OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
I. Zakres zastosowania
1. Niniejsze ogólne warunki świadczenia usług (zwane dalej: „OWŚU”) dotyczą zasad współpracy
pomiędzy spółką pod firmą: El-Cab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w BolechowoOsiedle, adres: ul. Obornicka 37, 62-005 Owińska, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00
złotych, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerek KRS: 0000046624, REGON: 630484668, NIP:
7771036583 (zwanej dalej „El-Cab”), a jej kontrahentami, będącymi przedsiębiorcami w rozumieniu
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (zwanych dalej łącznie „Zamawiającymi” lub
indywidualnie „Zamawiającym”), w zakresie świadczenia przez El-Cab na rzecz Zamawiających dostawy
wiązek kablowych i stanowią integralną część umów dostawy zawieranych pomiędzy El-Cab a
Zamawiającymi.
2. Postanowienia OWŚU stanowią całość uzgodnień dotyczących dostawy świadczonych przez El-Cab na
rzecz Zamawiających i mogą być zmienione wyłącznie w drodze indywidualnego pisemnego
porozumienia zawartego pomiędzy El-Cab i Zamawiającym.
3. Postanowienia regulaminów, ogólnych warunków świadczenia usług lub innych aktów o charakterze
wewnątrzorganizacyjnym, które są stosowane przez Zamawiającego, pozostają bez wpływu na
skuteczność postanowień OWŚU i ich zakres, chyba że co innego zostało uzgodnione w drodze
indywidualnego pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy El-Cab i Zamawiającym.
II. Zawarcie i zmiana umowy
1. Do zawarcia umowy dostawy pomiędzy El-Cab i Zamawiającym dochodzi w wyniku pisemnego
potwierdzenia przez EL-CAB pisemnego zamówienia otrzymanego od Zamawiającego lub poprzez
realizację przez El-Cab dostawy będącej przedmiotem tego zamówienia. Strony dopuszczają możliwość
złożenia przez Zamawiającego zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefaksem.
2. Wszelkie ustne lub telefoniczne zamówienia oraz ustalenia dotyczące dostawy i jej warunków, w tym
postanowień OWŚU, a także ich zmiany lub uzupełnienie wymagają dla swojej ważności oddzielnego
pisemnego potwierdzenia przez El-Cab. W przypadku zawarcia pisemnego porozumienia, o którym
mowa w zdaniu poprzedzającym, postanowienia tego porozumienia obowiązują w miejsce
postanowień OWŚU, w zakresie w jakim postanowienia te dotyczą zagadnień uregulowanych tamże.
III. Dostawa i termin dostawy
1. Towary będące przedmiotem dostawy, w szczególności ilość towarów, a także termin dostawy
powinien zostać wskazany w przez Zamawiającego w zamówieniu i potwierdzony przez El-Cab w drodze
pisemnego potwierdzenia zamówienia. Jeżeli El-Cab wykonał usługę dostawy bez pisemnego
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potwierdzenia zamówienia, towary będące przedmiotem dostawy ustala się na podstawie całokształtu
uzgodnień między Zamawiającym i El-Cab, które winny być potwierdzone w formie pisemnej.
2. Najpóźniej w chwili wydania towarów będących przedmiotem dostawy Zamawiający jest
zobowiązany sprawdzić, czy przedmiot dostawy jest zgodny z zamówieniem i zgłosić El-Cab wszelkie
zastrzeżenia w tym zakresie pod rygorem utraty w przyszłości uprawnień do zgłoszenia roszczeń
związanych z niezgodnością przedmiotu dostawy z zamówieniem. W przypadku nieuzasadnionej
odmowy przyjęcia dostawy przez Zamawiającego wszelkie koszty przewozu i opłaty pocztowe oraz
koszty dodatkowe, powstałe w związku z odmową przyjęcia dostawy ponosi Zamawiający.
3. W przypadku, gdy po otrzymaniu zamówienia od Zamawiającego El-Cab uzyska informację o
jakichkolwiek nieterminowych płatnościach dokonywanych przez Zamawiającego, o złożeniu wniosku
lub otwarciu postępowania upadłościowego, egzekucyjnego lub restrukturyzacyjnego w stosunku do
Zamawiającego, lub o jakichkolwiek innych okolicznościach wskazujących na pogorszenie się kondycji
finansowej Zamawiającego, El-Cab ma prawo do uzależnienia wykonania dostawy od zapłaty przez
Zamawiającego zaliczki w wysokości 100% ceny dostawy lub dostarczenia towarów będących
przedmiotem dostawy za pobraniem pocztowym.
4. W przypadku, gdy po pisemnym potwierdzeniu zamówienia, El-Cab uzyska informację o
okolicznościach dotyczących Zamawiającego, o których mowa w pkt 3 powyżej, lub innych
okolicznościach uzasadniających wątpliwość co do wiarygodności płatniczej Zamawiającego,
uzasadniających przepuszczenie, że należność El-Cab z tytułu wykonania umowy dostawy nie zostanie
zapłacona, El-Cab zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy dostawy.
5. Dotrzymanie terminów dostaw przez El-Cab jest uwarunkowane terminowym wpływem wszelkich
dokumentów podlegających dostarczeniu przez Zamawiającego, w szczególności planów, zezwoleń i
innych dokumentów, a także 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 dokonywania częściowych dostaw w zakresie, w jakim nie powodują one
powstania po stronie Zamawiającego dodatkowych kosztów, niewskazanych w potwierdzeniu
zamówienia.
7. El-Cab zastrzega możliwość wydłużenia uzgodnionego terminu dostawy w przypadku wystąpienia
nieprzewidzianych przeszkód, wynikających z przyczyn niezależnych, za które El-Cab nie ponosi
odpowiedzialności.
8. El-Cab nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie na rzecz Zamawiającego, w zakresie,
w jakim opóźnienia te są spowodowane naruszeniem terminów i warunków dostaw przez dostawców
El-Cab.
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9. Niezależnie od przyjętej formuły dostawy (DAP, EXW lub innej formuły dostawy, wskazanej w
Międzynarodowych Regułach Handlowych Incoterms 2010), El-Cab nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenie, zniszczenie lub utratę przedmiotu dostawy w zakresie, w jakim skutki te są wynikiem
działania lub zaniechania przewoźnika, realizującego dostawę, z wyłączeniem sytuacji, w której El-Cab
występuje w roli przewoźnika.
10. Dostawy na rzecz Zamawiającego będą realizowane przez El-Cab według formuły DAP (Delivered at
Place), wskazanej w Międzynarodowych Regułach Handlowych Incoterms 2010, chyba że uzgodnienia
między Zamawiającym i El-Cab, potwierdzone na piśmie wskazują inaczej.
11. Zamawiający jest zobowiązany ponieść wszelkie koszty związane z opóźnieniem wysyłki lub odbioru
przedmiotu dostawy, w zakresie, w jakim opóźnienie to powstało w związku z działaniem lub
zaniechaniem Zamawiającego.
IV. Rozliczenie i zastrzeżenie własności towaru
1. Cena dostawy powinna zostać wskazana przez El-Cab w potwierdzeniu zamówienia. Jeżeli El-Cab
zamierza wykonać usługę dostawy bez pisemnego potwierdzenia zamówienia, cena dostawy powinna
zostać ustalona w drodze pisemnego potwierdzenia. Ceny podawane przez El-Cab są cenami netto i
zostaną każdorazowo powiększone o koszty opakowania, ubezpieczenia oraz o należny podatek VAT
według obowiązujących stawek, chyba że co innego wynika z uzgodnień stron potwierdzonych na
piśmie.
2. El-Cab zastrzega sobie prawo własności towarów będących przedmiotem dostawy do momentu
uiszczenia przez Zamawiającego wszelkich należności z tytułu umowy dostawy. Za moment zapłaty
należności strony rozumieją moment uznania płatności na rachunku bankowym El-Cab. Jeżeli płatność
następuje w drodze wystawienia przez Zamawiającego weksla lub czeku, El-Cab zachowuje prawo
własności towarów będących przedmiotem dostawy do momentu wykupu czeku lub weksla.
3. W przypadku opóźnienia ze strony Zamawiającego w płatności jakiejkolwiek należności, El-Cab
zastrzega sobie prawo do żądania tymczasowego zwrotu towarów będących przedmiotem dostawy bez
dodatkowego wezwania do uregulowania należności z tytułu umowy dostawy, a Zamawiający ma
obowiązek wydania dostarczonych towarów.
4. W przypadku, gdy do momentu uiszczenia przez Zamawiającego wszelkich należności z tytułu umowy
dostawy, Zamawiający narusza postanowienia tej umowy lub OWŚU, El-Cab – po wyznaczeniu
Zamawiającemu dodatkowego terminu do usunięcia tych naruszeń – ma prawo żądać tymczasowego
zwrotu towarów będących przedmiotem dostawy, a Zamawiający ma obowiązek wydania
dostarczonych towarów.
5. W przypadku spłaty należności z tytułu umowy dostawy przez Zamawiającego na rzecz El-Cab lub
usunięcia przez Zamawiającego naruszeń, o których mowa w pkt 4 powyżej, El-Cab ponownie wyda
Zamawiającemu towary będące przedmiotem dostawy, przy czym przed wydaniem towarów El-Cab
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może zobowiązać Zamawiającego do zapłaty wszelkich kosztów związanych z ponownym wydaniem
tych towarów Zamawiającemu. Brak zapłaty kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
wstrzymuje ponowne wydanie towarów.
6. Wszelkie koszty związane ze zwrotem towarów będących przedmiotem dostawy, powstałych w
wyniku wykonania przez El-Cab uprawnień, o których mowa w pkt 3 lub 4 powyżej, jak również wszelkie
koszty związane z ponownym wydaniem tych towarów Zamawiającemu, obciążają Zamawiającego.
V. Dokumenty i zachowanie tajemnicy
1. Wszelkie informacje przekazywane przez El-Cab Zamawiającemu w wykonaniu umowy dostawy,
niezależnie od formy oraz sposobu jej wyrażania, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa El-Cab w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (zwane dalej
„Informacjami Poufnymi”).
2. Zamawiający jest zobowiązany:
a. przestrzegać poufności i nie ujawniać w jakiejkolwiek formie i zakresie jakiejkolwiek osobie trzeciej
jakiejkolwiek
Informacji
Poufnej,
z
zastrzeżeniem
pkt
3-6
poniżej,
b. wykorzystywać Informacje Poufne wyłącznie w sposób i w zakresie koniecznym dla należytego
wykonania praw i obowiązków Zamawiającego wynikających z umowy dostawy,
c. należycie zabezpieczać i ochraniać Informacje Poufne, a w szczególności należycie zabezpieczać i
ochraniać wszelkie dokumenty, nośniki danych, komputerowe systemy przetwarzania danych oraz bazy
danych istniejące w prowadzonym przez niego przedsiębiorstwie przed dostępem osób
nieuprawnionych, utratą, zaborem, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
3. Obowiązek, o którym mowa w pkt 2 lit. a) powyżej nie obejmuje ujawnienia informacji:
a. które stały się publicznie jawne w sposób inny niż w wyniku naruszenia postanowień OWŚU,
dotyczących Informacji Poufnych, lub
b. na które to ujawnienie El-Cab wyraziła pisemną zgodę, lub
c. organom państwa, urzędom lub sądom, jeżeli ujawnienie to jest konieczne w świetle obowiązującego
prawa, przy czym Zamawiający zawiadomi El-Cab o każdym przypadku takiego ujawnienia nie później
niż w terminie 3 (słownie: trzy) dni.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo ujawnienia Informacji Poufnych zaangażowanym w wykonanie
umowy dostawy pracownikom Zamawiającego, członkom organów Zamawiającego oraz zawodowym
doradcom Zamawiającego (zwanym dalej łącznie „Przedstawicielami”), z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej,
przy czym Zamawiający zobowiązuje się ujawniać Informacje Poufne wyłącznie w sposób i zakresie
koniecznym dla należytego wykonania praw i obowiązków Zamawiającego wynikających z umowy
dostawy.
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5. Przed ujawnieniem Informacji Poufnych jakiemukolwiek Przedstawicielowi, Zamawiający zawiadomi
osoby, którym zostaną ujawnione, o obowiązkach wynikających z OWŚU, dotyczących Informacji
Poufnych.
6. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić, by Przedstawiciele oraz inne osoby, którym Informacje
Poufne zostaną ujawnione przez ową Stronę lub jakiegokolwiek jej Przedstawiciela stosowały się do
obowiązków owej Strony wynikających z OWŚU, dotyczących Informacji Poufnych.
7. Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić El-Cab o każdym przypadku dokonania lub usiłowania
dokonania czynów, w wyniku których osoby nieuprawnione uzyskały lub mogły uzyskać dostęp do
Informacji Poufnych, a także o każdym przypadku utraty, zaboru, zniszczenia lub uszkodzenia
dokumentów, nośników danych, komputerowych systemów przetwarzania danych oraz baz danych
istniejących w prowadzonym przez Zamawiającego przedsiębiorstwie, w których utrwalono Informacje
Poufne.
8. Niezależnie od postanowień pkt 1-7 powyżej, El-Cab może zawrzeć z Zamawiającym odrębną umowę
o zachowaniu poufności, odnoszącą się do przekazywanych Zamawiającemu Informacji Poufnych.
9. El-Cab zachowuje wszelkie prawa do treści przekazywanych jako Informacje Poufne, w tym do
autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, jak również praw ochronnych na wynalazki, wzory
użytkowe i znaki towarowe, a także praw z rejestracji na wzory przemysłowe i innych praw własności
przemysłowej.
VI. Gwarancja
1. Jeśli nie uzgodniono inaczej, El-Cab udziela Zamawiającemu gwarancji na towary będące
przedmiotem dostawy na okres 12 miesięcy od dnia dostawy, na zasadach określonych w pkt 2-6
poniżej. Odpowiedzialność El-Cab za wady towarów będących przedmiotem dostawy jest ograniczona
wyłącznie do odpowiedzialności z tytułu gwarancji; w szczególności El-Cab nie odpowiada względem
Zamawiającego według przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
2. W okresie, o którym mowa w pkt 1 powyżej, El-Cab gwarantuje Zamawiającemu dostępność części
lub komponentów zamiennych dla towarów będących przedmiotem dostawy.
3. El-Cab jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady towarów będących
przedmiotem dostawy:
a. w zakresie, w jakim wady te były znane Zamawiającemu w momencie zawarcia umowy dostawy,
b. w zakresie, w jakim wady te powstały w związku z niewłaściwym obchodzeniem się przez
Zamawiającego z towarami, w szczególności na skutek nieprzestrzegania przez Zamawiającego
instrukcji instalacji, montażu, użytkowania lub przechowywania towarów będących przedmiotem
dostawy,
c. w zakresie, w jakim wady te powstały w związku z niewłaściwym zapakowaniem reklamowanego
towaru przez Zamawiającego,
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d. w zakresie, w jakim wady te powstały w związku z użytkowanymi przez Zamawiającego elementami
współpracującymi, a także w przypadku, gdy towary będące przedmiotem dostawy nie współpracują z
tymi elementami.
4. Zamawiający jest zobowiązany, najpóźniej w chwili wydania towarów będących przedmiotem
dostawy, zgłosić El-Cab wszelkie stwierdzone wady tych towarów, a jeżeli wada ujawni się dopiero
późniejszym okresie, w terminie 3 (słownie: trzy) dni od dnia ujawnienia wady, pod rygorem utraty
uprawnień z tytułu gwarancji. W związku z reklamacją Zamawiający powinien 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.
5. W wykonaniu obowiązku z tytułu gwarancji El-Cab może według swojego uznania:
a. usunąć stwierdzone wady w wyniku naprawy,
b. dokonać zastępczej dostawy towarów wolnych od wad w miejsce towarów wadliwych.
6. Po otrzymaniu zgłoszenia, zgodnie z pkt 4 powyżej, El-Cab dokona oględzin wadliwych towarów i
poinformuje Zamawiającego o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu gwarancji, wraz z wskazaniem
sposobu i terminu wykonania gwarancji.
7. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej, wszelkie naprawy towarów będących
przedmiotem dostawy będą realizowane odpłatnie na podstawie uzgodnień pomiędzy El-Cab a
Zamawiającym (serwis pogwarancyjny).
VII. Siła Wyższa
1. El-Cab nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków z
umowy dostawy, w zakresie, w jakim niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych obowiązków
wynika z działania siły wyższej, rozumianej w szczególności jako strajki pracownicze, niezawinione
zakłócenia produkcji w zakładzie El-Cab, zarządzenia urzędowe i inne wydarzenia niemożliwe do
uniknięcia, za których wystąpienie El-Cab nie ponosi winy.
2. Jeżeli opóźnienie w dostawie towarów, spowodowane działaniem siły wyższej, przekracza okres 3
(słownie: trzy) miesięcy, każda ze stron jest uprawnienia do odstąpienia od umowy dostawy.
VIII. Ochrona danych osobowych
1. Strony zobowiązują się przykładać dużą wagę do ochrony prywatności i poufność danych osobowych
przekazywanych w związku wykonywaniem umowy dostawy, w tym z należytą starannością dobierać i
stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych.
2. Jeżeli w wykonaniu umowy dostawy strony przekazywać będą dane osobowe, zobowiązują się
uregulować w umowie wszelkie kwestie dotyczące przekazywania danych osobowych, w tym zawrą
odpowiednią umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy dostawy.
3. Przyjmuje się, że Zamawiający jest administratorem danych osobowych, które powierzy Wykonawcy
do przetwarzania celem realizacji wykonywania umowy dostawy przetwarza te dane w sposób zgodny
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z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”).
4. El-Cab oświadcza, że będzie przetwarzał powierzone dane osobowe, w sposób zgodny z
obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z RODO oraz wyłącznie w zakresie
koniecznym do prawidłowego wykonania umowy dostawy.
IX. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany postanowień umowy dostawy lub postanowień OWŚU wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
2. Miejscem wykonania umowy dostawy dla obu stron umowy dostawy jest siedziba El-Cab.
3. W przypadku wystąpienia sporu między stronami, dotyczącego wykonania umowy dostawy lub z niej
wynikającego, strony dołożą starań w celu rozwiązania zaistniałego sporu w sposób polubowny, w
terminie 30 (słownie: trzydzieści dni od daty jego zaistnienia.
4. Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w sposób wskazany w ust. 3, będzie on poddany rozstrzygnięciu
przez właściwy sąd powszechny w Poznaniu.
5. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych do umowy stron
zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy uznane zostanie za nieważne lub prawnie
wadliwe, pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez
prawo. Strony zobowiązują się do dołożenia starań i podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu
osiągnięcia porozumienia i uzgodnienia nowych postanowień w miejsce postanowień uznanych za
nieważne lub prawnie wadliwe.
7. Zamawiający nie może przenieść całości lub części praw i obowiązków przysługujących mu z tytułu
umowy dostawy na osobę trzecią bez zgody El-Cab wyrażonej na piśmie, natomiast El-Cab może
przenieść całość lub część praw i obowiązków przysługujących mu z tytułu umowy dostawy na osobę
trzecią.
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