
Ecomess Sp. z o.o. 
I.  

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży/dostawy (zwane 
dalej o.w.s.) stanowią ofertę Ecomess Sp. z o.o. i – po 
podpisaniu – obowiązują obie Strony, o ile nie 
uzgodnią one wyraźnie odmiennych postanowień. 
Odmienne postanowienia dla swojej skuteczności – 
pod rygorem nieważności – wymagają formy 
pisemnej. 

II. ZAWARCIE UMOWY 
1. Po podpisaniu o.w.s. z przedstawicielem Ecomess 

Sp. z o.o. i złożeniu dokumentów: 

− zaświadczenia o prowadzeniu działalności 
gospodarczej, 

− zaświadczenia o nadaniu Numeru Identyfikacji 
Podatkowej (NIP), 

− zaświadczenia o nadaniu numeru REGON, 
− pisemnego upoważnienia Kupującego dla 

Ecomess do wystawiania faktur VAT bez 
podpisu odbiorcy.  

− dokument ustanowienia kredytu kupieckiego. 

Kupujący ma prawo realizacji zamówień na 
zasadach określonych w niniejszych o.w.s. . 

2. Umowa zostanie zawarta poprzez przesłanie przez 
Kupującego zamówienia z powołanymi w nim 
niniejszymi o.w.s. oraz potwierdzenie przyjęcia 
tego zamówienia zawierającego dane o wysokości 
ceny, terminach wykonania i odbioru, warunków 
realizacji oraz pisemnej akceptacji przez 
Kupującego ceny i innych danych wskazanych w 
potwierdzeniu. Umowa wiąże obie Strony od 
momentu otrzymania przez Ecomess pisemnej 
akceptacji ceny i warunków wskazanych w 
potwierdzeniu. 

3. O ile po zawarciu umowy produkt Ecomess ulegnie 
modyfikacji, to Ecomess uprawniona jest do 
dostarczenia takiej zmodyfikowanej wersji, bez 
dodatkowych uzgodnień z Kupującym. 

4. Cena będzie każdorazowo określona w 
potwierdzeniu zamówienia z podaniem wszystkich 
jej elementów tj.: cena produktu, opakowania, 
ubezpieczenia, kosztów transportu, itd. 

Ecomess może stosować obniżkę cen w formie: 
a)   stałego rabatu udzielonego Kupującemu, 
b) rabatu udzielanego w zależności od ilości 
zamówionego towaru, 
c) ustalonej ceny za sztukę pomiędzy stronami. 

5. Wszystkie zdjęcia, rysunki, dane wagowe i wymiary 
są tylko danymi do realizacji, chyba że Strony 
ustaliły, iż są one wiążące. 

6. Ecomess zastrzega sobie prawa autorskie do 
wszystkich dostarczonych drugiej Stronie modeli, 
wzorów, rysunków i zdjęć. Bez zgody Ecomess nie 
mogą być powielane, kopiowane, i udostępniane 
osobom trzecim. 

III. WYKONANIE UMOWY 
Strony zobowiązane są do współpracy w trakcie 
realizacji umowy. Kupujący zobowiązany jest udzielić 
Ecomess wszelkich informacji, niezbędnych do 
wykonania umowy oraz wskazać osobę, upoważnioną 
do współpracy z Dostawcą. 

1. Termin dostawy / odbioru uważa się za 
dotrzymany, jeżeli Ecomess zawiadomi Kupującego 
o gotowości towaru do odbioru/wysyłki przed 
upływem ustalonego w Potwierdzeniu Zamówienia 
terminu. Ecomess zastrzega sobie prawo do dostaw 
(w całości lub w części) przed uzgodnionym 
terminem dostawy. 

2. Towar wydany zostaje upoważnionemu 
przedstawicielowi Kupującego w siedzibie Ecomess, 
na podstawie protokołu odbioru lub za 
pośrednictwem przewoźnika lub spedytora wg 
wyboru Ecomess, o ile Kupujący nie postanowi 
inaczej. 

3. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia 
towaru przechodzi na Kupującego z momentem 
wydania towaru w siedzibie Ecomess 

4. Koszty wydania towaru ponosi Ecomess. Koszty 
transportu i odbioru oraz wyładunku ciążą na 
Kupującym z zastrzeżeniem pkt. 5 i 6. 

5. Przy zamówieniu towaru w kilku partiach, pierwsza 
wysyłka jest zawsze realizowana na koszt Ecomess 

6. W przypadku realizacji zamówienia na kwotę 
powyżej 6 000,00 PLN, koszty transportu obciążają 
Ecomess, o ile inne postanowienia nie stanowią 
inaczej. 

7. W przypadku zwłoki w odbiorze towaru przez 
Kupującego, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty 
kary w umownej wysokości 0,5% ceny 
nieodebranego towaru za każdy rozpoczęty miesiąc 
opóźnienia. Ecomess przechowywać będzie towar, 
aż do momentu odbioru. W przypadku, gdy 
uzasadnione koszty składowania przekroczą kwotę 
zastrzeżonych kar umownych, Ecomess uprawniona 
jest do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego do wysokości faktycznie 
poniesionych kosztów przechowania. Datą 
wykonania umowy, w przypadku zwłoki w odbiorze 
towaru, jest wówczas dzień wyznaczony jako 
termin odbioru  

8. W przypadku, gdy przepisy wymagają 
dokonania prób, badań, ekspertyz lub legalizacji 
produktu przez wyspecjalizowane i uprawnione 
jednostki, Ecomess zleci wykonanie w/w 
czynności, we własnym imieniu, na koszt 
Kupującego, nie objętych ceną umowną. 

9. Ecomess nie ponosi odpowiedzialności za 
opóźnienie w dostarczeniu towaru w 
przypadkach, gdy jest ono spowodowane: 

− działaniem sił wyższych (force majeure), 
− nie dostarczeniem w terminie przez 

Kupującego wszystkich wymaganych 
danych (ad. II.1), 

− nie wpłaceniem w terminie zaliczki. 

10. Kupujący jest uprawniony do zwrotu 
zakupionego towaru w terminie 7 dni od daty 
jego odbioru. W przypadku, gdy transport 
towaru realizowany był na koszt Ecomess, 
Kupujący zobowiązany jest zwrócić Ecomess 
koszty transportu. Zwrot towaru dokonywany 
jest na koszt Kupującego.  

Po upływie 7 dni od daty odbioru towaru, 
Kupujący może dokonać jego zwrotu po 
uzgodnieniu warunków z Ecomess i po 
dokonaniu zwrotu wszelkich poniesionych z tego 
tytułu przez Ecomess kosztów, a w 
szczególności kosztów ponownej legalizacji 
towaru. 

IV. PŁATNOŚCI 
1. Kupujący zobowiązany jest zapłacić za 

dostarczony towar przelewem na konto 
Ecomess w Zgierzu, 95-100, ul. Szczawińska 
42c, Bank PeKaO Spółka Akcyjna PL41 1240 
5527 1111 0010 3928 1138 w terminie 
ustalonym przez obie Strony i zapisanym na 
fakturze VAT. Faktura będzie wystawiona w 
dniu wysyłki / odbioru zamówionego towaru. 

2. W przypadku zamówienia na kwotę 
przekraczającą 70 000,00 PLN, Kupujący 
zobowiązany jest do zapłaty zaliczki w 
wysokości 30% ceny zamówionego towaru na 
konto wskazane w pkt. IV.1 lub do ustanowienia 
akredytywy w Banku do wysokości ceny 
należnej za całość dostawy. 

3. Ecomess Sp. z o.o. może, w porozumieniu z 
Kupującym, zażądać zaliczki w przypadku 
zamówienia urządzeń nieobjętych cennikiem. 

4. Zaliczka wpłacona zgodnie z pkt. IV.2; 3, 
zostanie zaliczona na poczet ceny. W przypadku 
rozwiązania umowy lub od jej odstąpienia przez 
którąkolwiek ze Stron od jej wykonania, 
zaliczka podlega zwrotowi w terminie 14 dni od 
daty zdarzenia, określonego wyżej, w jej 
nominalnej wysokości. 

5. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności 
Kupujący zobowiązany jest – bez dodatkowego 
wezwania – zapłacić ustawowe odsetki 

6. Ecomess zastrzega sobie prawo własności 
towaru do czasu zapłaty całej ceny. 

7. Zakupy o wartości nie przekraczającej 
1000,- PLN (netto) realizowane są 
wyłącznie za gotówkę lub przedpłatą. 

8. Zakupy o wartości nie przekraczającej 
500,00 zł netto doliczana będzie opłata 
manipulacyjna w wysokości 50,00 zł netto. 

V. GWARANCJA 
1. Ecomess udziela Kupującemu gwarancji na 

okres ustalony w karcie gwarancyjnej towaru. 

2. Ecomess zobowiązany jest do usunięcia wad 
fizycznych towaru lub dostarczenia rzeczy 
wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w 
okresie gwarancyjnym z przyczyn tkwiących w 
danym towarze. 

3. Podstawą do rozpatrzenia gwarancji jest 
dostarczenie przez Kupującego wraz z 
wadliwym towarem poprawnie wypełnionej 
karty gwarancyjnej urządzenia i protokołu 
reklamacyjnego zawierającego opis wady. 

4. Kupujący zobowiązuje się do przesyłania 
przedmiotu reklamacji za pośrednictwem Poczty 
Polskiej. W przypadku przesłania towaru za 
pośrednictwem pozostałych firm kurierskich bez 
pisemnego uzgodnienia ze Sprzedającym 
Ecomess Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo 
odmowy przyjęcia przesyłki lub obciążenia 
Kupującego kosztami przesyłki. 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
Umowy 

VII. W przypadku odstąpienie od Umowy 
przez którąkolwiek ze Stron z 
przyczyn niezawinionych przez 
drugą Stronę, Strona 
odstępująca, zobowiązana jest 
zapłacić karę umowną w 
wysokości 15% ceny umownej. 

W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza 
wartość zastrzeżonych kar umownych, Strona 
poszkodowana może dochodzić swych roszczeń 
na zasadach ogólnych. 

2. Odpowiedzialność za szkody wynikłe z innych 
zdarzeń, niż opisane w pkt. 1, oparta będzie na 
zasadach ogólnych. 

3. Wysokość odszkodowania za szkody spowodowane 
wadliwością rzeczy, nieterminowym wykonaniem 
umowy lub nieterminowym usunięciem wad nie 
może przekraczać wysokości ceny należnej za 
wadliwą część dostawy lub nieterminowo 
dostarczony przedmiot umowy lub jego część. 

VII. ROZWIĄZANIE, odstąpienie od 
Umowy, zmiana Umowy. 
1. Strony mogą w każdym czasie rozwiązać Umowę 

na mocy wzajemnego porozumienia. 

2. Ecomess może odstąpić od Umowy w przypadku: 

− nie wpłacenia zaliczki w okresie dłuższym niż 
dwa miesiące od daty ustalonej w umowie; 

− niedostarczenia przez Kupującego danych, 
niezbędnych dla wykonania umowy w terminie 
w niej ustalonym; 

-  opóźnienia w zapłacie należności, dłuższym niż 
3 miesiące, za wcześniej dostarczoną partię 
towaru lub towar dostarczony na mocy 
odrębnej umowy między tymi samymi 
Stronami.  

3.  Umowa może być w każdym czasie zmieniona lub 
rozwiązana za obopólnym porozumieniem stron w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z 
trzymiesięcznym wypowiedzeniem. 

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania 
umowy bez wypowiedzenia w przypadku 
naruszenia prze Kupującego postanowień umowy. 

6. Wypowiedzenie niniejszej umowy nie powoduje 
naruszenia warunków transakcji zawartych 
między Sprzedawcą a Kupującym w okresie przed 
wypowiedzeniem. 

7. Kupujący może odstąpić od Umowy w przypadku 
zwłoki w dostawie trwającej dłużej niż 1 miesiąc. 

8. W przypadku nie zapłacenia w wymagalnym 
terminie należności na rzecz Sprzedawcy Ecomess 
ma możliwość odstąpienia od warunków 
przewidzianych w niniejszym o.w.s. i odmowy 
realizacji kolejnych zamówień. 

9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszych o.w.s. i 
zawartych na ich podstawie umów wymagają 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Strony zgodnie oświadczają, że utrudnianie innym 

przedsiębiorcom dostępu do rynku,  
w szczególności przez odsprzedaż towarów lub 
usług poniżej kosztów ich zakupu w celu 
eliminacji innych przedsiębiorców stanowi zgodnie 
z art. 15 ust. 1 pkt 1) Ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji z dnia 16.04.1993 roku 
(Dz. U. 03.153.1503 z późn. zm.) czyn 
nieuczciwej konkurencji. W związku z czym jeśli 
Kupujący stosować będzie praktyki, o których 
mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu 
Sprzedawca ma prawo odmówić dostawy towarów 
na warunkach określonych w OWS. Nie 
zaprzestanie przez Kupującego stosowania 
praktyk nieuczciwej konkurencji przez okres 1 
miesiąca od dnia rozpoczęcia ich stosowania 
stanowi podstawę do rozwiązania OWS przez 
Sprzedawcę ze skutkiem natychmiastowym. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi OWS 
będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 
kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć z 
niniejszych OWS strony poddają rozstrzygnięciu 
sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla 
siedziby Sprzedawcy. 
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