OWU
OGÓLNE WARUNKI UMÓW ZAWIERANYCH PRZEZ EVOTEC sp. z o.o. z
siedzibą w Lublinie
I Część wspólna regulacji
§ 1. Regulacje ogólne
1.

EVOTEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie adres: ul.
Tokarska 9b, 20-210 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod
numerem: 0000412762, NIP: 9462638227, REGON: 06138981000000 (dalej: EVOTEC)
określa niniejszym dokumentem warunki na jakich zawiera umowy:
a

z Kupującym nie będącym konsumentem w zakresie sprzedaży oferowanych przez
Sprzedawcę pokrowców dla urządzeń przemysłowych, które to pokrowce
wykonywane są przez EVOTEC na indywidualne zamówienie Kupującego który te
pokrowce kupuje (Umowy Sprzedaży), oraz

b

z Użytkownikiem nie będącym konsumentem w zakresie przygotowania dla niego i
oddania mu do używania za wynagrodzeniem pokrowców dla urządzeń
przemysłowych z równoczesnym zapewnieniem Użytkownikowi oznaczonych
czynności serwisowych tego pokrowca zgodnie z § 8 ust. 1 niniejszych Ogólnych
Warunków Umów tj. OWU (Umowy Serwisowe),

Kupujący oraz Użytkownik, dalej mogą być też określani zbiorczo jako: Kontrahenci.
2.

Niniejsze OWU wraz ze złożoną Kontrahentowi i przyjętą przez niego ofertą są jedynym
uregulowaniem wiążącym każdego z Kontrahentów w umowach zawieranych z EVOTEC,
przy czym OWU nie stosuje się do sprzedaży pokrowców na podstawie odrębnych umów
sprzedaży zawartych na piśmie, oraz do świadczenia przez EVOTEC umów serwisowych
pokrowców na podstawie odrębnych umów sprzedaży zawartych na piśmie – chyba, że
przedmiotowe umowy wyraźnie stanowią, iż OWU znajduje do nich zastosowanie.

3.

OWU stanowi integralną część wszelkich Umów Sprzedaży i Umów Serwisowych
zawieranych przez EVOTEC, także umów zawieranych w drodze złożenia zamówienia lub
przyjęcia oferty.

4.

Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy,
warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych/ustalonych przez
Kontrahenta.

5.

Kontrahent jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami OWU i OWG (jeżeli
gwarancja została udzielona). OWU i OWG są ogólnie dostępne na stronie internetowej

1

OWU
www.evotec.com.pl, bądź na prośbę Kontrahenta zostaną one przesłane drogą
elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail.
§ 2. Stosowanie
1.

Do Umów Sprzedaży pokrowców zastosowanie znajdują regulacje części OWU: ,,I Część
wspólna Regulacji’’, ,,II Ogólne warunki Umów Sprzedaży zawieranych przez
EVOTEC’’, oraz ,,IV Postanowienia końcowe wspólne dla obu rodzajów Umów’’.

2.

Do Umów Serwisowych pokrowców zastosowanie znajdują regulacje części OWU: ,,I
Część wspólna Regulacji’’, ,,III Ogólne warunki Umów Serwisowych zawieranych przez
EVOTEC’’, oraz ,,IV Postanowienia końcowe wspólne dla obu rodzajów Umów’’.

II.

OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY ZAWIERANYCH PRZEZ
EVOTEC
§ 3. Warunki sprzedaży pokrowców

1.

Kupujący, składa zamówienie na pokrowiec, przesyłając je listem poleconym lub emailem:
- na adres: EVOTEC Sp. z o.o.
ul. Tokarska 9B, 20-210 Lublin
- e-mail: biuro@evotec.group

2.

Składając zamówienie Kupujący deklaruje wiążąco, że chce nabyć zamawiany pokrowiec
oraz że uznaje niniejsze OWU i OWG (jeżeli gwarancja jest udzielana).

3.

Za datę złożenia zamówienia uznaje się datę przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia
wysłanego jednym ze sposobów wskazanych w ust. 1, z zastrzeżeniem dalszych
postanowień.

4.

O niemożności realizacji całości lub części zamówienia, Sprzedawca poinformuje
Kupującego nie później niż w ciągu dziesięciu dni od dnia złożenia zamówienia, wskazując
przyczynę odmowy realizacji zamówienia.

5.

Zmiana lub całkowite anulowanie złożonego zamówienia przez Kupującego może nastąpić
tylko na piśmie i za pisemną zgodą Sprzedawcy.

6.

Sprzedawca zastrzega, że nie będzie wyrażał zgody na anulowanie zamówień już
zrealizowanych lub zamówień w trakcie realizacji, w przypadku anulowania zamówień
Kupujący zostanie obciążony kosztami ich realizacji.

7.

Zamówienia będą wyceniane indywidulanie z uwzględnieniem ceny za transport, z
możliwością przyznania Kupującemu rabatu.

2

OWU
W przypadku, gdy po złożeniu zamówienia wystąpią nieprzewidziane okoliczności

8.

uzasadniające

podwyższenie

ceny

zamówionego

pokrowca,

w

szczególności

podwyższenie cła, wprowadzenie opłat celnych dodatkowych, innych obciążeń
publicznoprawnych, Sprzedawca ma prawo do jednostronnego podwyższenia ceny
pokrowca w stopniu uwzgledniającym faktyczny wzrost poziomu jego czynników
cenotwórczych, co Kupujący akceptuje.
Sprzedawca może uzależnić realizację zamówienia od udzielenia odpowiedniego

9.

zabezpieczenia oraz od wpłacenia zaliczki. Odmowa udzielenia zabezpieczenia bądź
wpłacenie zaliczki stanowić będzie podstawę do odmowy realizacji przez Sprzedawcę
zamówienia.
10.

Kupujący udostępni Sprzedawcy niezwłocznie wszystkie informacje, których Sprzedawca
potrzebuje do wykonania pokrowca oraz odpowiada za ich kompletność oraz
prawidłowość. Poza powyższym Kupujący będzie informował Sprzedawcę niezwłocznie
o każdej zmianie. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy za wady, specyfikację
lub użyteczność pokrowca wynikające z braku przekazania przez Kupującego informacji
wymaganych przez Sprzedawcę bądź też z przekazania przez Kupującego niekompletnych
lub nieprawdziwych informacji.

11. Czas przygotowania pokrowca oznaczony zostanie w ofercie. W przypadku braku zawarcia
tej informacji w ofercie, jest to 4 tygodnie od daty przyjęcia zamówienia przez EVOTEC.
12.

W przypadku zmiany przez Kupującego treści zamówienia w trakcie jego realizacji, w
szczególności po przystąpieniu przez Sprzedawcę do wykonania pokrowca, Kupujący
ponosi wszelkie koszty z tym związane, w tym koszty zużytych materiałów i robocizny,
równocześnie akceptując fakt stosownej zmiany terminu dostawy pokrowca.
§ 4. Warunki dostawy pokrowców

1.

Sprzedawca zapewnia opakowanie i transport zamówionego przez Kupującego pokrowca
przez wybranego przez siebie przewoźnika na koszt Kupującego, chyba że oferta stanowi
inaczej.

2.

Dostawy będą wysyłane do siedziby Kupującego lub w inne miejsce wskazane przez
Kupującego w zamówieniu.

3.

Odbiór zakupionego pokrowca następuje poprzez podpisanie dokumentu przewozowego z
chwilą jego dostarczenia. Pokrowiec uważa się za odebrany przez Kupującego także w
przypadku potwierdzenia faktu jego odbioru przez przewoźnika.
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4.

Kupujący zobowiązany jest przy odbiorze sprawdzić, czy stan opakowania pokrowca nie
wskazuje na otwieranie w trakcie transportu i czy przesyłka nie została uszkodzona w
czasie transportu w taki sposób, że mogło to wpłynąć na uszkodzenie zapakowanego
pokrowca. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń związanych z tymi czynnościami,
Kupujący zobowiązany jest poczynić odpowiednią wzmiankę w protokole reklamacyjnym
lub dokumencie przewozowym w chwili odbioru przesyłki od przewoźnika, pod rygorem
utraty prawa zgłaszania zastrzeżeń w powyższym zakresie w terminie późniejszym.

5.

Z chwilą odbioru pokrowca, ryzyko przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia przechodzi
na Kupującego.

6.

Kupujący ma 10 dni od dostawy na odbiór jakościowy pokrowca oraz braku uszkodzeń
zewnętrznych. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń powstałych w związku z tymi
czynnościami, Kupujący zobowiązany jest przystąpić do procedury reklamacyjnej
(zgłoszenia zastrzeżeń), pod rygorem utraty prawa zgłaszania zastrzeżeń w powyższym
zakresie w terminie późniejszym.
§ 5. Zapłata

1.

Kupujący zobowiązany jest do terminowego regulowania należności za pokrowiec oraz
kosztów transportu i do terminowego odbioru dostaw. Dniem dokonania zapłaty jest dzień
uznania kwoty płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

2.

W przypadku opóźnienia lub niepełnej zapłaty należnej Sprzedawcy kwoty za poprzednie
lub bieżące zamówienia, Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację zamówienia
Kupującego do czasu uregulowania przez niego wymagalnych zobowiązań. Sprzedawca
ma także prawo obciążyć Kupującego odsetkami ustawowymi za opóźnienie, naliczanymi
od wartości brutto pokrowca za każdy dzień opóźnienia.

3.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności dostarczonego Kupującemu pokrowca do
momentu uiszczenia przez Kupującego całkowitej ceny. Z chwilą zapłaty całkowitej ceny
za zrealizowane zamówienie Kupujący uzyskuje prawo własności dostarczonego
pokrowca.
§ 6. Prawa i obowiązki Stron

1.

Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu wraz z pokrowcem Instrukcji
Montażu i Demontażu Produktu, chyba, że oferta stanowi inaczej.

2.

Wszelka dokumentacja techniczna (w tym Instrukcja Montażu i Demontażu Produktu)
odnosząca się do pokrowca dostarczona przez Sprzedawcę pozostaje jego własnością i nie
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może być wykorzystana do innego celu niż ten, dla którego została dostarczona.
Dostarczenie tych dokumentów nie może być interpretowane jako przeniesienie lub
udzielenie upoważnienia do korzystania z jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w
tych dokumentach ucieleśnionych.
3.

Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady.
§ 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy

6.

Sprzedawca udziela na pokrowiec gwarancji jakości zgodnie z Ogólnymi Warunkami
Gwarancji obowiązującymi w dniu złożenia zamówienia, zamieszczonymi na stronie
www.evotec.com.pl bądź na prośbę Kontrahenta przesłane drogą elektroniczną na
wskazany przez niego adres e-mail, na okres 12 miesięcy, chyba że Oferta lub Instrukcja
Montażu i Demontażu produktu stanowi inaczej, z uwzględnieniem postanowień
znajdujących się poniżej.

1.

Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych pokrowców, o ile są
one zgodne z podanymi przez Sprzedawcę w dokumentacji.

2.

Miejscem wykonywania napraw gwarancyjnych jest siedziba EVOTEC lub inne miejsce,
zgodnie ze wskazaniami Sprzedawcy.

3.

Sposób dostawy pokrowca oraz stanu w jakim ma być on dostarczony Sprzedawcy będzie
każdorazowo ustalany ze Sprzedawcą.

4.

Kupujący dostarczając Sprzedawcy wadliwy pokrowiec, powinien spełnić warunki
określone w Ogólnych Warunkach Gwarancji.

5.

Kupujący po upływie okresu gwarancyjnego, a także w wypadku nie uznania reklamacji
przez Sprzedawcę w okresie gwarancyjnym, będzie zobowiązany do pokrycia kosztów
przesyłki i pokrycia kosztów naprawy pokrowca.

III.

OGÓLNE WARUNKI UMÓW SERWISOWYCH ZAWIERANYCH PRZEZ
EVOTEC
§ 8. Przedmiot Umowy Serwisowej

1. W ramach wykonania zawartej pomiędzy EVOTEC a Użytkownikiem Umowy Serwisowej,
EVOTEC:
a. przygotuje zgodnie z zamówieniem Użytkownika pokrowiec na urządzenie
przemysłowe Użytkownika, oraz
b. przekaże Użytkownikowi przygotowany pokrowiec do używania, a także zapewni
usługę czynności serwisowych przygotowanego pokrowca – na okres oznaczony w
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ofercie, a jeśli takiego okresu nie oznaczono – na okres oznaczony w niniejszych
OWU,
(dalej czynności wskazane w lit. a. i b.: Usługa Serwisowa), natomiast Użytkownik za tę
Usługę Serwisu będzie płacił na rzecz EVOTEC cyklicznie wynagrodzenie oznaczone w
przyjętej ofercie.
2. Użytkownik przyjmując pokrowiec do używania oświadcza, że będzie wykorzystywał go do
osłony wyłącznie tego urządzenia przemysłowego dla którego pokrowiec został
przygotowany i nie będzie go oddawał do używania innym podmiotom. Użytkownik zapewni
aby urządzenie przemysłowe dla którego przygotowano pokrowiec, przez cały czas trwania
Umowy Serwisowej pozostało w tej samej konfiguracji (w szczególności nie będzie
dodawane lub ujmowane oprzyrządowanie robota w kształcie i wymiarach innych niż
pierwotne, przyjęte w chwili zamówienia) i poruszało się w miejscu montażu w tej samej
trajektorii.
3. EVOTEC pozostaje właścicielem pokrowca przez cały okres trwania Umowy Serwisowej, z
zastrzeżeniem sytuacji w której Użytkownik korzystając ze swoich uprawnień nabędzie
prawo własności pokrowca.
4. Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania samodzielnych zmian konstrukcyjnych w
pokrowcu (w szczególności takich jak otwory lub przeszycia) bez uprzedniej zgody
EVOTEC wyrażonej w formie pisemnej lub dokumentowej.
§ 9. Zamówienie Usługi Serwisowej
1. Użytkownik złoży zamówienie na pokrowiec z którego chce korzystać, przesyłając
zamówienie listem poleconym na adres EVOTEC listem poleconym lub emailem:
− na adres: EVOTEC Sp. z o.o.
ul. Tokarska 9B, 20-210
Lublin
− e-mail:biuro@evotec.group
2. Składając zamówienie Użytkownik deklaruje wiążąco, że uznaje niniejsze OWU i OWG
(jeżeli gwarancja jest udzielana).
3. Za datę złożenia zamówienia uznaje się datę przyjęcia przez EVOTEC zamówienia
wysłanego jednym ze sposobów wskazanych w ust. 1, z zastrzeżeniem dalszych
postanowień.
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4. O niemożności realizacji całości lub części zamówienia, EVOTEC poinformuje
Użytkownika nie później niż w ciągu dziesięciu dni od dnia złożenia zamówienia, wskazując
przyczynę odmowy realizacji zamówienia.
5. Zmiana lub całkowite anulowanie złożonego zamówienia przez Użytkownika może nastąpić
tylko na piśmie i za pisemną zgodą EVOTEC.
6. EVOTEC zastrzega, że nie będzie wyrażał zgody na anulowanie zamówień już
zrealizowanych lub zamówień w trakcie realizacji, w przypadku anulowania zamówienia
Użytkownik zostanie obciążony kosztami ich realizacji.
7. Zamówienia będą wyceniane indywidulanie.
8. W przypadku, gdy po złożeniu zamówienia wystąpią nieprzewidziane okoliczności
uzasadniające podwyższenie wynagrodzenia, za Usługę Serwisową lub uzasadniające
podwyższenie ceny za jaką pokrowiec zostanie sprzedany Użytkownikowi po wygaśnięciu
Umowy Serwisowej, w szczególności podwyższenie cła, wprowadzenie opłat celnych
dodatkowych, innych obciążeń publicznoprawnych, Evotec ma prawo do jednostronnego
podwyższenia wynagrodzenia za Usługę Serwisową lub ceny

pokrowca w stopniu

uwzgledniającym faktyczny wzrost poziomu jego czynników cenotwórczych, co
Użytkownik akceptuje.
9. EVOTEC

może

uzależnić

realizację

zamówienia

od

udzielenia

odpowiedniego

zabezpieczenia oraz od wpłacenia zaliczki na poczet wynagrodzenia za Usługę Serwisu lub
na poczet ceny za pokrowiec. Odmowa udzielenia zabezpieczenia bądź wpłacenie zaliczki
stanowić będzie podstawę do odmowy realizacji przez EVOTEC zamówienia.
10. Użytkownik udostępni EVOTEC niezwłocznie wszystkie informacje, których EVOTEC
potrzebuje do wykonania pokrowca oraz odpowiada za ich kompletność oraz prawidłowość.
Poza powyższym Użytkownik będzie informował EVOTEC niezwłocznie o każdej zmianie.
Strony wyłączają odpowiedzialność EVOTEC za wady, specyfikację lub użyteczność
pokrowca wynikające z braku przekazania przez Użytkownika informacji wymaganych przez
EVOTEC bądź też z przekazania przez Użytkownika niekompletnych lub nieprawdziwych
informacji.
11. Czas przygotowania pokrowca w ramach Usługi Serwisowej oznaczony zostanie w ofercie.
W przypadku braku zawarcia tej informacji w ofercie, jest to 4 tygodnie od daty przyjęcia
zamówienia przez EVOTEC.
12. W przypadku zmiany przez Użytkownika treści zamówienia w trakcie jego realizacji, w
szczególności po przystąpieniu przez EVOTEC do wykonania pokrowca, Użytkownik
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ponosi wszelkie koszty z tym związane, w tym koszty zużytych materiałów i robocizny,
równocześnie akceptując fakt stosownej zmiany terminu dostawy pokrowca.
§ 10. Warunki dostawy pokrowców
1.

W okresie trwania Umowy Serwisowej, EVOTEC zapewnia opakowanie i transport
zamówionego przez Użytkownika pokrowca przez wybranych przez siebie przewoźników,
przy czym:
a)

Koszty transportu i opakowania ponosi EVOTEC – w przypadku wysyłki pokrowca
do Użytkownika na terenie Unii Europejskiej,

b)

Koszty transportu i opakowania ponosi Użytkownik – w przypadku wysyłki
pokrowca do EVOTEC, oraz w przypadku w którym EVOTEC wysyłałby pokrowiec
do miejsca wskazanego przez Użytkownika położonego poza obszarem Unii
Europejskiej.

2.

Wydanie i Odbiór pokrowca następuje poprzez podpisanie dokumentu przewozowego z
chwilą jego dostarczenia. Pokrowiec uważa się za odebrany przez Użytkownika także w
przypadku potwierdzenia faktu jego odbioru przez przewoźnika

3.

Użytkownik zobowiązany jest przy odbiorze sprawdzić, czy stan opakowania pokrowca
nie wskazuje na otwieranie w trakcie transportu i czy przesyłka nie została uszkodzona w
czasie transportu w taki sposób, że mogło to wpłynąć na uszkodzenie zapakowanego
pokrowca. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń związanych z tymi czynnościami,
Użytkownik

zobowiązany jest

poczynić odpowiednią wzmiankę

w protokole

reklamacyjnym lub dokumencie przewozowym w chwili odbioru przesyłki od
przewoźnika, pod rygorem utraty prawa zgłaszania zastrzeżeń w powyższym zakresie w
terminie późniejszym.
4.

Z chwilą odbioru pokrowca, ryzyko przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia przechodzi
na Użytkownika.

5.

Użytkownik ma 10 dni od dnia w którym pokrowiec odbiera po raz pierwszy w celu
rozpoczęcia jego używania (Pierwszy Odbiór), na odbiór jakościowy pokrowca oraz braku
uszkodzeń zewnętrznych. Z chwilą ponownego dostarczenia Użytkownikowi pokrowca do
używania, po wykonaniu czynności serwisowych pokrowca, termin wskazany w zdaniu
poprzednim wynosi 3 dni. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń powstałych w związku
z tymi czynnościami, Użytkownik zobowiązany jest przystąpić do procedury
reklamacyjnej (zgłoszenia zastrzeżeń), pod rygorem utraty prawa zgłaszania zastrzeżeń w
powyższym zakresie w terminie późniejszym.
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§ 11. Prawa i obowiązki Stron
4.

EVOTEC zobowiązuje się do dostarczenia Użytkownikowi wraz z pokrowcem Instrukcji
Montażu i Demontażu Produktu, chyba, że oferta stanowi inaczej.

5.

Wszelka dokumentacja techniczna (w tym Instrukcja Montażu i Demontażu Produktu)
odnosząca się do pokrowca dostarczona przez EVOTEC pozostaje jego własnością i nie
może być wykorzystana do innego celu niż ten, dla którego została dostarczona.
Dostarczenie tych dokumentów nie może być interpretowane jako przeniesienie lub
udzielenie upoważnienia do korzystania z jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w
tych dokumentach ucieleśnionych.

6.

Strony wyłączają odpowiedzialność EVOTEC z tytułu rękojmi za wady wykonanych usług
i oddanych do używania pokrowców.
§ 12. Serwis pokrowców

1. W okresie trwania Umowy Serwisowej, EVOTEC będzie wykonywał czynności serwisowe
na pokrowcu, jeśli będą one niezbędne lub przydatne dla należytego utrzymania stanu
technicznego i funkcjonalności pokrowca, takie jak:
a) wyczyszczenie pokrowca środkami chemicznymi do tego przeznaczonymi,
b) wymiana zużytych, uszkodzonych szwów,
c) wymiana zużytych, uszkodzonych zapięć,
d) wymiana zużytych, uszkodzonych dodatków, np. gumki, zatrzaski itp.,
e) wypełnienie oryginalnym materiałem naturalnie powstałych podczas użytkowania
ubytków w pokrowcu; EVOTEC zastrzega sobie jednak prawo do zastąpienia
oryginalnego materiału materiałem o równoważnych właściwościach użytkowych.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje ten fakt, że:
a) eksploatacja pokrowca prowadzi w naturalny sposób do jego postępującego zużycia,
w tym obniżenia właściwości estetycznych, oraz
b) pokrowiec, po wykonaniu czynności serwisowych może mieć obniżone właściwości
estetyczne ze względu na ślady napraw, trwałe odkształcenia, trwałe odbarwienia,
bądź nieusuwalne zabrudzenia, lub inne ślady użytkowania,
c) usunięcie niektórych zabrudzeń z pokrowca, ze względu na ich trwały charakter,
może być niemożliwe mimo wykonania przez EVOTEC czynności serwisowych z
należytą starannością,
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d) EVOTEC nie zapewnia na czas wykonywania przez siebie czynności serwisowych
pokrowca zastępczego.
W związku z wystąpieniem okoliczności wskazanych w lit. a)-d) Użytkownikowi nie
przysługują żadne roszczenia.
3. W przypadku uszkodzeń pokrowca, spowodowanych przez:
a) niewłaściwy montaż,
b) niewłaściwe użytkowanie,
c) wprowadzenie w pokrowcu zmian lub przeróbek bez uprzedniej zgody EVOTEC,
d) awarii, pożaru, wybuchu, lub innego zdarzenia niezależnego od EVOTEC,
e) innych przyczyn leżących po stronie Użytkownika,
EVOTEC naprawi pokrowiec, a kosztami naprawy uszkodzeń wynikających z
nieprawidłowego użytkowania pokrowca obciąży Użytkownika.
4. W przypadku utraty lub zniszczenia pokrowca z przyczyn leżących po stronie Użytkownika,
EVOTEC wykona nowy pokrowiec, a kosztami wykonania nowego pokrowca obciąży
Użytkownika.
5. W trakcie trwania Umowy Serwisowej, czynności serwisowe wskazane w ust. 1
wykonywane będą

przez EVOTEC dwukrotnie w okresie obowiązywania Umowy

Serwisowej (chyba że w przyjętej przez Użytkownika ofercie oznaczono inną częstotliwość
czynności serwisowych), pod warunkiem dostarczenia pokrowca przez Użytkownika.
Użytkownik jest uprawniony do wyboru terminów wykonania czynności serwisowych, z tym
jednak zastrzeżeniem, że o poinformuje on o terminie wysłania pokrowca do EVOTEC w
celu wykonania tych czynności drogą poczty elektronicznej z 3 (trzy) dniowym
uprzedzeniem.
6. Na życzenie Użytkownika, za dodatkowym wynagrodzeniem ponad wynagrodzenie
umowne, EVOTEC może wykonywać czynności serwisowe pokrowca wskazane w ust. 1,
częściej niż jest to oznaczone w ust. 2. Wynagrodzenie za dodatkowe czynności serwisowe
zostanie oznaczone w odrębnej ofercie złożonej Użytkownikowi na jego życzenie.
7. W celu wykonania czynności serwisowych Użytkownik zdemontuje pokrowiec z urządzenia
oraz prześle je na adres EVOTEC wskazany w § 9 ust. 1 OWU. Przed wysyłką, Użytkownik
dokona wstępnego oczyszczenia pokrowca sprężonym powietrzem (zabrudzenia suche), lub
wodą (zabrudzenia lepkie). Użytkownik nie jest uprawniony do samodzielnego czyszczenia
pokrowców z użyciem środków chemicznych.
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8. Po otrzymaniu pokrowca EVOTEC sprawdzi go i dokona stosownych czynności
serwisowych w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni od jego otrzymania, a następnie
odeśle Użytkownikowi.
9. W przypadku w którym w czasie trwania pierwszych 12 (dwunastu) miesięcy Umowy
Serwisowej stan techniczny pokrowca będzie uniemożliwiał

prawidłową eksploatację

pokrowców z przyczyn z niego wynikających, mimo prawidłowej eksploatacji przez
Użytkownika, EVOTEC na swój koszt dostarczy nowy pokrowiec o specyfikacji technicznej
tożsamej ze specyfikacją techniczną pokrowca zamówionego przez Użytkownika zgodnie z
§ 9.
§ 13. Wynagrodzenie
1. Za każdy miesiąc kalendarzowy wykonywania Umowy Serwisowej, Użytkownik zapłaci na
rzecz EVOTEC wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia oznaczona jest w ofercie.
Wynagrodzenie płatne jest na rachunek bankowy wskazany na fakturze wystawionej przez
EVOTEC, w terminie 10 (dziesięciu) dni liczonych od pierwszego dnia miesiąca za który
wynagrodzenie należy się. Dniem dokonania zapłaty jest dzień uznania kwoty płatności na
rachunku bankowym Sprzedawcy.
2. W przypadku w którym Umowa objęłaby jedynie część miesiąca, ulegnie ono
proporcjonalnemu pomniejszeniu, przy założeniu, że miesiąc ma 30 dni.
§ 14. Czas trwania Umowy
1.

Umowa Serwisowa zostaje zawarta na czas określony 12 (dwunastu) miesięcy liczonych
od dnia dokonania przez Użytkownika Pierwszego Odbioru pokrowca. W przypadku
zastąpienia zniszczonego pokrowca nowym pokrowcem, nie powoduje przedłużenia
Umowy Serwisowej ponad okres wskazany w zdaniu pierwszym.

2.

EVOTEC uprawniony jest do rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym Umowy
Serwisowej przed upływem jej terminu, w przypadku braku zapłaty przez Użytkownika
równowartości wynagrodzenia umownego za co najmniej jeden miesiąc kalendarzowy.
Przyczyna rozwiązania umowy wskazana w zdaniu poprzedzającym uważana jest za
przyczynę leżącą po stronie Użytkownika i równocześnie za przyczynę niezależną od
EVOTEC.

3.

W przypadku w którym Umowa Serwisowa wygaśnie z przyczyn niezależnych od
EVOTEC, przed upływem 12 (dwunastu) miesięcy obliczonych zgodnie z ust. 1,
Użytkownik zobowiązany jest zapłacić równowartość 80 % wynagrodzenia umownego za
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okres pomiędzy datą wygaśnięcia Umowy a datą w której upływałby 12 (dwunasty)
miesiąc trwania Umowy. Nie wyłącza to uprawnienia EVOTEC do dochodzenia
odszkodowania od Użytkownika w pełnej wysokości.
§ 15. Nabycie pokrowca przez Użytkownika
1. W okresie 1 miesiąca przed upływem okresu na jaki została zawarta Umowa Serwisowa,
Użytkownik może złożyć oświadczenie o nabyciu prawa własności pokrowca. W przypadku
złożenia oświadczenia wskazanego w zdaniu poprzednim, Użytkownik zapłaci cenę za
pokrowiec oznaczoną w ofercie. Jeżeli taka cena nie została oznaczona w ofercie,
wynagrodzenie za jeden pokrowiec wynosi równowartość 2 miesięcznych wynagrodzeń
umownych netto należnego za każdy miesiąc kalendarzowy wykonywania Umowy
Serwisowej i zostanie powiększone o podatek od towarów i usług.
2. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o nabyciu pokrowca, prawo
własności do pokrowca przechodzi na Użytkownika z chwilą zapłaty ceny za pokrowiec,
jednak nie wcześniej niż z upływem okresu na jaki została zawarta Umowa Serwisowa,
wskazanego w § 14 ust. 1 OWU lub w ofercie.
3. W przypadku w którym z jakiejkolwiek przyczyny prawo własności pokrowca przeszło na
Użytkownika w trakcie trwania Umowy Serwisowej, Umowa ta z dniem przejścia prawa
własności wygasa.
4. W przypadku przejścia na Użytkownika prawa własności pokrowca, wyłącza się stosowanie
przepisów o rękojmi, a EVOTEC nie udziela na pokrowiec żadnej gwarancji.
5. Do nabycia pokrowca w oparciu o unormowania niniejszego paragrafu nie stosuje się
regulacji regulujących nabycie pokrowca zawartych w części OWU pt.: ,,II Ogólne warunki
umów sprzedaży zawieranych przez EVOTEC”.
§ 16. przedłużenie Umowy Serwisowej
1. Umowa Serwisowa nie ulega automatycznemu przedłużeniu.
2. W przypadku w którym Użytkownik jest zainteresowany dalszą współpracą z EVOTEC,
skieruje do EVOTEC zapytanie ofertowe dotyczące Usługi Serwisowej, oznaczając w nim
czy oczekuje oferty świadczenia Usługi Serwisowej uwzględniającej wykonanie nowego
pokrowca, czy też oferty świadczenia Usługi Serwisowej z użyciem dotychczas używanego
przez Użytkownika pokrowca. EVOTEC nie jest zobowiązany do złożenia oferty
Użytkownikowi.
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3. W przypadku Użytkownik przyjąłby ofertę EVOTEC świadczenia Usługi Serwisowej z
użyciem dotychczas używanego przez Użytkownika pokrowca, zawarta Umowa obowiązuje
na zasadach kreślonych w przyjętej ofercie i niniejszych OWU oraz OWG (jeśli gwarancja
jest udzielana), z tym jednak zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności serwisowych,
wskazanych w § 12 ust. 1 OWU będzie pierwotnie dostarczony w wykonaniu Umowy
Pokrowiec, a EVOTEC w żadnym wypadku nie ma obowiązku dostarczać Użytkownikowi
jakiegokolwiek innego, nowego lub używanego pokrowca, także w przypadku uszkodzenia
lub zużycia (także zniszczenia) dotychczas eksploatowanego Pokrowca; w okresie
przedłużonej Umowy Serwisowej, w przypadku w którym EVOTEC uzna, że nie jest już
możliwe dalsze wykonywanie Umowy Serwisowej ze względu na stan techniczny pokrowca,
jest on uprawniony do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy ze skutkiem
natychmiastowym.
IV Postanowienia końcowe wspólne dla obu rodzajów Umów
§ 17. Postanowienia końcowe
1.

Wszystkie zmiany niniejszych warunków wymagają formy pisemnej lub dokumentowej
pod rygorem nieważności.

2.

Strony wyłączają odpowiedzialność EVOTEC za szkody wynikające z niewykonania lub
nienależytego wykonania jakiejkolwiek zawartej pomiędzy nimi umowy, z wyjątkiem
odpowiedzialności za szkody wynikające z winy umyślnej.

3.

Kontrahent nie jest uprawniony do przeniesienia całości lub części swoich praw lub
obowiązków umownych na inny podmiot, bez uprzedniej pisemnej zgody Evotec. Evotec
uprawnione jest do powierzenia wykonania całości lub części obowiązków umownych
innemu podmiotowi.

4.

Umowy zawarte pomiędzy EVOTEC a Kontrahentami podlegają polskiemu prawu
materialnemu i proceduralnemu. Wyłącza się stosowanie do Umowy Konwencji Narodów
Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w
Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r.

5.

Wszelkie spory pomiędzy Stronami, Strony będą rozstrzygały przed sądami polskimi
właściwymi dla siedziby EVOTEC sp. z o.o.

6.

Niniejsze Ogólne Warunki Umów stanowią integralną część wszystkich umów zawartych
po dniu 10 listopada 2020 r.
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