Ogólne warunki zakupu surowców i towarów przez EL-CAB Sp. z o.o.

1. DEFINICJE
Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach
zakupu surowców i towarów przez
EL-CAB Sp. z o.o. (El-cab) używa się
wskazanych poniżej pojęć, należy przez to
rozumieć:
1.1 Warunki
“Warunkami” są niniejsze warunki zakupu
surówców i towarów przez El-cab.
1.2 Surowce
“Surowce” są to wszelkie rzeczy ruchome,
które ze względu na ich przeznaczenie służyć
mają dalszej produkcji El-cab.
1.3 Towary
“Towary” są to wszelkie rzeczy ruchome, które
są produktem ostatecznym, przeznaczonym
do bezpośredniego użycia w celu, dla którego
je wyprodukowano.
1.4 Sprzedawca
“Sprzedawca” oznacza podmiot składający
ofertę zawarcia umowy, do którego El-cab
kieruje zapytanie ofertowe lub zamówienie, lub
będący stroną umowy, na podstawie której
El-cab dokonuje zakupu Surowców lub
Towarów.
1.5 Materiały
“Materiały” są to rzeczy stanowiące własność
El-cab, które wydawane są sprzedawcy w celu
wyprodukowania zamówionych Surowców.
1.6 Odpady
“Odpady” są to pozostałości Materiałów, niewykorzystane do wypordukowania Surowców.
2. Zakres obowiązywania Warunków
2.1 El-cab nabywa Surowce lub Towary na
podstawie niniejszych Warunków.
2.2 Niniejsze Warunki stosuje się do wszystkich umów, których przedmiotem jest zakup
Surowców lub Towarów przez El-cab.
2.3 Jeżeli nie uzgodniono inaczej, stosuje
sięWarunki w wersji obowiązującej na dzień
zawarcia umowy. Aktualna wersja warunków
doręczona
będzie
Sprzedawcy
przed
zawarciem umowy. Aktualna wersja Warunków
dostępna będzie w każdym czasie w wersji
elektronicznej pod adresem www.el-cab.com.
pl.
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2.4 Jeżeli El-cab i Sprzedawca na piśmie nie
postanowili inaczej, wyłączone jest stosowanie wszelkich wzorców umów oraz ogólnych
warunków umów Sprzedawcy.
2.5 Wykonując zlecenie bądź zamówienie
Sprzedawca uznaje w całości Warunki. Jeżeli
Sprzedawca nie zgadza się z Warunkami
zobowiązany
jest
niezwłocznie,
przed
wykonaniem zlecenia bądź zamówienia pisemnie powiadomić El-cab. W takim przypadku
Sprzedawca i El-cab określą na podstawie
odrębnie sporządzonego pisemnego porozumienia warunki na jakich dojdzie do realizacji
zlecenia bądź zamówienia. W braku porozumienia, do zawarcia umowy nie dochodzi.
2.6 W przypadku sprzeczności pomiędzy
treścią postanowień umowy zawartej przez
El-cab ze Sprzedawcą a treścią Warunków,
pierwszeństwo mają postanowienia umowy.
3. Prawo właściwe
Do wszystkich umów, których dotyczą
niniejsze Warunki, stosuje się prawo polskie
o ile wyraźnie nie uzgodniono ina-czej.
Wyłączone jest stosowanie Konwencji Narodów
Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży
towarów i Konwencji o przedawnieniu w
międzynarodowej sprzedaży towarów.
4.Zawarcie umowy
4.1 Zawarcie umowy następuje na podstawie
zamówienia.
4.2 Zamówienia obowiązują tylko wówczas
jeśli zostaną przekazane w formie pisemnej.
Zamówienie jest ważne także w braku
opatrzenia go podpisem. Jako zachowanie
formy pisemnej zamówienia uważa się także
zamówienie przekazywane faksem, pocztą
elektroniczną lub innym elektronicznym
systemem przekazywania danych.
4.3 Sprzedawca potwierdza, że zapoznał się
z treścią otrzymanego zamówienia, rozumie
jego treść oraz akceptuje fakt, że przyjęcie
zamówienia stanowi jednocześnie przyjęcie
Warunków.
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Każde zamówienie winno być potwierdzone
przez Sprzedawcę niezwłocznie po jego
otrzymaniu, nie później niż w ciągu 3 dni
roboczych od dnia otrzymania zamówienia.Nie
wniesienie przez Sprzedawcę w tym terminie
pisemnych zastrzeżeń oznacza przyjęcie
zamówienia do realizacji bez jakichkolwiek
uwag.
4.4 Umowa zostaje zawarta z momentem
potwierdzenia przez Sprzedawcę otrzymania
zamówienia.
5. Warunki wykonania umowy
5.1 Dostawa Surowców lub Towarów musi
nastąpić w miejscu określonym w zamówieniu
z dokumentem dostawy WZ lub z fakturą.
Dokumenty dostawy musza zawierać datę,
numer zamówienia, indeks El-cab oraz nazwę
materiału. Dokumenty dostawy nie zawierające
jakiejkolwiek z wyżej wymienionych informacji
uznaje się za niekompletne. Płatność
za fakturę z tytułu będzie opóźniona do
czasu przedstawienia przez Sprzedawcę
prawidłowego dokumentu dostawy.
5.2 W przypadku nieprzestrzegania przez
Sprzedawcę uzgodnionego terminu dostawy
lub w przypadku gdy dostawa jest niekompletna
lub zawiera większą ilość niż zamówiona lub
gdy nie jest zgodna z zamówieniem, El-cab
zastrzega sobie prawo do odmowy jej przyjęcia.
El-cab może odmówić przyjęcia dostawy jeśli z
powodu niekompletności dokumentów dostawy
niemożliwa jest identyfikacja dostawy.
5.3 Każda dostawa, której przyjęcia
odmówiono, zostanie zwrócona Sprzedawcy
na jego koszt i ryzyko, w ciągu 5 dni od daty
oświadczenia o odmowie przyjęcia dostawy.
Dostawy częściowe będą akceptowane po
wcześniejszym dokładnym uzgodnieniu.
5.4 W przypadku nieterminowej realizacji, Elcab zastrzega sobie możliwość naliczenia
i obciążenia Sprzedawcy karą umowną w
wysokości 5% wasrtości dostawy netto za
każdy dzień zwłoki.
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W przypadku gdy kara umowna nie pokryje w
całości szkody, jaką El-cab poniósł w związku z
nieterminową dostawą, wówczas ma on prawo
dochodzienia odszkodowania na zasadach
ogólnych.
5.5 Każda dostawa wymaga awizacji
5.6 Sprzedawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego, uzgodnionego przy
zamówieniu z El-cab opakowania dla dostarczanych Surowców lub Towarów. Jeśli nie
zostaną poczynione dodatkowe uzgodnienia,
dostarczane Surowce lub Towary powinny
być opakowane odpowiednio i zgodnie z
zasadami przyjętymi w obrocie dla transportu
tych rze-czy. Za uszkodzenia powstałe
na skutek niedostatecznego opakowania
odpowiedzialność ponosi Sprzedawca.
6. Przejście ryzyka
6.1 Przejście ryzyk związanych z Surowcami
lub Towarami następuje zgodnie z warunkami
dostawy.
6.2 Ryzyko związane z zaginięciem Surowców
lub Towarów bądź obniżeniem ich wartości
El-cab przejmuje dopiero od momentu odbioru
Surowców lub Towarów w miejscu przeznaczenia.
7. Jakość i dokumentacja
7.1 Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Surowców i Towarów o najwyższej
dostępnej
jakości,
pełnowartościowych,
trwałych i pozbawionych jakichkolwiek wad
materiałowych, projektowych lub wykonawczych.
7.2 Sprzedawca oświadcza, że wszystkie
oferowane i wyrpodukowane przez niego
wyroby
spełniają wymagania Dyrektywy
2002/95/EC (ROHS).
7.3 Sprzedawca ma obowiązek wcześniejszego
poinformowania El-cab gdy:
- zastosowano inny materiał niż dotychczas
stosowany,
- nastąpiła zmiana procesu technologicznego
lub metod produkcji,
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- zmieniły się źródła pozyskania surowców lub
materiałów,
zwiększyła
się
liczba
przypadków
występowania wad w jego wyrobach lub wad,
stwarzających ryzyko spowodowania szkód w
mieniu lub na osobie, jak również o istotnych
roszczeniach zgłoszonych w stosunku do niego
w związku ze sprzedażą wadliwych wyro-bów
lub szkodami przez nie spowodowanymi.
7.4 W przypadku, gdy dostawca korzysta z usług
poddostawców surowców i usług zobowiązany
jest do przekazywania informacji o istotnych
wymaganiach względem wyrobu dla El-Cab.
Poddostawca zobligowany jest również do
przestrzegania wymagań zawartych w punkcie
7.3 niniejszego dokumentu.
7.5 Jeśli skutkiem dostawy wadliwych
Surowców i Towarów jest wstrzymanie
produkcji
El-cab, El-cab może dochodzić za każdy
przypadek wstrzymania produkcji kary
umownej w wysokości 1300 Euro za każdą
godzinę wstrzymania produkcji.
7.6 W przypadku stwierdzenia reklamacji
jakościowej lub ilościowej El-cab przesyła
Sprzedawcy zgłoszenie reklamacyjne w ciągu
7 dni od daty dostawy. Pozostałe wady, które
stwierdzone zostaną dopiero podczas obróbki
lub podczas użytkowania dostarczonego
wyrobu przez Klienta El-cab, El-cab zgłasza
Sprzedawcy w ciągu 7 dni od dnia stwierdzenia
wady.
7.7 Wystawienie zgłoszenia reklamacyjnego
dla Sprzedawcy, każdorazowo skutkować
będzie obciążeniem Sprzedawcy kwotą
100EUR, tytułem poniesionych kosztów
administracyjnych.
7.8 Sprzedawca, na życzenie El-cab jest
zobowiązany do przedstawienia wymaganych
certyfikatów jakościowych, świadectw jakości
dostarczonych wyrobów, usług i procesów.

Wydanie: Listopad 2017

El-cab zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytów Systemu Zarządzania
Jakością i/lub produktu i/lub procesu w
siedzibie Sprzedawcy przez urawnionych
przedstawicieli El-cab lub przedstawicieli
klientów El-cab, po uprzednim uzgodnieniu ze
Sprzedawcą zakresu, czasu i terminu takiego
audytu.
8. Obowiązek rozliczenia się z Materiałów
W przypadku gdy El-cab wydaje Sprzedawcy Materiały, Sprzedawca jest zobowiązany
przedstawić szczegółowe dane określające,
jaki procent Materiałów został wykorzystany do
wyprodukowania zamówionych przez El-cab
Surowców, jaki procent został nieodwracalnie
utracony z uwagi na procesy technologiczne
oraz jaki procent Materiałów stanowi Odpady.
Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić El-cab
wszystkie Odpady na swój koszt i ryzyko.
El-cab ma prawo uważać umowę za
niewykonaną do czasu przedstawienia rozliczenia z wykorzystania Materiałów oraz
zwrócenia Odpadów. W przypadku, gdy
wielkość Odpadów przekroczy wielkość
określoną przez strony jako uzasadnioną
ekonomicznie, Sprzedawca jest zobowiązany
zwrócić El-cab wartość zmarnowanych
Materiałów.
9. Odpowiedzialność
Jeśli nie uzgodniono inaczej, Sprzedawca jest
zobowiązany do pokrycia szkód poniesionych
przez El-cab bezpośrednio lub pośrednio
wskutek wad Surowców lub Towarów,
naruszenia przez Sprzedawcę przepisów
administracyjnych
dotyczących
bezpieczeństwa lub z
jakichkolwiek innych przyczyn leżących po
stronie Sprzedawcy, nawet jeżeli nie można
przypisać mu winy. Odpowiedzialność ta obejmuje także przypadki wyrządzenia szkód na
osobie i mieniu przez wytworzone przez El-cab
produkty z użyciem Surowców, jeżeli przyczyną
powstania szkody było istnienie wady Surowców
lub niezgodność dostawy z warunkami umowy.
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10. Ubezpieczenie
Jeżeli nie uzgodniono inaczej, Sprzedawca
zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
działalności własnego przedsiębiorstwa, szkód
wyrządzonych przez produkt niebezpieczny oraz
szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu.
Powyższa umowa ubezpieczenia powinna być
utrzymywana przez cały okres trwania umowy
pomiędzy El-cab a Sprzedawcą. El-cab może
żądać okazania polisy ubezpieczeniowej wraz
ze szczegółowymi warunkami ubezpieczenia.
W wyniku zawarcia wyżej wspomnianej umowy
ubezpieczenia, odpowiedzialność Sprzedawcy
w żadnym razie nie może ulec ograniczeniu.
11. Cesja
Sprzedawca bez pisemnej zgodu El-cab nie
jest uprawniony do przelania części lub całości
praw wynikających z umowy zawartej z El-cab
na osobę trzecią.
12. Tajemnica handlowa
Wszystkie dokumenty i załączniki dostarczane
przez El-cab Sprzedawcy jak próbki, rysunki
dane itp., jak i inne dostarczane sprzedawcy
informacje , nie mogą być publikowane,
przekazywane osobom trzecim, chyba że służy
to wypełnieniu warunków umowy. Wyroby
wytwo-rzone na podstawiem przekazanych
Sprzedawcy przez El-cab rysunków, wzorów
itp. względnie wykonanych za pomocą
narzędzi należących do El-cab nie mogą być
używane przez Sprzedawcę ani oferowane lub
dostarczane osobom trzecim.
13. Siła wyższa
13.1 Jeżeli El-cab wskutek działania siły
wyższej nie może dokonać odbioru Surowców
lub Towarów w uzgodnionym miejscu,
Sprzedawcy nie przysługują wobec El-cab
jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze z
tytułu opóźnienia w od-biorze Surowców lub
Towarów. W takim przypadku Sprzedawca
nie może także żądać spełnienia przez El-cab
świadczenia wzajemnego z umowy.
Za siłe wyższą w rozumieniu niniejszych
Warunków uważa się wszelkie nieprzewidziane,
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nieuniknione i poważne zdarzenia takie jak np.
katastrofy wywołane działaniem sił przyrody,
wojnę, rozruchy, zamieszki, strajki, środki administracyjne. W miarę możliwości El-cab
powiadomi Sprzedawcę o przypuszczalnym
czasie trwania przeszkód spowodowanych
siłą wyższą. Na czas trwania tych przeszkód
Sprzedawca zobowiązany jest do właściwego
przechowywania Surowców lub Towarów na
swój koszt i ryzyko.
13.2 El-cab jest zwolniony z obowiązku
odbioru zamówionych Surowców lub Towarów
całkowicie bądź w części i upoważniona w tym
zakresie do odstąpienia od umowy w terminie
dwóch miesięcy od dnia ustania działania siły
wyższej, o ile Surowce lub Towary te, z uwagi
na opóźnienie wywołane przez siłę wyższą
stały się dla El-cab - przy uwzględnieniu raacji
ekonomicznych - nieprzydatne.
14. Upadłość
Sprzedawca jest zobowiązany do podjęcia
ekonomicznie uzasadnionych działań w zakresie
własnych umów kupna/sprzedaży w odniesieniu
do przedmiotów Umowy, które dostarcza do
El-cab (towaru lub komponentu), tak aby w
przypadku upadłości Sprzedawcy lub w podobnym przypadku, El-cab miał możliwość nabycia
towarów lub komponentów od „poddostawców”
na tych samych warunkach co Sprzedawca.
15. Klauzula salwatoryjna
Jeżeli jakieś postanowienie niniejszych Warunków i ewentualnych dalszych uzgodnień 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.
16. Miejsce wykonania
Miejscem wykonania umowy jest miejsce
określone przez El-cab. Miejscem wykonania
płatności jest siedziba El-cab.
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17. Sąd właściwy
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest
sąd powszechny właściwy dla siedziby
El-cab. El-cab jest jednak uprawniony do
wniesienia powództwa w sądzie właściwym dla
siedziby Sprzedawcy.
18. Język umowy
Umowy zawierane przez El-cab są sporządzone
zawsze w języku polskim. Umowy mogą być
także sporządzone w więcej niż jednej wersji
językowej, z tym iż, zawsze umowa w języku
polskim jest wiążąca i brana pod uwagę dla
rozstrzygnięcia treści umowy i woli stron umowę
zawierających, chyba że umowa stanowi inaczej.
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