
OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 

ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp.k. 

zwanej w dalszej części „ELMARCO” 

z dnia 11.05.2020 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Zamówienia (następnie w skrócie: OWZ) obowiązują w przypadku 

wszystkich bieżących i przyszłych stosunków handlowych z Klientami ELMARCO. Klient, podejmując 

stosunki handlowe i składając zamówienie, uznaje te warunki.  

2.  Konsumentem w sensie OWZ jest osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej 

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, z którą podjęto stosunki handlowe. 

Przedsiębiorcą w sensie OWZ jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym 

imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, z którą podjęto stosunki handlowe. Klientem  

w sensie OWZ jest zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca.  

3. W razie braku innych pisemnych postanowień, zamówienie klienta zostanie przyjęte, a tym samym 

umowa zostanie zawarta, gdy Klient przyjmie niniejsze OWZ. Odstępstwa od niniejszych OWZ 

wymagają wyraźnego pisemnego uznania przez ELMARCO. 

§ 2 Zwłoka i sytuacja majątkowa Klienta  

1. Wynagrodzenie za dostawy i świadczenia w każdym razie staje się wymagalne z upływem terminu 

wskazanego na fakturze. Klient podczas zwłoki jest zobowiązany do oprocentowania długu 

pieniężnego zgodnie z postanowieniami Zamówienia, a w przypadku ich braku - ustawowymi.  

W stosunku do Przedsiębiorcy ELMARCO zastrzega sobie prawo do udowodnienia i dochodzenia 

wyższej szkody ELMARCO wynikłej ze zwłoki.  

2. Jeżeli Klient znajduje się w zwłoce z zapłatą faktury wskutek ogólnych problemów z płynnością, siłą 

wyższą lub jego warunki majątkowe uległy znacznemu pogorszeniu po zawarciu umowy, wszelkie 

zobowiązania wobec ELMARCO stają się natychmiast wymagalne. ELMARCO w tej sytuacji będzie 

uprawnione do wykonywania przyszłych dostaw tylko za zabezpieczeniem płatności lub płatnością  

z góry lub odstąpienia od umowy zgodnie z § 3 OWZ.  

3.  Jeżeli Klient zalega z płatnością należnego wynagrodzenia przez 30 dni i upłynął dodatkowy termin 

zapłaty wyznaczony przez ELMARCO, to stanowi to ważny powód odstąpienia od umowy przez 

ELMARCO i uprawnia ELMARCO do odstąpienia od umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia. 

Uprawnienie ELMARCO do żądania wyrównania zaistniałej szkody pozostaje nienaruszone. 

4. Prawo odstąpienia może zostać wykonane w terminie 30 dni od daty upływu dodatkowego 

terminu do zapłaty wskazanego przez ELMARCO w wezwaniu do zapłaty. 

 

  



§ 3 Umowne prawo odstąpienia od Umowy 

1. ELMARCO w każdym z poniżej wymienionych przypadków jest uprawniona do odstąpienia od 

umowy:  

(a) w razie nie zawinionego przez ELMARCO braku dostawy materiałów do własnego 

przedsiębiorstwa ze strony dostawcy ELMARCO;  

(b) w razie zajścia zdarzeń siły wyższej, strajku, klęski żywiołowej, o ile te utrudniają lub 

uniemożliwiają wykonanie świadczenia przez ELMARCO;  

(c) kiedy ELMARCO poweźmie wiadomość o okoliczności w rozumieniu § 2 ust. 2  o stosunkach 

majątkowych lub zdolności kredytowej Klienta po zawarciu umowy;  

(d) w sytuacji przekazania błędnych lub nieprawdziwych informacji Klienta o swoich stosunkach 

majątkowych lub zdolności kredytowej znacząco zagrażających celom umowy;  

(e) w razie zachowań Klienta sprzecznych z umową i transakcjach sprzecznych z zasadami współżycia 

społecznego lub stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.  

2. W przypadku roszczeń odszkodowawczych ELMARCO z tytułu zawinionej przez Klienta 

niemożliwości świadczenia lub wskutek odstąpienia od umowy na podstawie uprawnień ustawowych 

lub umownych, ELMARCO przysługuje zryczałtowane odszkodowanie w wysokości 25% 

odpowiedniego umownego wynagrodzenia, chyba że Klient udowodni, że szkoda jest niższa. 

ELMARCO zastrzega sobie prawo do dochodzenia wyższej szkody. 

3. Umowne prawo odstąpienia może zostać wykonane w terminie 30 dni od daty skutecznego 

poinformowania Klienta o zamiarze wykonania prawa odstąpienia, wystosowanego w terminie 14 dni 

od daty zaistnienia przyczyn do odstąpienia.   

§ 4 Prawo własności 

1. ELMARCO zastrzega, że prawo własności sprzedawanego Towaru przejdzie na Klienta dopiero w 

momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedającego.  

2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi z ELMARCO na Klienta z chwilą załadowania 

towaru w magazynie Sprzedającego na samochód Klienta bądź przewoźnika świadczącego Klientowi 

usługę transportową.  

3. Utrata lub uszkodzenie towaru wydanego Klientowi lub dostarczonego przez ELMARCO na miejsce 

przeznaczenia nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty za sprzedany towar. 

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Zdarzenia siły wyższej, istotnie utrudniające lub uniemożliwiające ELMARCO wykonanie 

zamówienia lub innego zobowiązania, uprawniają ELMARCO do przesunięcia w czasie 

wykonania zamówienia lub innego zobowiązania o czas trwania przeszkody oraz podjęcie 

działań w najszybszym możliwym czasie.  

2. Okoliczności wskazane w § 5 ust. 1  powyżej nie stanowią dla Zamawiającego podstawy do 

odstąpienia od umowy w części lub w całości.  



3. Sądem wyłącznie właściwym jest sąd właściwy dla siedziby ELMARCO, o ile Klient działa w 

ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jest osobą prawną prawa publicznego lub 

odrębnym majątkiem publicznoprawnym. To samo obowiązuje, jeżeli Klient w chwili 

wytoczenia powództwa nie ma ogólnej jurysdykcji, miejsca zamieszkania lub zwyczajnego 

miejsca pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, względnie takowy nie jest znany.  

4. Jeżeli jedno z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Zamówienia jest lub stanie się 

całkowicie lub częściowo nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Strony 

w takiej sytuacji są zobowiązane do współdziałania w zakresie utworzenia postanowienia, 

które prawomocnie umożliwi skutek gospodarczo jak najbliżej odpowiadający nieważnemu 

postanowieniu. 


