeżeli uzgodniono odbiór wyrobów 
– w momencie poinformowania drugiej strony, że towary są gotowe do odbioru w siedzibie 
UNIS. O ile nie ustalono inaczej, dostawy towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu 
internetowego będą realizowane zgodnie z regułą Incoterms „Delivered At Place“ (DAP) 
(Incoterms 2020) na adres dostawy podany przez Kupującego.

8.2 Po dostawie, o której mowa w poprzednim ustępie, produkty przechodzą na rachunek i ryzyko 
Drugiej Strony, również jeśli za transport odpowiada UNIS, chyba że wyraźnie uzgodniono 
inaczej. UNIS ma prawo w całości lub w części obciążyć kosztami przesyłki Drugą Stronę. 
Koszty przesyłki w przypadku pilnych dostaw w całości pokrywa Druga Strona.

8.3 UNIS określa metodę przesyłki, tak by wywiązać się z obowiązków dostawy. Jeżeli Druga 
Strona powinna udzielić określonych wskazówek, przestrzeganie tej zasady odbywa się 
całkowicie na jej koszt i ryzyko. Koszty przesyłki i dostawy ponosi Druga Strona. 

8.4 Druga Strona jest zobowiązana do przyjęcia lub odebrania produktów podczas pierwszego 
ich okazania. Jeżeli Druga Strona nie spełni tego obowiązku, UNIS będzie mieć prawo 
wyznaczyć na to termin co najmniej ośmiu dni. Jeżeli Druga Strona nie przyjmie ani nie 
odbierze towarów również w tym terminie, będzie ponosić wszelkie tego konsekwencje, w tym 
koszty przechowywania. UNIS ma w szczególności prawo odstąpić od Umowy lub dochodzić 
odszkodowania.

Artykuł 9. Inne nieodebrane rzeczy
9.1  Strona przeciwna ma obowiązek faktycznego odbioru rzeczy będącej lub będących przed-

miotem tej umowy, nie objętych żadnym innym postanowieniem tej umowy, w uzgodnionym 
miejscu.

9.2  Jeżeli nie zostaną spełnione wymogi artykułu 9.1., po pisemnym powiadomieniu rzeczy będą 
zwrócone lub zmagazynowane na rachunek i ryzyko strony przeciwnej. UNIS ma prawo 
doliczyć do rachunku stosowne koszty. UNIS zastrzega też sobie prawo do zniszczenia rzeczy 
i/lub przejęcia jej na własność, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec strony przeciwnej. 
Strona przeciwna jednoznacznie i nieodwołalnie udziela UNIS pełnomocnictwo do realizacji 
powyższego.

Artykuł 10. Wymiana
10.1 Na wniosek Drugiej Strony lub w porozumieniu z nią UNIS może przekazać jej odnowioną 

część, aby zastąpić część wadliwą Drugiej Strony. UNIS z zasady będzie pobierać 
 standardową cenę za sprzedaż części. Po otrzymaniu wadliwej części od Drugiej Strony UNIS 

może zaksięgować Drugiej Stronie różnicę między ceną sprzedaży części zamiennej a ceną 
wymiany wadliwej części (zwanej dalej korektą z tytułu wymiany).

10.2 Druga Strona ma prawo do korekty z tytułu wymiany, jeśli wadliwa część zostanie do UNIS 
zwrócona w ciągu jednego miesiąca od zawarcia Umowy, a wadliwa część może zostać 
naprawiona przez UNIS, według uznania UNIS.

10.3 Wymienione wadliwe części stają się własnością UNIS. Wiążące i decydujące dla 
 przeniesienia własności będzie dostarczenie wadliwej części do miejsc wyznaczonych przez 

UNIS.
10.4 Przekazując wadliwą część, Druga Strona oświadcza, że dysponuje prawem własności do 

takiej wadliwej części, część jest ona wolna od zastawu lub prawa poręczenia, że 
 nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich i że Druga Strona ma tytuł własności 

do takiej wadliwej części.
10.5 UNIS zastrzega sobie prawo do wyceny kosztów naprawy wadliwej części. Decyzja w sprawie 

tego, czy i w jakim zakresie istnieje możliwość naprawy wadliwej części, leży w gestii UNIS.
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10.6 UNIS może zrezygnować z naprawy wadliwej części i po prostu wysłać część zamienną. 
W takim przypadku UNIS naliczy jedynie cenę naprawy wadliwej części. Możliwość ta leży 
wyłącznie w gestii UNIS.

Artykuł 11. Reklamacje
11.1 Druga Strona jest zobowiązana do sprawdzenia produktów dostarczonych lub naprawionych 

przez UNIS niezwłocznie po dostawie.
11.2 W przypadku zauważalnych z zewnątrz defektów lub uszkodzenia opakowania lub 
 powiązanych produktów Druga Strona powinna w ciągu 10 dni po dostawie na piśmie oraz 

z uzasadnieniem poinformować UNIS o rodzaju i zakresie szkód. Nieznaczne odchylenia 
w konstrukcji, takie jak niewielkie różnice kolorystyczne lub małe wady materiału, takie jak 
zadrapania, nigdy nie będą stanowić podstawy do reklamacji.

11.3 Reklamacje dotyczące wad, których nie można zaobserwować na zewnątrz, należy składać 
do UNIS na piśmie w ciągu 10 dni od ich stwierdzenia, ale przynajmniej przed upływem 
obowiązującego okresu gwarancji.

11.4 Jeżeli Druga Strona nie złoży reklamacji w wyznaczonym terminie lub w wymagany sposób, 
dostarczone towary uznaje się za odebrane i przyjęte bezwarunkowo przez Drugą Stronę, a 
wszelkie roszczenia przeciwko UNIS stają się nieważne.

11.5 Reklamacja dotycząca konkretnej dostawy lub rodzaju usługi nie będzie stanowić podstawy 
do odwlekania zobowiązań płatniczych Drugiej Strony.

11.6 Jeżeli okaże się, że reklamacja jest nieuzasadniona, wynikłe w związku z tym koszty, w tym 
koszty kontroli ze strony UNIS i koszty wysyłki, ponosi Druga Strona.

11.7  Reklamacje można zgłaszać tylko na załączonym formularzu RMA. Bez załączonego i w pełni 
wypełnionego formularza UNIS ma w każdej chwili prawo odmówienia przyjęcia przesyłki 
zwrotnej.

Artykuł 12. Gwarancja
12.1 W okresie gwarancji UNIS gwarantuje solidność dostarczonych produktów i wykonanych 

prac naprawczych. Jeżeli Druga Strona będzie zdania, że w dostarczonych produktach lub 
wykonanych pracach naprawczych UNIS wystąpiła wada, Druga Strona poinformuje o tym 
UNIS zgodnie z postanowieniami § 11.1-11.7.

12.2 Druga Strona po konsultacji z UNIS musi w takim przypadku na własny koszt wysłać wadliwe 
produkty do UNIS do wglądu pod groźbą utraty gwarancji. Bez załączonego i w pełni wypełn-
ionego formularza UNIS ma w każdej chwili prawo odmówienia przyjęcia tej przesyłki. 

12.3 Obowiązek gwarancji po stronie UNIS obejmuje naprawę wad lub wymianę wadliwych części 
lub produktów lub ponowienie usług bądź też całkowite lub częściowe anulowanie Umowy 
i proporcjonalną wypłatę, każdorazowo według uznania lub decyzji UNIS. UNIS ma prawo 
powrócić do wcześniej podjętej decyzji.

12.4 Gwarancja dotyczy napraw, jeśli wady są spowodowane wyłącznie lub w przeważającej 
mierze przez błędy popełnione przez UNIS podczas przeprowadzanych napraw.

12.5 Jeżeli jednoznacznie nie uzgodniono inaczej, UNIS nie gwarantuje funkcjonowania lub 
niefunkcjonowania elektroniki po czyszczeniu.

12.6  Gwarancja na części, które nie zostały wyprodukowane lub naprawione przez UNIS, 
 ogranicza się do gwarancji udzielonej spółce UNIS przez jej podwykonawcę lub przetwórcę 

lub do zwykłej gwarancji branżowej.
12.7 Niewielkie niedoskonałości lub uszkodzenia, takie jak niewielkie różnice kolorów lub 
 zadrapania, które nie mają wpływu na funkcjonalne właściwości wadliwych produktów, nie 

podlegają gwarancji.
12.8 Każde prawo do skorzystania z gwarancji wygasa:
 a. jeśli jest prawdopodobne, że wadę spowodowało nieostrożne lub niewłaściwe 
  obchodzenie się z produktem przez Drugą Stronę,
 b. jeśli naprawy przeprowadzała Druga Strona lub osoby trzecie lub zamontowano części 
  dodatkowe lub zamienne lub dokonano zmian w elektronice przemysłowej,
 c. jeśli Druga Strona nie wykonała prawidłowo lub terminowo poleceń i wytycznych 
  dotyczących konserwacji, użytkowania, instalacji itp. podanych przez producenta, 
  dostawcę lub UNIS.
12.9 Prawo do skorzystania z gwarancji nie przysługuje:
 a. jeśli wada wynika ze zużycia podczas normalnego użytkowania,
 b. jeśli wadę spowodowała nieprawidłowa regulacja, nieprawidłowe ustawienia para
  metrów, złośliwe oprogramowanie lub oprogramowanie układowe, 
 c. jeśli wada wynika z czynników klimatycznych, takich jak m.in. wyładowania 
  atmosferyczne, uszkodzenia spowodowane przez wodę, zanieczyszczenia, korozja,  
  gazy i opary, 
 d. w przypadku pęknięcia szkła lub ekranu lub podobnej sytuacji,
 e. w przypadku uszkodzeń spowodowanych przez normalne zużycie, takich jak m.in. 
  ekrany dotykowe i inne sterowane części elektroniki przemysłowej, a także wentylatory 
  i inne elementy mechaniczne.
12.10 W zakres gwarancji i odpowiedzialności UNIS nigdy nie wchodzi:
 a. wyrównanie strat spowodowanych uszkodzeniem lub nieprawidłowym działaniem 
  komponentów elektroniki przemysłowej,
 b. wyrównanie strat za uszkodzenia kabli, złączy, baterii i innych szkód następczych  
  podobnych produktów,
 c. wyrównanie strat za szkody spowodowane utratą oprogramowania i danych w wyniku 
  prac naprawczych,
 d. wyrównanie strat za szkody spowodowane lub wynikające z postanowień § 12.8 i 12.9. 
12.11 Roszczenie gwarancyjne uznane przez UNIS nie oznacza, że UNIS przyjmuje 
 odpowiedzialność za poniesione szkody. W okresie gwarancji § 15 ma zastosowanie w 
 całości.

Artykuł 13. Zastrzeżenie prawa własności
13.1 Wszystkie produkty dostarczane przez UNIS pozostają własnością UNIS do momentu 

całkowitej zapłaty wszystkich kwot należnych UNIS na mocy Umowy (lub Umów) przez Drugą 
Stronę. Dotyczy to również odsetek, kosztów i roszczeń z tytułu niewywiązywania się przez 
Drugą Stronę ze zobowiązań wynikających z Umowy. Tytuł własności zostanie przekazany 
również Drugiej Stronie, gdy spłaci wobec UNIS wszystkie roszczenia bazujące na innych 
dostawach lub naprawach.

13.2 Druga Strona jest zobowiązana do przechowywania dostarczonych towarów osobno oraz do 
wyraźnego oznaczania ich jako własności UNIS. Jeżeli Druga Strona nie spełni tego 

 obowiązku, uznaje się, że wszystkie towary tego rodzaju udostępnione lub dostarczone przez 
UNIS, a znajdujące się u Drugiej Strony należą do UNIS.

13.3 Druga Strona jest zobowiązana do utrzymywania ubezpieczenia towarów dostarczonych przez 
UNIS od typowych zagrożeń (w tym ognia, wybuchu, zalania i kradzieży). Wszelkie roszczenia 
Drugiej Strony wobec jej ubezpieczyciela (lub ubezpieczycieli) zostaną przez Drugą Stronę 
zabezpieczone zastawem na rzecz UNIS jako wielokrotne zabezpieczenie roszczeń UNIS 
wobec Drugiej Strony, gdy tylko UNIS poinformuje Drugą Stronę, że jest to wymagane.

13.4 Poza zwykłymi działaniami Druga Strona nie jest uprawniona do dysponowania produktami 
objętymi zastrzeżeniem prawa własności, do wynajmowania ich stronom trzecim, oddawania 
ich w użytkowanie, do ich zastawiania lub w inny sposób obciążania produktów na rzecz osób 
trzecich w części lub całości. W razie naruszeniu tego zakazu, kwoty płatne na rzecz UNIS 
przez Drugą Stronę stają się w całości natychmiast wymagalne bez względu na warunki 

 płatności. UNIS jest nieodwołalnie upoważniona przez Drugą Stronę do odbierania 
 dostarczanych produktów z zastrzeżeniem prawa własności bez jakiejkolwiek interwencji 

sądowej, wezwania lub powiadomienia. Zwrot własności do UNIS nie powoduje rozwiązania 
Umowy, chyba że UNIS poinformuje o tym Drugą Stronę. W przypadku odsprzedaży w 

 momencie zawierania Umowy Druga Strona przenosi na UNIS wszelkie prawa z niej 
 wynikające, dotyczące dochodzenia roszczeń we własnym imieniu.
13.5 Jeżeli Druga Strona nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wobec UNIS, wówczas UNIS, bez 

uszczerbku dla swoich innych praw, jest nieodwołalnie upoważniona przez Drugą Stronę, do 
wejścia do lokalizacji Drugiej Strony i odebrania towarów będących w posiadaniu UNIS bez 
konieczności powiadamiania Drugiej Strony o niewywiązaniu się ze zobowiązań, jak i bez 
konieczności interwencji sądowej.

13.6 W przypadku zajęcia, (czasowego) zawieszenia płatności lub upadłości firmy (lub 
 ewentualnie zastosowania przepisów dotyczących restrukturyzacji zadłużenia w przypadku 

osób fizycznych) Druga Strona niezwłocznie poinformuje wykonującego swe obowiązki 
komornika, zarządcę lub syndyka o prawach UNIS (z tytułu własności). Należy niezwłocznie 
poinformować UNIS o takich okolicznościach.

Artykuł 14. Rozwiązanie Umowy
14.1 Druga Strona w żadnym wypadku nie jest uprawniona do jednostronnego rozwiązania Umowy. 

Tymczasowe wypowiedzenie Umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy możliwość taką wyraźnie 
uzgodniono między stronami.

14.2 Jeżeli w momencie rozwiązania Umowy Druga Strona już otrzymała dostawy lub usługi w 
ramach wykonywania Umowy, realizacja tych dostaw i usług oraz związany z nią obowiązek 
zapłaty nie podlegają odwołaniu. Ponadto Druga Strona jest zobowiązana do przyjęcia części 
lub materiałów już zamówionych przez UNIS. W takim wypadku UNIS będzie również 

 uprawniony do żądania od Drugiej Strony zwrotu utraconych przez UNIS zysków.

Artykuł 15. Odpowiedzialność
15.1 Poza przypadkami umyślnego działania lub rażącego zaniedbania po swojej stronie UNIS 

nie ponosi odpowiedzialności w zakresie innym niż spełnienie zobowiązań gwarancyjnych 
(opisanych w § 12).

15.2 Poza przypadkiem celowego działania i/lub świadomej lekkomyślności ze strony UNIS nie 
ponosi ona odpowiedzialności za szkody, niezależnie od ich rodzaju, powstałe na skutek 
czyszczenia elektroniki.

15. 3 Ponadto UNIS nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia (części) elektroniki przemysłowej 
powstałe w wyniku:

 a. niewłaściwej regulacji, niewłaściwego użytkowania, działania celowego lub rażącego 
  zaniedbania z winy Drugiej Strony,
 b. normalnego zużycia,
 c. zbyt późnej wymiany części lub konserwacji,
 d. działania czynników klimatycznych, takich jak m.in. uderzenie pioruna, uszkodzenia 
  spowodowane przez wodę, zanieczyszczenia, korozja, gazy i opary.
15.4 Druga Strona jest zobowiązana do zwolnienia z odpowiedzialności i zabezpieczenia UNIS i 

jej pracowników przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich oraz wszystkimi związanymi z 
tym skutkami finansowymi związanymi z Umową zawartą przez UNIS z Drugą Stroną, w tym 
naruszeniem patentów, znaków towarowych lub praw użytkowania, modeli handlowych lub 
innych praw osób trzecich, chyba że będzie to wynikać z działania celowego lub rażącego 
zaniedbania ze strony UNIS.

15.5 Jeżeli UNIS będzie ponosić odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, odpowiedzialność za 
nie zawsze będzie ograniczona do odszkodowania za szkody bezpośrednie i do maksymalnej 
kwoty z faktury za odpowiednie produkty lub usługi. 

15.6 Poprzez szkodę bezpośrednią rozumie się wyłącznie:
 a. Uzasadnione koszty ustalenia przyczyny i zakresu szkody, o ile ustalenie to odnosi się do 

bezpośredniej szkody, która w rozumieniu tych warunków może podlegać odszkodowaniu;
 b. Ewentualne uzasadnione koszty poniesione w celu doprowadzenia do wykonania umowy 

przez UNIS, w zakresie, w jakim można je przypisać UNIS;
 c. uzasadnione koszty poniesione w celu zapobieżenia szkodzie lub w celu jej ograniczenia, 

w zakresie, w jakim strona przeciwna wykaże, że koszty te prowadziły do ograniczenia bez-
pośredniej szkody w rozumieniu tych warunków.

15.7 UNIS nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, w tym szkody następcze, utracone 
zyski, utracone oszczędności, szkody niematerialne, szkody biznesowe lub środowiskowe lub 
zniszczenie własności.

15.8 UNIS nie ponosi odpowiedzialności za szkody na przechowywanych rzeczach, w tym za inne 
szkody poniesione na rzeczach na skutek lub podczas wykonywania pracy lub na rzeczach 
znajdujących się w pobliżu miejsca pracy.

15.9 UNIS nigdy nie ponosi odpowiedzialności wobec Drugiej Strony za utratę lub inne 
 uszkodzenie informacji przechowywanych na nośnikach danych lub informacji stanowiących 

część oprogramowania, znajdujących się w elektronice przekazanej Drugiej Stronie do 
naprawy lub w jej częściach.

15.10 Bez uszczerbku dla ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności, jak już stwierdzono, 
 odpowiedzialność UNIS we wszystkich przypadkach niezależnie od podstawy 
 odpowiedzialności ogranicza się do kwoty faktycznie ubezpieczonej w ramach ubezpieczenie 

OC. Zakres tych zobowiązań nigdy nie jest większy od kwoty, która w danym przypadku jest 
wypłacana z tego ubezpieczenia.

15.11 Zgodnie z tym artykułem w gestii UNIS leży decyzja, czy Drugiej Stronie zaproponuje 
wyrównanie kosztów w postaci odszkodowania, czy też przystąpi do wymiany lub naprawy.

15.12 Niniejszy artykuł stosuje się bez uszczerbku dla wymienionych w artykule 5 czynności i miejsc.

Artykuł 16. Zawieszanie i rozwiązywanie Umowy
16.1 Druga Strona będzie uprawniona do rozwiązania Umowy wyłącznie z powodu 
 niedotrzymania warunków Umowy, jeżeli UNIS nie wypełni podstawowych zobowiązań 
 wynikających z Umowy, zawsze po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o niewywiązaniu 

się ze zobowiązania i po wyznaczeniu spółce UNIS wystarczającego terminu na naprawienie 
awarii.

16.2 UNIS może zawiesić wykonywanie Umowy na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy lub 
rozwiązać umowę w całości lub w części bez wypowiedzenia i bez interwencji sądowej, nie 
będąc jednocześnie zobowiązaną do zapłaty wszelkich odszkodowań lub gwarancji i bez 
uszczerbku dla jego pozostałych praw, jeśli zajdzie którakolwiek z następujących sytuacji:

 a)  jeżeli Druga Strona nie będzie się wywiązywać z któregokolwiek ze swoich zobowiązań 
  wynikających z Umowy lub powiązanej Umowy z UNIS, wywiąże się z nich z 
  naruszeniem wyznaczonego terminu lub w sposób niesatysfakcjonujący,
 b)  jeżeli istnieć będą uzasadnione obawy, że Druga Strona nie jest lub nie będzie w stanie 
  wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec UNIS i w wyznaczonym terminie nie 
  wypełniła pisemnego wezwania UNIS,
 c)  jeżeli w momencie zawierania Umowy Druga Strona została poproszona o 
  ustanowienie zabezpieczenia na potrzeby wypełnienia swoich zobowiązań 
  wynikających z Umowy, a zabezpieczenie to nie zostało ustanowione lub jest 
  niewystarczające,
 d)  w przypadku upadłości firmy, (tymczasowego) zawieszenia płatności, 
  zastosowania restrukturyzacji długu poprzez postępowanie układowe w przypadku 
  osób fizycznych, zawieszenia, likwidacji lub przeniesienia w całości lub w 
  części – bez względu na to, czy jako zabezpieczenie – (spółki) Drugiej Strony, w tym 
  przeniesienia znacznej części jej należności. 
 Podczas zawieszenia UNIS jest uprawniona a na końcu zobowiązana do zdecydowania się 

albo na wykonanie zawieszonej Umowy, albo na jej całkowite lub częściowe rozwiązanie.
16.3 W przypadku zawieszenia lub rozwiązania uzgodniona cena staje się natychmiast wymagalna 

i płatna i zostaje pomniejszona o warunki już spełnione oraz o koszty zaoszczędzone przez 
UNIS w wyniku zawieszenia.

Artykuł 17. Siła Wyższa
17.1 W przypadku działania siły wyższej UNIS ma prawo – według własnego uznania – do 
 zawieszenia wykonywania Umowy na czas działania siły wyższej, albo do rozwiązania Umowy 

w całości lub w części, bez interwencji sądowej i bez odpowiedzialności spółki UNIS 
 za jakiekolwiek odszkodowanie. Podczas zawieszenia UNIS jest uprawniona a na końcu 
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zobowiązana do zdecydowania się albo na wykonanie Umowy, albo na jej całkowite lub 
częściowe rozwiązanie.

17.2 Za siłę wyższą uznaje się każdą okoliczność niezależną od woli UNIS – nawet jeśli była 
możliwa do przewidzenia już w momencie zawierania Umowy – która uniemożliwia wykonanie 
Umowy na stałe bądź tymczasowo lub jest nie do przyjęcia, a także – o ile już takich 

 przypadków nie uzgodniono – wojnę, strajk, wypadki, powódź, niedostateczną podaż 
materiałów, sprzętu, materiałów roboczych, deficyt siły roboczej i inne podobne zdarzenia lub 
poważne zakłócenia w firmie UNIS lub u jednego z jej dostawców. Wszystko to ma 

 zastosowanie bez względu na to, czy okoliczności powodujące wystąpienie siły wyższej 
występują w Holandii, czy też w innym kraju.

Artykuł 18. Wygaśnięcie praw
18.1 Wszelkie prawa do podjęcia działań przeciwko UNIS i osobom trzecim zaangażowanym przez 

UNIS przy realizacji Umowy, również w oparciu o fakty, które uzasadniałyby stwierdzenie, że 
dostarczony produkt lub usługa nie jest zgodna z Umową, w każdym przypadku wygasają po 
upływie jednego roku od stwierdzenia wady.

Artykuł 19. Własność intelektualna
19.1 Wszystkie (informacje zawarte w) ofertach, projektach, wyposażeniu, modelach, narzędziach, 

obrazach, oprogramowaniu, rysunkach itp. oraz powiązane prawa własności przemysłowej 
i intelektualnej lub równoważne prawa są i pozostaną własnością UNIS, nawet jeśli za ich 
produkcję odpowiedzialna będzie Druga Strona.

 Druga Strona zadba o to, by ani w całości, ani w części ich nie kopiowano, nie przekazywano 
osobom trzecim ani nie udostępniano do wglądu, a ich zawartości nie ujawniano osobom 
trzecim, chyba że uzyskano na to uprzednią pisemną zgodę UNIS.

19.2 Druga Strona Umowy uzyskuje jedynie prawa użytkowania związane z niniejszymi Warunkami 
ogólnymi i prawa wyraźnie określone w przepisach. Prawo użytkowania przysługujące Drugiej 
Stronie Umowy jest niewyłączne, nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani 

 sublicencjonowaniu.
19.3 UNIS w żaden sposób nie gwarantuje, że produkty lub usługi dostarczone Drugiej Stronie 

umowy nie naruszą żadnego pisemnego lub niepisanego prawa intelektualnego lub własności 
przemysłowej osób trzecich.

Artykuł 20. Dane osobowe i polityka prywatności
20.1  UNIS będzie stosowała ewentualnie uzyskane dane osobowe wyłącznie w celach opisanych 

w tym artykule i zgodnie z jej polityką prywatności oraz będzie czynić wszystko co możliwe, by 
chronić te dane osobowe.

20.2  Dane osobowe są przetwarzane przez UNIS na potrzeby prowadzonej przez nią działalności, 
administracji klientów oraz zainteresowania (dawnych) klientów jej produktami i/lub usługami. 
W razie konieczności dane osobowe mogą być wykorzystywane do nawiązania kontaktu z 
klientem.

20.3  Inne informacje dotyczące danych osobowych znajdują się na stronie internetowej UNIS w 
dziale polityka prywatności.

Artykuł 21. Podzielność
21.1  Nieważność lub niemożność zastosowania jednego lub więcej postanowień niniejszej umowy 

nie narusza ważności poszczególnych innych postanowień oraz ważności niniejszej umowy 
jako takiej. Strony po konsultacji zastąpią nieważną lub niemającą zastosowania część 
postanowieniami, które są ważne i mają zastosowanie, i których skutki prawne, zważywszy 
na treść i cel Umowy, są w jak najszerszym zakresie zgodne ze skutkami prawnymi części 
nieważnej lub niemającej zastosowania.

Artykuł 22. Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów
22.1 UNIS zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Warunków ogólnych. Druga Strona jest 

związana tymi zmianami.
22.2 W stosunkach prawnych między UNIS a Drugą Stroną stosuje się prawo holenderskie. 

Możliwość zastosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej 
sprzedaży towarów i ustawodawstwa zagranicznego jest wyraźnie wyłączona.

22.3 Do celów wyjaśniania Warunków ogólnych pierwszeństwo ma tekst niderlandzki.
22.4 Wszelkie spory powstałe w wyniku lub w związku z Umową (lub Umowami) lub niniejszymi 

Warunkami ogólnymi będą podlegać orzeczeniu właściwego sądu w prowincji Holandia 
Północna, w Leeuwarden. UNIS zawsze będzie uprawniona do wniesienia sprawy do sądu 
właściwego miejscowo dla siedziby Drugiej Strony i właściwego rzeczowo do rozpoznania 
sprawy.

 


