OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY
(wersja z dnia 01.03.2021 r.)
1. Ogólne Warunki Dostaw (zwane dalej „OWD”) określają zasady współpracy stron w zakresie dostaw towarów, w których
dostawcą jest „ECOL-UNICON” Sp. z o. o. siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Równa 2, Gdańsk (80-067), wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem 0000194595, posiadającą NIP 5841383568, REGON 191129286, o kapitale zakładowym w kwocie 1.000.000
PLN, zwanej dalej: „Ecol-Unicon” lub „E-U”.
2. OWD stanowią integralną część wszelkich składanych przez E-U ofert lub zawieranych potwierdzeń zamówień lub umów
dostawy zawieranych w zakresie towarów oferowanych przez Ecol-Unicon z klientami. W sytuacji kiedy strony swoje
prawa i obowiązki uzgodniły w formie odrębnej, pisemnej umowy w pierwszej kolejności znajdują zastosowanie
postanowienia takiej pisemnej umowy, a postanowienia niniejszych OWD jedynie w zakresie nieuregulowanym
w umowie.
3. OWD udostępniane są Klientom w wersji elektronicznej na stronie internetowej E-U pod adresem www.ecol-unicon.com.
4. Wprowadza się następujące definicje pojęć stosowanych w OWD oraz w umowach zawartych na podstawie OWD:
a) Klient, Zamawiający – przedsiębiorca, w tym osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej lub osoba fizyczna prowadzące działalność gospodarczą, nabywca lub odbiorca zamówionych towarów.
b) Zgoda małżonka – pisemna zgoda współmałżonka na zawarcie umowy i zaciąganie zobowiązań, do której
przedstawienia zobowiązani są indywidualni przedsiębiorcy i przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą
w ramach umowy spółki cywilnej.
c) Towary - urządzenia oferowane przez Ecol-Unicon w postaci separatorów (lamelowych, koalescencyjnych, tłuszczu),
studni, prefabrykatów betonowych, osadników, osadników wirowych i innych produktów będących w ofercie
handlowej a podlegających dostawie bez montażu E-U na terenie budowy.
d) Oferta wstępna – zw. także Wyceną, oznacza wstępne i orientacyjne określenie przez E-U wzajemnych warunków
obligacyjnych, w oparciu o które może w przyszłości pomiędzy Stronami nastąpić zawarcie Umowy. W razie
wątpliwości Oferty wstępne powinny być interpretowane jako zaproszenie do negocjacji. Oferta wstępna może być
wielokrotnie zmieniana w toku negocjacji, Strony mogą uzgodnić wiele jej wersji, z zastrzeżeniem że termin ważności
każdej Oferty wstępnej wynosi 30 dni od jej wystawienia.
e) Oferta ostateczna – oferta przygotowania przez Ecol-Unicon, oznaczona jako ostateczna, która została
zaakceptowana, podpisana przez Klienta oraz przesłana drogą elektroniczną do Ecol-Unicon na adres mailowy
wskazany w jej treści. Podpisanie Oferty ostatecznej przez Klienta, stanowi złożenie Zamówienia Towarów na
warunkach w niej określonych oraz warunkach zawartych w Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
f) Oferty – łącznie oferta wstępna oraz oferta ostateczna o których mowa w pkt. 4 i 5 powyżej.
g) Zamówienie - zamówienie składane drogą elektroniczną przez Klienta w zakresie dostawy Towarów oferowanych
przez Ecol-Unicon w oparciu o Ofertę wstępną.
h) Potwierdzenie przyjęcia zamówienia – potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Ecol-Unicon, składane
Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej po podpisaniu przez klienta Oferty ostatecznej. Potwierdzenie
przyjęcia zamówienia zawiera dodatkowe warunki realizacji Oferty ostatecznej w szczególności takie jak termin
realizacji dostawy, miejsce dostawy.
i) Potwierdzenie zamówienia – potwierdzenie przygotowane przez E-U, zaakceptowane i podpisane przez Klienta oraz
przesłane drogą elektroniczną do Ecol-Unicon na adres mailowy wskazany w treści potwierdzenia zamówienia.
Stosowane w przypadku braku podpisanej przez Klienta Oferty ostatecznej, a złożeniu zamówienia na podstawie
Oferty wstępnej.
j) Umowa – Umowa dostawy Towarów składająca się z niniejszych Ogólnych Warunków Dostawy oraz podpisanej przez
Klienta Oferty ostatecznej potwierdzonej następnie przez E-U zgodnie z pkt 8 powyżej i/lub podpisanie przez Klienta
Potwierdzenia zamówienia i/lub odrębnej umowy dostawy oraz przedłożenie pisemnej zgody małżonka (o ile
dotyczy).
k) Protokół przekazania – dokument dostawy, WZ lub inny dokument potwierdzający przekazanie Klientowi
zamówionych Towarów.
§ 1. WARUNKI REALIZACJI
1. Klient składa Zamówienie w formie pisemnej na Towary na podstawie Oferty wstępnej lub Oferty ostatecznej
sporządzonej przez Ecol-Unicon. Za formę pisemną na etapie składania Zamówienia, jego modyfikacji i potwierdzania
uważa się również dokument przesłany drogą elektroniczną (e-mail) lub faksem. W pozostałych przypadkach za formę
pisemną uważa się formę pisemną określoną w przepisach Kodeksu cywilnego.
2. Warunkiem zawarcia Umowy na dostawę jest pisemna akceptacja przez Klienta (osobę upoważnioną do zaciągania
zobowiązań) Oferty ostatecznej i/lub Potwierdzenia zamówienia. Podpisana przez Klienta Oferta ostateczna i/lub
Potwierdzenie zamówienia powinno być dostarczone bezpośrednio do Ecol-Unicon za pośrednictwem poczty
elektronicznej na wskazany przez Ecol-Unicon adres e-mail.
3. Podpisanie przez Klienta Oferty ostatecznej i/lub Potwierdzenia zamówienia jest równoznaczne z pełną akceptacją
postanowień zawartych w Ogólnych Warunkach Dostawy.
4. Warunkiem rozpoczęcia realizacji Zamówienia/Umowy przez Ecol-Unicon jest oprócz zawarcia Umowy spełnienie – o ile
nie zastrzeżono inaczej – dodatkowych warunków określonych przez E-U, w szczególności takich jak dokonanie wpłaty
zaliczki/przedpłaty.
5. W przypadku składania przez Klienta Zamówień na podstawie przygotowanych przez E-U Ofert, ustala się, że do momentu
otrzymania od Ecol-Unicon Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, Klientowi nie przysługuje roszczenie
o zawarcie umowy, ani żadne inne roszczenie odszkodowawcze (wyłączona zostaje jakakolwiek odpowiedzialność EcolUnicon w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie).

§ 2. OFERTY i CENY
1. Ceny Towarów określone w złożonej Klientowi Ofercie wstępnej mogą zostać zmienione przez Ecol-Unicon w przypadkach
zmian/modyfikacji Towaru bądź dodatkowych uzgodnień. Cena Towaru jest prezentowana w generowanych i wysyłanych
przez Ecol-Unicon Ofertach. Jeżeli Zamówienie Klienta złożone na podstawie Oferty zawiera cenę inną niż obowiązująca w
dniu wykonania dodatkowych warunków realizacji Oferty, Ecol-Unicon przekaże Klientowi Ofertę i/lub Potwierdzenie
zamówienia uwzględniającą nową cenę.
2. Oferta złożona przez Ecol-Unicon ani też Oferta zaakceptowana przez Klienta, dopóki nie zostanie potwierdzona przyjęciem
do realizacji przez Ecol-Unicon – nie powoduje automatycznej rezerwacji materiałów i Towarów potrzebnych do produkcji
wyrobów, będących przedmiotem tej Oferty.
3. Wszelka dokumentacja pisemna E-U, w tym rysunki, kosztorys, oferty itp. nie mogą być udostępnione osobom trzecim i są
przeznaczone wyłącznie w celu zawarcia i realizacji konkretnej Umowy.
4. W przypadku, gdy po podpisaniu przez Klienta Oferty ostatecznej i/lub Potwierdzenia zamówienia jego sytuacja finansowa
ulegnie znacznemu pogorszeniu lub wyjdą na jaw istotne okoliczności nieznane Ecol-Unicon w dniu złożenia Oferty
(również w przypadku ich ujawnienia w odpowiednich publikatorach), a powodujące, że wykonanie Umowy przez Klienta
jest istotnie zagrożone, w szczególności do momentu wypełnienia przez Klienta dodatkowych warunków, Ecol-Unicon jest
uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości albo w niewykonanej części i dochodzenia w tym zakresie zapłaty za
niewykonane dostawy oraz zwrotu poniesionych dodatkowych kosztów związanych z wyprodukowaniem Towaru.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w Towarach objętych Umową, które mogą wpłynąć na warunki produkcji i terminy dostaw
Towarów, Klient zobowiązany jest przekazać Ecol-Unicon w formie pisemnej. Ecol-Unicon niezwłocznie poinformuje
Klienta, czy zmiany te i uzupełnienia przyjmuje do realizacji. W przypadku, gdy Klient zgłosi zmiany i uzupełnienia
zapotrzebowania po otrzymaniu Zamówienia przez Ecol-Unicon, Ecol-Unicon będzie miał prawo obciążenia Klienta
kosztami wynikających ze zmian i uzupełnień Zamówienia.
6. Wszelkie zmiany w Towarach objętych Umową, a w szczególności takie, które niosą za sobą skutki finansowe jak
np.: wykonanie dostaw dodatkowych Towarów, wprowadzenie innych materiałów, zmiany warunków, technologii,
konstrukcji w stosunku do ustaleń poczynionych na etapie przygotowania oferty itp. niewskazanych w dokumentacji
określonej w danej Ofercie/Umowie, muszą zostać poprzedzone zapytaniem ofertowym do Ecol-Unicon i/lub pisemną
akceptacją oferty Ecol-Unicon przez Klienta. Ecol-Unicon nie ma obowiązku realizacji zmian o których mowa w §2 ust 5-6
OWD bez akceptacji jego Oferty przez Klienta obejmującej zmiany w Towarach objętych Umową lub dodatkowe Towary.
Zmiany Umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej.
§ 3. TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Termin dostawy Towarów jest określony w Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia lub Potwierdzeniu zamówienia
przekazanym przez Ecol-Unicon do Klienta.
2. Określone terminy dostaw mogą ulec przedłużeniu w przypadku:
a) zlecenia przez Klienta dodatkowych prac, modyfikacji Towarów objętych Zamówieniem/Umową, których wykonanie
nie jest możliwe w terminie umówionym,
b) niedostarczenia przez Klienta niezbędnej dokumentacji do wykonania Zamówienia/Umowy, jeżeli taka dokumentacja
jest wymagana,
c) nieuregulowanych przez Klienta w stosunku do Ecol-Unicon zobowiązań finansowych,
d) z przyczyny niezależnej od Ecol-Unicon – tzw. „Siły Wyższej” w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
3. Ecol-Unicon nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za przedłużenie terminów dostaw o których mowa w §3 ust.
2 OWD.
§ 4. PRZEKAZANIE WYROBÓW
1. Miejscem przekazania Towaru jest plac budowy, ustalony w Ofercie/Zamówieniu/Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
W razie podania różnych miejsc w Zamówieniu i Ofercie wiążące jest miejsce wskazanie w Potwierdzeniu przyjęcia
zamówienia lub Potwierdzeniu Zamówienia.
2. Klient zobowiązuje się do odbioru prawidłowo dostarczonego Towaru oraz do:
a) zapewnienia możliwości dojazdu środka transportu Ecol-Unicon do miejsca rozładunku,
b) rozładunku Towaru – zapewnienia dźwigu o odpowiedniej nośności i pokrycia kosztów jego pracy,
c) terminowej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Ecol-Unicon.
3. Z chwilą rozpoczęcia rozładunku Towarów przez Klienta na placu budowy i podpisania protokołu przekazania, na Klienta
przechodzą korzyści i ciężary z nimi związane, a także ryzyko ich uszkodzenia, zniszczenia lub utraty, z zastrzeżeniem prawa
własności E-U do dostarczonych Towarów do czasu uregulowania całkowitego wynagrodzenia przez Klienta.
4. Jeżeli odbiór danego Towaru przez Klienta następuje wprost z magazynu Ecol-Unicon przejście na Klienta korzyści
i ciężarów, a także ryzyka uszkodzenia, zniszczenia lub utraty danego Towaru następuje z chwilą zakończenia ich
załadunku, z zastrzeżeniem prawa własności E-U do dostarczonych Towarów do czasu uregulowania całkowitego
wynagrodzenia przez Klienta.
5. Ecol-Unicon nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas rozładunku Towaru u Klienta, chyba że szkoda
powstała z umyślnej winy Ecol-Unicon.
6. Klient zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z:
a) przestojem pojazdu dostawczego, w przypadku dostarczenia Towarów w wyznaczonym terminie i stwierdzenia braku
możliwości ich rozładunku lub przekazania Klientowi.
b) uzyskaniem nowego pozwolenia na przejazd pojazdu ponadgabarytowego w przypadku przesunięcia wcześniej
potwierdzonego terminu dostawy.
7. Pozostałe obowiązki Klienta:
a) zapewnienie, aby we wskazanym miejscu odbioru Towaru, znajdowała się osoba upoważniona do jego odbioru.
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W przypadku, gdy wbrew w/w obowiązkowi w miejscu odbioru, brak będzie takiej osoby, Ecol-Unicon przysługuje
uprawnienie wskazane w §4 ust. 11 OWD.
b) zachowania wymaganych terminów oraz form właściwych dla dokonywanych czynności reklamacyjnych,
c) opisania w reklamacjach wszelkich znanych mu w chwili składania reklamacji okoliczności faktycznych z nią
związanych, pod rygorem odmowy uznania ich za podstawę roszczeń Klienta w ewentualnym postępowaniu
reklamacyjnych,
d) umożliwienia wstępu na teren gdzie znajdują się wadliwe Towary dla dokonania czynności wyjaśniających w toku
postępowania reklamacyjnego.
Reklamacje ilościowe wynikające z nieprawidłowego załadunku Towaru lub reklamacje co do widocznych wad fizycznych
powstałych wskutek transportu winny być zgłaszane przez Klienta na piśmie niezwłocznie po ich wykryciu, nie później niż
do końca dnia rozładunku lub wydania Towaru. Wszelkie zastrzeżenia co do stanu Towaru, Klient zobowiązany jest zgłosić
przy odbiorze Towaru pisemnie na protokole przekazania, albo sporządzić osobny protokół odbioru z pełnym opisem
szkody, podpisanym zarówno przez kierowcę, który dostawę zrealizował jak i Klienta, pod rygorem utraty prawa ich
zgłoszenia i powoływania się na nie w terminie późniejszym. Protokół przekazania, na których nie uczyniono żadnych
uwag co do ilości i jakości zamówionego Towaru, stanowi dowód wykonania Zamówienia bez zastrzeżeń.
Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zgodne z instrukcją montażu zmontowanie Towarów w tym szczelność
styków.
Przekazanie Towaru Klientowi zostanie stwierdzone Protokołem przekazania.
W przypadku nieuzasadnionego braku odbioru Towaru lub jego części, w tym nieobecności osoby upoważnionej do jego
odbioru przez Klienta na terenie budowy lub nieuzasadnionej odmowy obioru Towaru lub jego części, Ecol-Unicon dokona
odbioru jednostronnego. Tak sporządzony protokół przekazania zostanie przekazane następnie Klientowi i będzie
podstawą do wystawienia faktury przez Ecol-Unicon oraz będzie stanowił dowód wykonania Zamówienia/Umowy bez
zastrzeżeń.
Z chwilą dostarczenia danego Towaru Ecol-Unicon sprzedaje i wydaje Klientowi uchwyty montażowe (cena netto
uchwytów: 2,5-tonowych wynosi 240,00 zł/szt., 5-tonowych 340,00 zł/szt., uchwyty pętlowe 300,00 zł/szt.) oraz wystawia
na nie fakturę. Dokonany przez Klienta na własny koszt zwrot uchwytów, poczytuje się za odstąpienie od umowy
sprzedaży. Ecol-Unicon wystawi wówczas fakturę korygującą. Zwrot uchwytów winien nastąpić wraz z powołaniem się na
numer faktury lub protokół przekazania dotyczących uchwytów montażowych, do siedziby Ecol-Unicon, chyba, że EcolUnicon wyrazi w formie pisemnej zgodę na dokonanie ich zwrotu w innym miejscu

§ 5. ZAPŁATA NALEŻNOŚCI
1. Ecol-Unicon wystawi Klientowi fakturę zgodną z przepisami VAT. Klient zapłaci Ecol-Unicon wynagrodzenie zgodnie
z Umową.
2. Podstawą do wystawienia faktury jest Protokół przekazania Towaru.
3. Klient zobowiązany jest zapłacić cenę za Towar, w umówionym terminie określonym na fakturze wystawionej przez EcolUnicon.
4. Za dzień zapłaty uznaje się datę zaksięgowania należności na rachunku bankowym Ecol-Unicon wskazanym na fakturze.
5. Ecol-Unicon może udzielić Klientowi kredytu kupieckiego na dostawę Towarów w wysokości określonej przez zakład
ubezpieczeń ubezpieczający należności od Klienta.
6. Ecol-Unicon ma prawo wstrzymać realizację Zamówienia/Umowy w przypadku:
a) nieprzyznania Klientowi kredytu kupieckiego,
b) gdy dalsze prace spowodują powiększenie sumy zobowiązań Klienta wobec Ecol-Unicon do poziomu przekraczającego
wysokość udzielonego Klientowi kredytu kupieckiego do czasu spłaty zobowiązań poniżej udzielonego kredytu
kupieckiego
c) w przypadku obniżenia kredytu kupieckiego przez ubezpieczyciela dla Klienta do czasu spłaty zobowiązań poniżej
udzielonego kredytu,
7. W sytuacji opisanej w ust 6 powyżej Strony uzgodnią inną formę zabezpieczenia transakcji przez Klienta (np. przedpłata,
zaliczka, gwarancja bankowa, weksel własny in blanco z deklaracją wekslową).
8. W przypadku Zamówień/Umowy wykonywanych przy określonym kredycie kupieckim (suma wymagalnych
i niewymagalnych zobowiązań Klienta wobec Ecol-Unicon) z uzgodnionym zabezpieczeniem płatności, skierowanie przez
Ecol-Unicon Zamówienia do produkcji następuje po otrzymaniu od Klienta przedmiotowego zabezpieczenia.
9. W przypadku zastosowania zabezpieczenia płatności w formie przedpłaty, bądź zaliczki, Ecol-Unicon dokona jej rozliczenia
poprzez odliczenie odpowiedniej kwoty w wystawionych przez Ecol-Unicon fakturach.
10. W przypadku opóźnienia Klienta w płatności choćby części wymagalnego wynagrodzenia Ecol-Unicon, Ecol-Unicon może
wstrzymać realizację Zamówienia/Umowy do czasu uregulowania należności.
§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, KARY UMOWNE I ODSETKI
1. Ecol-Unicon zapłaci Klientowi karę umowną w wysokości 20% wartości Zamówienia/Umowy w przypadku odstąpienia
przez Ecol-Unicon od Umowy z przyczyn od niego zależnych.
2. Klient pokryje koszty poniesione przez Ecol-Unicon w związku z realizacją Zamówienia/Umowy oraz zapłaci Ecol-Unicon
karę umowną w wysokości 20% wartości Zamówienia/Umowy w przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy
z przyczyn niezależnych od Ecol-Unicon.
3. Odstąpienie od Umowy, może nastąpić najpóźniej w terminie 60 dni od dnia, w którym Strona uprawniona dowiedziała
się o fakcie stanowiącym podstawę do odstąpienia od Umowy i powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego odstąpienia i winno zawierać uzasadnienie oraz datę odstąpienia od Umowy. Strony przy tym zgodnie
oświadczają, że w wypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek z nich, odstąpienie będzie dotyczyło niewykonanej
części Umowy, to jest będzie dotyczyło reszty niespełnionego świadczenia (odstąpienie ex nunc) za wyjątkiem sytuacji o
której mowa w §6 ust. 4 OWD.

4. W sytuacji określonej w §2 ust. 4 OWD, E-U może dokonać odstąpienia zakresie niewykonanej przez siebie części
(odstąpienie ex nunc). Do formy oraz warunków tego odstąpienia zastosowanie ma odpowiednio §6 ust.3 zd.1 OWD.
5. W przypadku zmiany terminu dostawy zamówionego Towaru, Ecol-Unicon jest uprawniony do obciążenia Klienta
kosztami magazynowania Towaru w wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień magazynowania, liczony od 14 dnia
planowanej daty dostawy zgodnie z Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia lub Potwierdzeniem zamówienia do dnia
faktycznej dostawy, a Klient jest zobowiązany do ich zapłaty.
6. Ecol-Unicon zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek wynikających z opóźnienia zapłaty za Towar, w wysokości
ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.
7. Niezależnie od kar umownych określonych w OWD, Ecol-Unicon zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
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§ 7. GWARANCJA I REKLAMACJE
O ile Strony nie postanowiły inaczej, Ecol-Unicon na dostarczony Towar udziela Klientowi gwarancji jakości na okres 24
( dwudziestu czterech) miesięcy od daty przekazania Towaru.
W przypadku udzielenia Klientowi przez E-U gwarancji jakości na Towary, Strony zgodnie wyłączają w stosunku do tych
Towarów uprawnienia wynikające z rękojmi za wady.
Szczegółowe warunki gwarancji jakości określone zostały w karcie gwarancyjnej Towaru (dalej „Karta Gwarancyjna”).
W przypadku braku wydania karty gwarancyjnej dla Towarów takich jak prefabrykaty, studnie produkowane przez EcolUnicon, gwarancja jakości dla tych Towarów nie jest udzielana. W takiej sytuacji E-U udziela Klientowi rękojmi za wady
na okres 24 miesięcy, począwszy od dnia przekazania Towaru.
Klient zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż 2 dni roboczych od ujawnienia się wady pisemnie zawiadomić EcolUnicon o wadach Towaru i umożliwić Ecol-Unicon zbadanie Towaru w uzgodnionym terminie. Zawiadomienie winno
zawierać opis wad lub uszkodzeń oraz, o ile to możliwe przyczynę ich powstania.
Ecol-Unicon zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację zgodnie z zapisami w Karcie Gwarancyjnej Towaru.
Zgłaszanie przez Klienta zastrzeżeń odnośnie jakości Towaru nie upoważnia go do wstrzymania się z zapłatą ceny.
Uprawnienia z tytułu gwarancji jakości przysługują wyłącznie w zakresie wad fizycznych tkwiących w wyrobie w dniu
dostawy, które ujawniły się w czasie trwania gwarancji jakości i przy eksploatacji wyrobu w sposób zgodny z jego
przeznaczeniem.
Uprawnienia wynikające z gwarancji jakości nie przysługują w sytuacji istnienia jakiegokolwiek opóźnienia w zapłacie
jakiejkolwiek części wynagrodzenia przysługującego Ecol-Unicon od Klienta. W przypadku braku terminowej zapłaty,
okres gwarancji jakości ulega skróceniu o czas zalegania z zapłatą.
§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Strony oświadczają, że zgodnie 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 (Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.):
a) dokonały wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych tak, by przetwarzanie danych spełniało
wymogi aktualnych przepisów prawa, w tym RODO,
b) wdrożone środki są na poziomie takim, jakiego wymaga art. 32 RODO oraz zostały dobrane i są stosowane
w oparciu o prowadzoną analizę zagrożeń i ryzyka,
c) wdrożone środki techniczne i organizacyjne zapewniają ochronę danych osobowych, a w szczególności
zabezpieczają dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
d) znajdujące się w ich posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa,
e) prowadzą dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych,
f) przeszkoliły oraz zobligowały do zachowania poufności personel, który będzie przetwarzał dane;
Ecol-Unicon zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów
i danych osobowych otrzymanych od Klienta i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek
inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej;
Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych
osobowych otrzymanych od Ecol-Unicon i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny
sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej;
Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do
odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych osobowych gwarantowały zabezpieczenie danych osobowych,
przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Poza roszczeniami określonymi w niniejszych OWD, Klientowi nie przysługują względem Ecol-Unicon jakiekolwiek dalej
idące roszczenia ani roszczenia oparte na innych podstawach. W szczególności, Klientowi nie przysługują roszczenia
o odszkodowanie za szkodę lub za szkody osób trzecich oraz za dalsze pośrednie szkody lub utracone korzyści.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Dostawy znajdują zastosowanie aktualne pisemne
uzgodnienia między stronami w Umowie oraz właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Wszystkie ewentualne spory pomiędzy Ecol-Unicon a Klientem będą rozstrzygane przez sądu powszechne właściwe
miejscowo dla siedziby Ecol-Unicon.
4. Ecol-Unicon oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

5. Każda ze stron zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z zawarciem
Umowy, w szczególności informacji stanowiących tajemnicę handlową. Strona może ujawnić informacje wyłącznie na
podstawie pisemnej zgody drugiej strony lub wyłącznie w przypadku, gdy ich ujawnienie wynika z przepisów prawa.
6. Klient nie może przenosić praw i wierzytelności wynikających z Umowy na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Ecol-Unicon
wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Z chwilą podpisania Umowy tracą moc wszelkie ustne lub pisemne uzgodnienia, Oferty, Umowy odnoszące się do zakresu
uregulowanego Umową dokonane pomiędzy Stronami przed jej podpisaniem, o ile nie stały się częścią Umowy.

