Ogólne warunki dostaw i usług
firmy El-Cab Sp. z o.o. z siedzibą w Bolechowo-Osiedle – dalej zwaną El-Cab –
Znajduje zastosowanie w stosunkach handlowych z przedsiębiorstwami, w rozumieniu
Ustawy z dnia 02 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej.
I. Zakres stosowania
1.El-Cab wykonuje usługi i dostawy na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków.
2.Obowiązują wyłącznie ogólne warunki
El-Cab; nie uznajemy ogólnych warunków handlowych zamawiającego, które są sprzeczne
lub odmienne od ogólnych warunków
El-Cab, chyba, że wyraźnie wyraziliśmy na nie
zgodę na piśmie lub też w drodze indywidualnego porozumienia.
II. Zawarcie umowy i zmiany umowy
1.Umowy dostawy dochodzą do skutku albo
poprzez pisemne potwierdzenie przez El-Cab
pisemnego zamówienia albo poprzez wykonanie dostawy.
2.Wszelkie ustne, w szczególności także telefoniczne zamówienia, zawarcie umowy
i określenie warunków dostaw oraz ich zmiany
i uzupełnienia wymagają dla swojej ważności
oddzielnego pisemnego potwierdzenia przez
El-Cab. Zamówienia można dokonywać także
drogą elektroniczną lub telefaksem.
3.Porozumienia ustne po zawarciu umowy, w
szczególności późniejsze zmiany i uzupełnienia
Ogólnych Warunków El-Cab, wymagają dla
swojej skuteczności pisemnego potwierdzenia
ze strony El-Cab.
III. Dostawa i termin dostawy
1.Zakres dostawy określa pisemne
potwierdzenie zamówienia przez El-Cab.
O ile nie nastąpi potwierdzenie zamówienia,
zakres dostawy wynikać będzie z uzgodnień
między zamawiającym i El-Cab, które winny
być potwierdzone w formie pisemnej.
2.W przypadku odmowy przyjęcia dostawy
przez zamawiającego wszelkie koszty przewozu i opłaty pocztowe oraz koszty dodatkowe
ponosi zamawiający.
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3.Jeżeli El-Cab otrzyma po przyjęciu
zamówienia określone sygnały o nieregularnych płatnościach ze strony amawiającego,
o wniosku lub otwarciu postępowania
upadłościowego lub innym pogorszeniu jego
kondycji finansowej, to El-Cab ma prawo do
uzależnienia wykonania dostawy od zapłaty z
góry lub dostarczenia za pobraniem
pocztowym.
4.El-Cab zastrzega sobie prawo do odstąpienia
od umowy, jeżeli po zawarciu umowy uzyska
informację o okolicznościach uzasadniających
wątpliwości co do wiarygodności kredytowej
zamawiającegoi należność El-Cab stanie się
przez to zagrożona.
5.Dotrzymanie terminów dostaw przez El-Cab
jest uwarunkowane terminowym wpływem
wszelkich dokumentów podlegających na
dostarczeniu przez zamawiającego,
w szczególności planów, zezwoleń i
dopuszczeń oraz dotrzymania uzgodnionych
warunków płatności i podjęciem innych
koniecznych czynności przygotowawczych
oraz wymaganym współdziałaniem ze strony
zamawiającego. Jeżeli warunki te nie zostaną
spełnione, to termin dostawy ulega stosownemu wydłużeniu.
6.El-Cab ma prawo do dostaw częściowych o
tyle, o ile nie powodują one niemożliwych do
zaakceptowania dodatkowych kosztów dla
zamawiającego.
7.Termin dostawy wydłuża się w przypadku
wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód
wynikających z przyczyn niezależnych, na
które El-Cab nie ma wpływu.
8.Dotrzymanie terminu dostawy przez El-Cab
jest uzależnione od otrzymania właściwej i
terminowej dostawy na rzecz El-Cab od jej
dostawców.
9.Wysyłka wszystkich towarów odbywa się na
rachunek i ryzyko zamawiającego,
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niezależnie od tego, czy chodzi o dostawę
franco, loco fabryka lub loco magazyn. El-Cab
nie przejmuje odpowiedzialności za zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotu
dostawy w czasie transportu, jeżeli El-Cab nie
jest jednocześnie przewoźnikiem.
10.Jeżeli nie zostaną dotrzymane uzgodnione
terminy, to obowiązują przepisy ustawowe.
11.Jeżeli wysyłka względnie odbiór przedmiotu dostawy zostaną opóźnione z przyczyn,
za które odpowiada zamawiający, to zostaną
mu naliczone koszty powstałe w wyniku tego
opóźnienia.
IV. Rozliczanie, płatności i zastrzeżenie
własności
1.Ceny El-Cab należy rozumieć jako odbiór z
fabryki z wyłączeniem opakowania i
ubezpieczenia
oraz
za
doliczeniem
każdorazowo obowiązującego ustawowego
podatku VAT.
2.W przypadku opóźnienia w dokonaniu
płatności przez zamawiającego El-Cab
zastrzega sobie prawo, także bez wypowiadania umowy i bez nałożenia dodatkowego terminu, żądać tymczasowego wydania
przedmiotu dostawy, w stosunku do którego
zastrzeżono własność El-Cab.
3.El-Cab zastrzega sobie prawo własności
w stosunku do podlegającego dostawie towaru, do chwili zapłaty wszystkich należności
wynikających ze stosunku handlowego z
zamawiającym. W przypadku zapłaty czekiem
wzgl. z wykorzystaniem weksla zastrzeżenie
własności istnieje do czasu wykupienia czeku
lub weksla przez zamawiającego.
4.W przypadku zachowań zamawiającego
naruszających umowę, w szczególności w
przypadku zwłoki w płatnościach, El-Cab, po
stosownym wezwaniu, ma prawo do żądania
zwrotu dostarczonego towaru, a zamawiający
ma obowiązek jego wydania.
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V. Dokumenty i zachowanie tajemnicy
1.Wszelkie udostępnione przez El-Cab
informacje handlowe i techniczne (włącznie
z informacjami o właściwościach, które
posiadają przekazane przedmioty a także
z dokumentami i software oraz pozostałą
wiedzą i doświadczeniem) stanowią wyłączną
własność El-Cab, dopóki nie staną się publicznie jawne w sposób udowodniony oraz
stanowią tajemnicę wobec osób trzecich i
wolno je udostępniać wyłącznie takim osobom we własnym zakładzie dostawcy, które
z konieczności muszą uczestniczyć w wykonaniu dostawy i które także są zobowiązane do
zachowania tajemnicy w tym względzie.
2.El-Cab zastrzega sobie wszelkie prawa
do wskazanych w ust. 2 informacji (włącznie
z prawami autorskimi i prawem zgłoszenia
przemysłowych praw ochronnych takich jak
patenty, wzory użytkowe itd.). O ile takowe
informacje zostaną udostępnione El-Cab przez
osoby trzecie, to takie prawne zastrzeżenie
obowiązuje także na korzyść tych osób trzecich.
VI. Gwarancja, obowiązek sprawdzenia
1.El-Cab udziela gwarancji, że przedmiot
dostawy i usług jest wolny od wad fizycznych
i prawnych w rozumieniu prawa, na ustawowy okres gwarancji, przy uwzględnieniu
poniższych postanowień.
2.El-Cab jest zwolniony z gwarancji, jeżeli
wady były znane zamawiającemu w momencie
zawierania umowy.
3.Zamawiający
traci
prawa
z
tytułu
odpowiedzialności gwarancyjnej, jeżeli nie
zgłosił stwierdzonych wad niezwłocznie do
El-Cab; jeśli wada ujawni się dopiero
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później, to skutek w postaci utraty prawa z
tytułu odpowiedzialności gwarancyjnej
zachodzi wtedy, jeżeli zamawiający nie zgłosi
wady El-Cab niezwłocznie po jej odkryciu.
4.Gwarancja nie obejmuje wad i szkód, które
wystąpią w związku z niewłaściwym
obchodzeniem się z towarem, na skutek nieprzestrzegania przez zamawiającego
przepisów o instalacji, montażu, stosowaniu
i
warunkach
stosowania,
chyba,
że
zamawiający udowodni, że okoliczności te nie
stanowią pierwotnej przyczyny
zareklamowanej wady.
5.O ile zostanie stwierdzona wada dostawy lub
usługi, El-Cab decyduje, czy wada zostanie
usunięta, czy też nastąpi dostawa zastępcza.
6.Dla zapewnienia opracowania reklamacji
wymagane jest odesłanie przez zamawiającego
dostarczonego mu towaru wraz z kopią rachunku / dowodu dostawy i dokładnym opisem
reklamowanej wady.
7.W związku z reklamacją zamawiający
winien odesłać reklamowany towar do El-Cab,
w miarę możliwości w oryginalnym
opakowaniu, w sposób prawidłowy i w stanie
kompletnym wraz z dostarczonymi elementami
dodatkowymi i akcesoriami.
El-Cab nie odpowiada za szkody wynikłe z
nieprawidłowego zapakowania reklamowanego towaru przez zamawiającego.
8.Naprawy pogwarancyjne są odpłatne.
VII. Siła wyższa

produkcji w zakładzie El-Cab, zarządzenia
urzędowe i inne wydarzenia niemożliwe do
uniknięcia przez El-Cab, które spowodują
opóźnienie do 3 miesięcy, nie uprawniają
zamawiającego
do
częściowego
lub
całkowitego odstąpienia od umowy.
2.W przypadku wystąpienia przeszkody
określonej w ust. 1 przez okres przekraczający
3 miesiące, obie strony umowy mają prawo do
odstąpienia od umowy.
VIII. Miejsce wykonania umowy, właściwość
miejscowa sądu i stosowane prawo
1.Miejscem wykonania umowy dla obu stron
jest siedziba El-Cab.
2.Ewentualne spory między stronami umowy
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla
siedziby El-Cab. El-Cab jest jednak
uprawniona do wniesienia powództwa w siedzibie zamawiającego.
3.Stosunek prawny podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej.
4.Jeżeli jakieś postanowienie niniejszych
warunków i ewentualnych dalszych ugodnień
okaże się lub stanie nieskuteczne, to nie
narusza to ważności pozostałych postanowień
tych warunków. Strony umowy są zobowiązane
do zastąpienia postanowienia nieskutecznego postanowieniem podobnym, właściwym z
punktu widzenia ekonomicznego, w innym
przypadku zastosowanie znajdują stosowne
przepisy prawa.

1.Działanie siły wyższej, strajki pracownicze,
niezawinione zakłócenia
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