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1.

Postanowienia ogólne.

1.1.
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej jako OWS) stanowią integralną część
umowy sprzedaży zawieranej przez Kupującego (dalej również jako odbiorca) ze wspólnikami
spółki cywilnej Eneton s.c. Tomaszem Dobroszewskim, Piotrem Lipińskim, Dariuszem
Zalewczakiem, Mirosławem Zwolińskim (dalej jako Eneton). Odbiorca jest zobowiązany do
zapoznania się z OWS przed złożeniem zamówienia. W tym celu OWS wraz z ofertą handlową
zostają dostarczone odbiorcy przed zawarciem umowy lub w ofercie wskazuje się adres
internetowy pod którym można zapoznać z treścią OWS oraz pobrać OWS na własny nośnik.
1.2.
OWS dotyczą wyłącznie umów sprzedaży zawieranych przez Eneton z
przedsiębiorcami. Przyjmuje się, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
zawierając umowę sprzedaży z Eneton dokonuje czynności prawnej związanej bezpośrednio
z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, umowa ta ma dla niej charakter
zawodowy, a przedmiot umowy zostanie wykorzystany na potrzeby prowadzonej przez nią
działalności gospodarczej, o ile osoba fizyczna nie złoży przeciwnego i wyraźnego
oświadczenia przed zawarciem umowy.
1.3.
Przedmiot umowy określany jest w niniejszych OWS zamiennie również jako
przedmiot zamówienia, towary lub produkty.
2.

Zawarcie umowy. Zamówienia. Anulowanie zamówień.

2.1.
Materiały reklamowe, ulotki, broszury, listy i informacje cenowe nie stanowią
oferty Eneton.
2.2.
Złożenie zamówienia na podstawie oferty Eneton oznacza, iż odbiorca akceptuje
niniejsze OWS.
2.3.
Oferta określa m.in. przedmiot umowy, ilość, warunki cenowe, sposób transportu
oraz datę dostawy oraz datę ważności oferty w czasie której odbiorca ma możliwość złożenia
zamówienia na podstawie oferty (bez dokonywania modyfikacji przez odbiorcę), a Eneton
ma możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

2.4.
Zawarcie umowy następuje z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez
Eneton, a brak odpowiedzi na założone zamówienie odbiorcy nie powoduje uznania go za
przyjęte przez Eneton.
2.5.

Eneton nie wyraża zgody na składanie zamówień wariantowych lub częściowych.

2.6.
Dokonanie przez odbiorcę jakichkolwiek zmian w ofercie powoduje, iż przestaje
ona być wiążąca dla Eneton i Eneton po uprzednim zweryfikowaniu możliwości realizacji
proponowanych zmian może przygotować nową ofertę, na podstawie której odbiorca może
złożyć zamówienie bez dokonywania zmian podlegające potwierdzeniu przyjęcia zamówienia
przez Eneton.
2.7.
Wszelkie postanowienia zawarte w zamówieniu odbiorcy, w przedłożonych przez
niego Ogólnych Warunkach Zamówień i podobnych dokumentach lub jakimkolwiek innym
dokumencie odbiorcy związanym z zamówieniem, nie mają zastosowania, chyba że Eneton w
przyjęciu zamówienia wyraźnie wskaże, iż mają one zastosowanie do umowy. Warunek
przedstawiony w zdaniu uprzednim odbiorca akceptuje i nie będzie wnosił w przyszłości
żadnych roszczeń w oparciu o warunki przez siebie przedłożone.
2.8.
Oferta dotyczy wyłącznie przedmiotów w niej ujętych, w takim kształcie w jakim
oferuje je producent. Odbiorca przed złożeniem zamówienia - w tym również zamówienia
obejmującego przedmioty złożone tj. m.in. transformatory, rozdzielnie, agregaty czy inne
przedmioty zaproponowane odbiorcy na podstawie przedłożonych przez niego rysunków,
projektów, specyfikacji i innych dokumentów - na własną odpowiedzialność zobowiązany
jest do zweryfikowania czy przedłożona oferta jest kompletna a oferowane przedmioty są
odpowiednie w zakresie parametrów ilościowych i jakościowych do realizacji inwestycji w
ramach wykonywanych przez niego prac. Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności za
dokonaną na podstawie oferty prawidłowość złożonego zamówienia.
2.9.
W przypadku złożenia zamówienia na podstawie oferty odbiorca zobowiązuje się
do przedstawienia Eneton na jego żądnie aktualnych dokumentów rejestrowych - KRS,
CEiDG, NIP, Regon, rocznego sprawozdania finansowego za ostatni zakończony rok
obrachunkowy, skróconego sprawozdania finansowego za ostatni kwartał roku bieżącego,
zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenia
społeczne i zobowiązaniami podatkowymi. W przypadku nieprzedstawienia dokumentów
wskazanych w zdaniu uprzednim wraz z zamówieniem Eneton zastrzega sobie prawo do
odmowy przyjęcia złożonego zamówienia.
2.10.
Anulowanie zamówienia lub zwrot przedmiotu zamówienia przez odbiorcę może
nastąpić jedynie za uprzednią, pisemną zgodą Eneton.
2.11.
Korespondencja między stronami może być prowadzona w formie pisemnej, a
faksem lub pocztą elektroniczną tylko w przypadku gdy w OWS nie zastrzeżono inaczej, przy
czym adresy e-mail Eneton mają wyłącznie rozszerzenie @eneton.com. Jednakże
zamówienie na podstawie oferty musi zostać potwierdzone poprzez przesłanie dokumentu
zamówienia w formie pisemnej, podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentacji
odbiorcy, pod rygorem nieważności.

3.

Realizacja dostaw.

3.1.
Eneton dostarcza przedmiot umowy zgodne z potwierdzonym przez Eneton
zamówieniem i OWS.
3.2.

Termin dostawy określany jest w ofercie Eneton.

3.3.
Eneton wskazuje, że orientacyjne terminy dostaw wskazywane przed dniem
przygotowania przez Eneton oferty, maja charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią
podstawy do żadnych roszczeń ze strony odbiorcy, gdyby były one odmienne od wskazanych
w ofercie.
3.4.
Eneton zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn od
niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie odbiorcy lub/i producenta
lub/i siły wyższej. Zmiana terminu realizacji z w/w przyczyn nie może stanowić podstawy do
żadnych roszczeń ze strony odbiorcy, a Eneton nie odpowiada za kary umowne płatne przez
odbiorcę na rzecz jego kontrahentów lub za inne roszczenia podnoszone przez kontrahentów
wobec odbiorcy z tytułu opóźnienia w dostawie przedmiotu zamówienia.
3.5.
Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą Eneton, za które
nie jest odpowiedzialny, w szczególności: pożar, burzę, trzęsienia ziemi, strajki i inne spory
pracownicze, działania wojenne, powstanie lub ogólnokrajowy stan wyjątkowy,
niedostępność transportu, opóźnienia w transporcie, niemożliwość dokonania dostawy,
ogólny brak dostaw, przerwy w dostawie energii elektrycznej, epidemie, pandemie,
opóźnienia w produkcji lub dostawach wynikające z konieczności wprowadzenia
jakichkolwiek ograniczeń w związku z ryzykiem zarażenia się chorobą (np. wywołanego
koronawirusem) lub inne dowolne zdarzenie, które można zakwalifikować jako zdarzenie siły
wyższej.
3.6.
Wydanie towaru następuje z chwilą powierzenia towaru przewoźnikowi, a
dokumentem potwierdzającym wykonanie dostawy jest list przewozowy. Wskazanie innego
miejsca wykonania dostawy wymaga wyraźnego uzgodnienia Stron.
3.7.
Z chwilą wydania towaru przewoźnikowi ryzyko jego przypadkowej utraty lub
uszkodzenia przechodzi na odbiorcę. Ubezpieczenie przedmiotu umowy od momentu
wydania towaru przewoźnikowi leży po stronie odbiorcy, chyba że postanowiono inaczej.
3.8.
Jeżeli nie uzgodniono inaczej, koszty transportu ponosi Eneton. W przypadku
podania przez odbiorcę niewłaściwego adresu i tym samym dostarczenia towaru do
niewłaściwego miejsca, Eneton ma prawo obciążyć odbiorcę powstałymi na skutek pomyłki
kosztami transportu.
3.9.
Odbiorca jest zobowiązany we własnym zakresie i na swój koszt zapewnić
rozładunek dostawy oraz drogę dojazdową do miejsca rozładunku. Rozładunek przedmiotu
zamówienia winien być dokonany niezwłocznie, nie później niż w ciągu 0,5 godziny od
przybycia przewoźnika z przedmiotem zamówienia. Jeżeli odbiorca nie rozpocznie
rozładunku w ciągu 0,5 godziny od dostawy przedmiotu zamówienia Eneton uprawniony jest

do naliczenia kosztów za postój wg stawki przewoźnika/producenta lub kary umownej w
wysokości 150 zł/h postoju.
3.10.
Za przedłużony rozładunek u odbiorcy uważa się rozładunek dostaw trwający
powyżej 3 godzin od jego rozpoczęcia. Za przedłużony rozładunek Eneton może obciążyć
odbiorcę opłatą równą kosztom przestoju lub karą umowną w wysokości 150 zł/h postoju.
3.11.
W przypadku nieodebrania przedmiotu zamówienia przez odbiorcę w terminie
wskazanym przez Eneton jako dzień dostawy lub w przypadku przełożenia przez odbiorcę
wskazanego przez Eneton terminu dostawy, a także w przypadku braku technicznych
możliwości dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsca dostawy odbiorcy zobowiązany
jest do pokrycia kosztów transportu przedmiotu zamówienia do magazynu Eneton oraz
magazynowania przedmiotu zamówienia oraz ewentualnych kosztów ponownej dostawy. W
sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Eneton – w sytuacji gdy odbiorca zobowiązany
jest do uregulowania należności za przedmiot zamówienia po jego dostawie - uprawniony
jest do wystawienia faktury VAT w dniu oznaczonym przez Eneton jako dzień dostawy, zaś
odbiorca zobligowany jest do uregulowania należności w terminie wynikającym z
wystawionej faktury VAT.
3.12.

Eneton dołącza następujące dokumenty przewozowe do każdej dostawy:

- list przewozowy określający rodzaj i ilość dostarczonych produktów,
- w przypadku transportu międzynarodowego Dokument CMR (standardowy formularz
zgodny z Konwencją o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów: różowy,
kopia dla odbiorcy).
3.13.

Faktura może być dostarczona do odbiorcy pocztą lub elektronicznie.

3.14.
Odbiorca ma obowiązek potwierdzenia dostawy i sprawdzenia jej warunków
(dotyczących zarówno ilości, rodzaju, terminu dostawy, stanu opakowania, ewentualnych
uszkodzeń) natychmiast po otrzymaniu towaru i zgłosić wszelkie niezgodności
przewoźnikowi wraz z potwierdzeniem w protokole przyjęcia oraz skontaktować się z Eneton
w obecności przewoźnika w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania. Odbiorca
przyjmuje do wiadomości okoliczność, iż wszelkie niezgodności nie zgłoszone w powyższy
sposób mogą zostać nie zaakceptowane przez producenta.
3.15.
W zgłoszeniu niezgodności w protokole przyjęcia odbiorca dokładnie oznacza
rodzaj, ilość, oznaczenie partii/dostawy i okoliczności wykrycia wady. Dodatkowo, odbiorca
jest zobowiązany do zabezpieczenia reklamowanego towaru i przechowania go w sposób
uniemożliwiający jego uszkodzenie, chyba że z ustaleń z Eneton w obecności przewoźnika
wynika co innego.
3.16.
O ile strony nie uzgodnią inaczej, odbiorca nie jest uprawniony do odstąpienia od
umowy z powodu niezgodności dostarczonego towaru z zamówieniem. W przypadku
udokumentowanej w powyższy sposób niezgodności towaru z zamówieniem, a dalszy sposób
postępowania zostanie ustalony przez Eneton z producentem w celu możliwie jak najszybszej
dostawy towarów zgodnych z zamówieniem.

3.17.
Odbiorca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego przyjęcia dostawy, w
szczególności sporządzenia protokołu przyjęcia podpisanego przez osoby uprawnione i
opieczętowanego pieczęcią odbiorcy, zapewnienia obecności osób uprawnionych do
dokonania odbioru na miejscu dostawy w dniu dostawy. Protokół zawiera m.in. opis stanu
dostawy, w tym ewentualne uszkodzenia lub braki w ilości towarów.
3.18.
Z ważnych przyczyn, w szczególności uzasadnionych procesem technologicznym,
dostawa może być wykonana w częściach. W takim przypadku odbiorca nie może odmówić
przyjęcia dostawy częściowej.
3.19.
W przypadku nałożenia przez Eneton kary umownej na podstawie postanowień
OWS, odbiorca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia
otrzymania noty obciążeniowej.
3.20.
Eneton poza innymi uprawnieniami wynikającymi z niniejszych OWS, z uwagi na
występowanie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 kwalifikowanej jako siła wyższa w
rozumieniu 3.5 OWS przysługują następujące uprawnienia, w przypadku gdy w/w siła wyższa
będzie miała jakikolwiek pośredni lub bezpośredni wpływ na możliwość wykonywania swoich
praw lub obowiązków przez Eneton lub jego dostawców, podwykonawców, podmioty
dokonujące transportu:
a) jednostronna zmiana oferty Eneton lub zawartej z Eneton umowy w zakresie zmiany
terminów dostaw lub warunków płatności, bez ponoszenia przez Eneton odpowiedzialności
odszkodowawczej z tytułu dokonanej zmiany,
b) możliwość odstąpienia od zawartej umowy przez Eneton, w terminie 30 dni od dnia
zaistnienia zdarzenia uprawniającego do odstąpienia, bez ponoszenia przez Eneton
odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu odstąpienia.
3.21. Eneton wyraźnie zastrzega, że w przypadku zawierania lub wykonywania umów w
okresie siły wyższej - pandemii określonej w 3.20 OWS nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek opóźnienia czy brak możliwości realizacji zawartych umów w przypadku gdy
okoliczność tej siły wyższej ma jakikolwiek pośredni lub bezpośredni wpływ na możliwość
wykonywania swoich praw lub obowiązków przez Eneton lub jego dostawców,
podwykonawców, podmioty dokonujące transportu.
4.

Jakość. Gwarancja. Rękojmia. Odpowiedzialność Eneton.

4.1.
Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją producenta w takim zakresie w jakim
przedstawiono w dokumencie gwarancyjnym producenta. Eneton nie udziela na przedmiot
zamówienia własnej gwarancji jakości ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji
jakości udzielonej przez producenta. Eneton przenosi na odbiorcę uprawienia z gwarancji
udzielonej przez producenta w takim zakresie w jakim gwarancji udzielił producent, o ile
producent nie zastrzegł wyłączenia przenoszenia gwarancji na dalsze podmioty.
4.2.

Strony zgodnie wyłączają odpowiedzialność Eneton z tytułu rękojmi.

4.3.
Zgłoszenie przez odbiorcę zastrzeżeń, uwag lub/i reklamacji do dostarczonego
przedmiotu zamówienia oraz ich rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności.
4.4.
Eneton nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu lub na osobach
spowodowanych awarią przedmiotu umowy, jeżeli szkoda powstała wskutek zawinionego
działania lub zaniechania odbiorcy lub osób trzecich lub bez winy Eneton. Odpowiedzialność
Eneton z tytułu jakichkolwiek szkód w mieniu i na osobach jest ograniczona do 10 % ceny
netto ustalonej za przedmiot umowy z wyłączeniem okoliczności, za które Eneton ponosi
winę umyślną.
4.5.
Eneton w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód
pośrednich, następczych, utraconych korzyści poniesionych przez odbiorcy w związku z
realizacją zamówienia złożonego przez odbiorcę.
5.

Cena.

5.1.
Ceny zawarte w ofercie są cenami netto i zostaną powiększone o podatek VAT
zgodnie z obowiązującymi stawkami VAT.
5.2.
Ceny zawarte w ofercie nie zawierają kosztów, o których mowa w ustawie o
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 roku, a które mogą się
pojawić w okresie obowiązywania oferty Eneton. Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty
ewentualnych, dodatkowych kosztów gospodarowania odpadami, na co niniejszym wyraża
zgodę.
5.3.
Ceny wskazane w dokumentach poprzedzających ofertę jako ceny orientacyjne lub
ceny przedmiotów zamówienia wchodzących w skład przedmiotów złożonych tj. m.in. stacje
transformatorowe, rozdzielnie, agregaty itd. mają charakter wyłącznie poglądowy i nie wiążą
Eneton. Oferta z cenami ostatecznymi zostanie odbiorcy przedstawiona po przedłożeniu
przez niego stosownych rysunków, projektów, specyfikacji lub/i innych dokumentów
mających wpływ na wysokość ceny.
5.4.
Ceny przedmiotu zamówienia podane w walucie obcej, zostaną przeliczone według
kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni
dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury VAT.
5.5.
Cena wyrobów oparta jest na kalkulacji cen surowców, kosztów energii i siły
roboczej, stawek podatków i innych danin publicznoprawnych, a w przypadku wystąpienia
czynników określonych w walutach obcych, także średniego kursu PLN w stosunku do walut
obcych określonego przez NBP z dnia kalkulacji. W przypadku nadzwyczajnego wzrostu cen
ww. elementów kalkulacji, przynajmniej o 5% pomiędzy dniem złożenia oferty a dniem
dostawy, Eneton zastrzega możliwość zmiany ceny, jednak wyłącznie gdy zmiana taka
zostanie poparta dowodem od producenta wskazującym na zmianę ceny przedmiotu
zamówienia.
6.

Płatność.

6.1.
Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty za dostarczone produkty kwoty wynikającej
z faktury, którą otrzyma z tytułu dostawy produktów.
6.2.
Kwotą należną jest kwota wskazana na fakturze. Jeżeli faktura nie określa żadnych
zniżek lub innych obniżek cen, odbiorca nie jest uprawniony do obniżenia kwoty wskazanej
na fakturze ani dokonania jakichkolwiek potrąceń z ceny.
6.3.
Jeśli odbiorca nie akceptuje kwoty faktury, powinien w terminie 7 dni od dat jej
otrzymania powiadomić Eneton o zastrzeżeniach.
6.4.
W przypadku określonym w punkcie 8.2. OWS, o ile strony nie ustalą inaczej,
termin zapłaty wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury.
6.5.
W przypadku opóźnienia w płatnościach Eneton jest uprawniony do odsetek za
opóźnienie w wysokości odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.
7.

Opakowanie.

7.1.
Opakowania (przez które należy rozumieć m.in. bębny, palety, skrzynie, przekładki
itp.) fakturowane są razem z towarem, a zwrot opakowań na koszt odbiorcy i za uprzednią
zgodą Eneton.
7.2.
Warunkiem odkupienia opakowań w cenie sprzedaży jest: zwrot opakowań
nieuszkodzonych do producenta w terminie 60 dni od dnia wystawienia faktury VAT. Po tym
terminie cena będzie indywidualnie uzgadniana.
8.

Zabezpieczenie płatności. Zastrzeżenie prawa własności.

8.1.
Eneton dokonuje przyjęcia zamówienia pod warunkiem uprzedniego dokonania
przedpłaty w wysokości 100% wartości przedmiotu zamówienia brutto wpłaconej na
podstawie wystawionej przez Eneton faktury pro-forma w terminie 2 dni od daty złożenia
zamówienia w okresie ważności oferty i przed przyjęciem zamówienia przez Eneton. Eneton
wskazuje, iż do czasu uiszczenia przez odbiorcę kwoty wskazanej w zdaniu poprzednim nie
podejmie żadnych działań zmierzających do realizacji zamówienia, w szczególności nie
zamówi przedmiotu zamówienia u producenta. Odbiorca oświadcza, iż wskazany w zdaniu
uprzednim warunek akceptuje. Odbiorca oświadcza również, iż akceptuje warunek, że brak
lub nieterminowa wpłata kwoty wskazanej w zdaniu pierwszym może spowodować
niemożliwość terminowej realizacji dostawy. Jeżeli wstrzymanie realizacji zamówienia z
przyczyny określonej powyżej spowoduje niemożliwość terminowej realizacji tego
zamówienia odbiorca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń wobec Eneton z tego
tytułu.
8.2.
Eneton może wyrazić zgodę na sprzedaż z odroczonym terminem płatności,
wyłącznie po uzyskaniu zabezpieczenia płatności przez odbiorcę, w sposób wyraźnie
określony w ofercie.
8.3.
Eneton zastrzega prawo wstrzymania realizacji zamówienia wynikającego z oferty
w przypadku wystąpienia opóźnienia odbiorcy w jakichkolwiek płatnościach na rzecz Eneton.

Jeżeli wstrzymanie realizacji zamówienia z przyczyny określonej w zdaniu uprzednim
spowoduje niemożliwość terminowej realizacji zamówienia odbiorca nie będzie uprawniony
do żadnych roszczeń wobec Eneton z tego tytułu.
8.4.
Jeżeli po złożeniu zamówienia przez odbiorcę lub w trakcie realizacji zamówienia
spełnienie świadczenia przez odbiorcę okaże się wątpliwe ze względu na jego sytuację
finansową, Eneton zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia do momentu
dokonania zapłaty całości ceny przedmiotu zamówienia przez odbiorcę. Jeżeli wstrzymanie
realizacji zamówienia z przyczyny określonej w zdaniu uprzednim spowoduje niemożliwość
terminowej realizacji tego zamówienia odbiorca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń
wobec Eneton. Poza innymi dowodami, do powstania wątpliwości co do sytuacji finansowej
odbiorcy wystarczająca jest informacja od podmiotu zajmującego się profesjonalnie
weryfikowaniem tych okoliczności o istniejących u odbiorcy zaległościach płatniczych lub
zgłoszeniem odbiorcy do rejestru dłużników.
8.5.
Eneton zastrzega prawo do wezwania odbiorcy do zapłaty całości ceny za
dostarczony przedmiot zamówienia, wcześniej niż wynika to z terminu płatności na fakturze
VAT, w przypadku stwierdzenia, że spełnienie świadczenia przez odbiorcę okaże się wątpliwe
ze względu na jego sytuację finansową. Punkt 8.4. zdanie ostatnie OWS stosuje się
odpowiednio.
8.6.
Eneton zastrzega na podstawie art. 589 k.c., że do chwili zapłaty przez odbiorcę
całości ceny, przedmiot zamówienia pozostaje własnością Eneton.
8.7.
W sytuacji gdy odbiorca nie zapłaci całości należności za zakupiony przedmiot
zamówienia w terminie wynikającym z faktury VAT Eneton ma prawo do odstąpienia od
umowy - w ciągu 270 dni od dnia powstania zdarzenia umożliwiającego odstąpienie - i
odebrania przedmiotu zamówienia w każdym czasie na koszt i ryzyko odbiorcy. W przypadku
zużycia lub uszkodzenia przedmioty zamówienia - Eneton odbierając przedmiot będzie
uprawniony do żądania stosownego wynagrodzenia (591 k.c.).
8.8.
Odbiorca jest zobowiązany do poinformowania o zastrzeżeniu prawa własności
przedmiotu zamówienia przez Eneton wszystkie podmioty, dla których wykonuje prace
budowlane lub na rzecz których świadczy inne usługi, a na rzecz których prawo własności
przedmiotu zamówienia - po dokonaniu zapłaty przez odbiorcę - ma zostać przeniesione, w
szczególności odbiorcę końcowego. W tym celu odbiorca jest zobowiązany do przekazania
podmiotom, o których mowa w zdaniu uprzednim informacji stanowiącej załącznik oferty o
zastrzeżeniu prawa własności. Odbiór przedmiotowej informacji winien być podpisany przez
w/w podmioty i niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni, od dnia potwierdzenia przyjęcia
zamówienia do realizacji przekazana do Eneton. W przypadku nie poinformowania przez
odbiorcę w/w podmiotów o zastrzeżeniu prawa własności, bądź w przypadku nie otrzymania
przez Eneton potwierdzenia podpisania odbioru przez w/w podmioty przedmiotowej
informacji, uprawnienie to przechodzi na Eneton.
9.

Informacje poufne. Rozstrzyganie sporów.

9.1.
Wszelkie informacje zawarte w informacjach cenowych i ofertach Eneton są
poufne i odbiorca zobowiązany jest do nie ujawniania ich osobom trzecim. W przypadku

naruszenia klauzuli poufności przez odbiorcę lub osobę za którą ponosi odpowiedzialność,
odbiorca zobowiązany jest do zapłaty Eneton tytułem kary umownej kwoty w wysokości 20
% wartości netto zamówienia, jednak nie mniej niż 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy
złotych). Eneton jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych
wynikających z przepisów kodeksu cywilnego, jeżeli poniesiona przez niego szkoda
przewyższa zastrzeżoną karę umowną.
9.2.
Spory powstałe w związku lub na tle umowy będą rozstrzygane na drodze
polubownej.
9.3.
Jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte w ciągu 3 dni od dnia otrzymania
wezwania do polubownego rozstrzygnięcia sporu lub wezwania do zapłaty, które zastępuje
wezwanie do polubownego rozstrzygnięcia sporu, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie
właściwego rzeczowo sądu w Toruniu.
10.

Ochrona danych osobowych.

Eneton informuje, iż Pani/Pana dane osobowe znajdują się w bazie kontrahentów
Sprzedającego. W związku z powyższym na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO, niniejszym
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mirosław Zwoliński, Piotr Lipiński,
Tomasz Dobroszewski oraz Dariusz Zalewczak, prowadzący działalność gospodarczą w
ramach spółki cywilnej pod nazwą „ENETON”, ul. Wschodnia 29/8, 87-100 Toruń, NIP:
8792594691
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowym i związanym z
prawidłową realizacją zawartego stosunku cywilnoprawnego lub w celu sprzedaży
wierzytelności należącej do wierzyciela;
3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania
do wykonania umowy lub podjęcia działań niezbędnych do jej zawarcia (w tym na potrzeby
bieżącego kontaktu, art. 6 ust. 1 lit. b RODO), do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. dochodzenia, obrony lub
ustalenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub przez stronę trzecią, w postaci dochodzenia,
obrony lub ustalenia roszczeń wynikających z wierzytelności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz do
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze określonych w przepisach
prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
a) Administrator (oraz upoważnione przez niego osoby), który przetwarza następujące
kategorie danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres e-

mail, numer telefonu, stanowisko służbowe, nr PESEL, nr NIP, nr REGON, nr rachunku
bankowego;
b) podmioty świadczące usługi: spedycyjne, przewozowe, kurierskie oraz doręczania
przesyłek; informatyczne; audytorskie i kontrolne; prawne; biura informacji gospodarczej;
partnerzy biznesowi oraz podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów
prawa (np. sąd, prokuratura, ZUS, GUS);
c) podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora, w szczególności w zakresie
publikacji informacji o wierzytelności oraz IT, podmioty odwiedzające strony internetowe
portali publikujących informacje o wierzytelnościach;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu ich
przetwarzania, przedłużony o okres niezbędny do dochodzenia, obrony lub ustalania
roszczeń lub okres wynikający z przepisów prawa (np. dotyczący archiwizacji, finansów
lub rachunkowości).W każdym jednak przypadku, dane osobowe będą przechowywane przez
Administratora przez okres 5 (pięciu) lat po zakończeniu realizacji ostatniej umowy;
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych osobowych,
a także prawo wniesienia sprzeciwu;
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pracownika narusza
postanowienia RODO;
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób
inny niż zautomatyzowany, nie jest jednak stosowane profilowanie.

