OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE
obowiązujące do transakcji zawieranych pomiędzy
przedsiębiorcami na terenie Polski

§ 3 Ceny, płatności i potrącenia
1.

§ 1 Postanowienia ogólne
1.

2.
3.

4.

5.

Poniższe ogólne warunki handlowe (OWH) mają
zastosowanie
do
wszystkich
umów
sprzedaży/dostawy towarów zawieranych przez
DREWIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w 89-650 Czersk, wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000232631, posiadająca numer
REGON: 220017993, NIP: 5551943125, ( zwany dalej
Sprzedającym) z kontrahentami, których siedziba,
oddział znajduje się na terenie Polski, zawierającymi
te umowy w celu bezpośrednio związanym z
prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą
(zwanych dalej Kupującym/Klient)
OWH obowiązują dla wszystkich ofert i umów z
Klientami.
W momencie zawarcia pierwszej umowy zakupu Klient
z góry wyraża zgodę na to, że niniejsze warunki mają
zastosowanie do wszystkich kolejnych i przyszłych
umów na dostawę produktów Sprzedającego, nawet
jeśli warunki te nie będą ponownie uzgadniane.
Wszelkie uzgodnienia jakiegokolwiek rodzaju,
odbiegające od niniejszych OWH lub po zawarciu
umowy z przedstawicielami i/lub pracownikami
Sprzedającego stają się integralną częścią umowy
tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone przez
Sprzedającego w formie pisemnej lub email.
Odmienne warunki zakupu lub inne warunki handlowe
Klienta staną się częściowo lub w całości treścią
zawartej z nami umowy jedynie wtedy, gdy wyraźnie
potwierdzimy to w formie pisemnej. We wszystkich
innych przypadkach nigdy - nawet jeśli jednoznacznie
ich nie zakwestionujemy - nie będą częścią umowy.

2.

3.
4.

5.
6.

§ 4 Opóźnienia w płatnościach, zdolność kredytowa i
prawo do zatrzymania
1.

a)

b)
2.

§ 2 Oferta, informacje o produkcie
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Ceny katalogowe towarów mogą ulec zmianie bez
uprzedzenia, jeśli umowa nie stanowią inaczej. Nasze
cenniki, katalogi oraz materiały reklamowe nie
stanowią oferty w rozumieniu przepisów art. 66 i nast.
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny lecz
informacje handlową, decydujące są ceny i pozostałe
ustalenia obowiązujące w potwierdzeniu aktualnego
zamówienia w formie pisemnej lub email.
Wymiary i waga, ilustracje, opisy, instrukcje
użytkowania w naszych broszurach i innych
wykorzystywanych przez nas drukach nie stanowią
gwarancji konkretnej właściwości.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania drobnych
zmian technicznych w informacjach na ilustracjach, w
opisach, instrukcjach przetwarzania w broszurach i
drukach lub w stosunku do poprzednich dostaw.
Informacje o możliwościach przetwarzania i
zastosowania naszych produktów, porady techniczne i
inne informacje dostarczamy zgodnie z naszą
najlepszą wiedzą i doświadczeniem, na podstawie
naszych badań, ale bez zobowiązań i bez jakiejkolwiek
odpowiedzialności. Nigdy nie gwarantujemy w ten
sposób właściwości.
Złożenie zamówienia zobowiązuje Kupującego do
zapłaty za produkty dostarczone zgodnie z tym
zamówieniem.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania
realizacji zamówienia, jeśli sytuacja Kupującego
wskazuje na wyraźne ryzyko w odniesieniu do
możliwości odzyskania należnych płatności lub w
przypadku niedostępności produktu.

Nasze ceny są cenami netto plus obowiązujący
podatek VAT. Dotyczą one tylko ilości z danej oferty
lub danego zamówienia. Podane ceny są cenami
EXW, lub DAP o ile uzgodniono dostawę po naszej
stronie.
ile nie uzgodniono inaczej, płatności należy dokonać w
dniu odbioru/dostawy towaru. Inne terminy płatności
mogą obowiązywać tylko za naszą zgodą po
pisemnym potwierdzeniu na zamówieniu, umowie lub
fakturze.
Potrącenia dozwolone są tylko w przypadku roszczeń,
które są niekwestionowane lub prawnie wiążące.
Niezależnie od celu płatności Klienta, mamy prawo do
naliczania płatności przychodzących w pierwszej
kolejności na poczet kosztów, odsetek za zwłokę, a
dopiero później starszych zaległych należności. W
takim przypadku Klient otrzyma od nas odpowiednie
rozliczenie w formie tekstowej.
Nasze należności ubezpieczamy.
Nasze należności mogą zostać finansowane przez
instytucje finansowe (Factoring). W takim przypadku
Kupujący zostanie o takim fakcie powiadomiony w
oddzielnej korespondencji.

3.
a)
b)
c)

Jesteśmy uprawnieni do naliczania naszym Klientom
odsetek za opóźnienie w płatności w wysokości
odsetek ustawowych za opóźnienie lub o ile mają
zastosowanie odsetek ustawowych za opóźnienie w
transakcjach handlowych:
bez odrębnego upomnienia jeśli jako termin
świadczenia pieniężnego została ustalona data
według kalendarza lub okres czasu po zaistnieniu
określonego zdarzenia,
w każdym przypadku po uprzednim upomnieniu,
W przypadku opóźnienia w płatnościach jesteśmy
uprawnieni
do
dochodzenia
roszczeń
odszkodowawczych za zwłokę oraz wstrzymania
dostaw wynikających z całości stosunków handlowych
z Klientem, które nie zostały jeszcze zrealizowane.
Dodatkowo jesteśmy uprawnieni do zaprzestania
dostaw w wyniku braku limitu ubezpieczeniowego,
zniesienia
limitu
ubezpieczeniowego
lub
przekroczenia limitu ubezpieczeniowego.
Jeżeli według naszej właściwej oceny istnieją
uzasadnione wątpliwości co do wypłacalności Klienta,
jesteśmy uprawnieni do:
uzależnienia świadczonych przez nas usług od
wpłacenia zaliczki lub zabezpieczenia;
odwołania wyznaczonych warunków płatności i
żądania natychmiastowej płatności lub odpowiedniego
depozytu zabezpieczającego;
odstąpienia od umów lub dochodzenia roszczeń
odszkodowawczych
z
tytułu
niewykonania
zobowiązania, jeżeli Klient w jak najkrótszym terminie
na nasze pisemne żądanie nie wyeliminuje naszych
uzasadnionych wątpliwości.

§ 5 Dostawa
1.
2.

Nasze produkty zasadniczo dostarczamy na
paletach.
Koszty dostawy ponosi Klient, dostawa jest
nieubezpieczona i wysyłana z naszej siedziby w
miejscowości Łubna (miejsce dostawy) na ryzyko
Klienta chyba, że zamówienie lub umowa stanowi
inaczej. W przypadku, gdy koszty dostawy są po
naszej stronie mają zastosowanie warunki DAP
Incoterms 2010.
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3.

4.

5.

Nasz obowiązek dostawy uznaje się za zrealizowany
w momencie, gdy towar zostanie przekazany firmie
transportowej chyba, że umowa stanowi inaczej i
ponosimy obowiązek dostawy, w takiej sytuacji mają
zastosowanie warunki DAP Incoterms 2010.
Termin dostawy może ulec przedłużeniu o czas
trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności
niezależnych od stron, tj. np. nieterminowa dostawa
przez dostawców Sprzedającego, zdarzenia siły
wyższej, nieprzewidywalne zakłócenia w pracy
Sprzedającego np. opóźnienia transportowe i celne,
szkody transportowe, a w tym blokady dróg,
ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu
ciężarowego,
niedobory
energii
elektrycznej,
niedobory
materiałowe
i
surowcowe
itp.
Niedotrzymanie
terminu
dostawy
przez
Sprzedającego z w/w przyczyn powoduje, iż
Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o
naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub
nieterminowego wykonania realizacji zamówienia.
Sprzedawca
nie
przyjmuje
zwrotów
towaru
niewadliwego, dostarczonego zgodnie ze złożonym
zamówieniem.

9.

§ 7 Zastrzeżenie własności
1.

2.

§ 6 Odpowiedzialność za wady i wyłączenie
odpowiedzialności
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

Klient ma obowiązek skontrolować towar pod kątem
wad natychmiast po jego otrzymaniu. W szczególności
jest on zobowiązany - również poprzez oględziny
towaru i do sprawdzenia, czy dostarczony towar ma
widoczne wady. Jeśli Klient nie przeprowadzi takiej
kontroli, nie ponosimy odpowiedzialności za wady,
które byłyby widoczne w przypadku przeprowadzenia
właściwej kontroli. Szczególnie wady widoczne już
przy rozładunku towaru a mogące być wynikiem złego
przewozu powinny być odnotowane w dniu odbioru na
dokumentach przewozowych.
Stwierdzone wady należy zgłosić nam niezwłocznie,
przed dalszym przetwarzaniem towaru - jeśli to
możliwe, przesyłając dokumentację zdjęciową - w
formie pisemnej, z dokładnym określeniem wad.
Pisemne powiadomienie o wykryciu wad musi wpłynąć
do nas najpóźniej 7 dni po otrzymaniu towaru lub w
przypadku wad niewidocznych najpóźniej w ciągu 7
dni od ich odkrycia.
W zakresie wad, które nie zostaną zgłoszone na
piśmie w tym okresie, nasza odpowiedzialność jest
wykluczona.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem oraz
przechowywaniem produktów przez Kupującego.
Reklamacja nie przysługuje również, gdy Kupujący lub
osoba trzecia używali towaru niezgodnie z
przeznaczeniem.
W przypadku uzasadnionych reklamacji mamy prawo
według naszego uznania do naprawy lub dostawy
zastępczej lub przyznania Klientowi adekwatnej zniżki
ceny zakupu. Jeśli dostawa zastępcza się nie
powiedzie dwukrotnie, Klient jest uprawniony do
żądania obniżenia ceny lub, jesli wada jest istotna, do
odstąpienia od umowy.
Nasza odpowiedzialność za szkody powstałe na
skutek naruszenia zobowiązań umownych jest
ograniczona do wartości przewidywalnej, typowej
szkody biorąc pod uwagę charakter towaru.
Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do
wstrzymania zapłaty za towar.
Wszelkie roszczenia klienta z powodu nieprawidłowej
dostawy lub dostawy towaru niezgodnego z umową
wygasają w ciągu 12 miesięcy od otrzymania towaru.
Ma to zastosowanie niezależnie od podstaw
prawnych, na których oparte są te roszczenia. Te
same ustalenia dotyczą roszczeń klienta z tytułu
naruszenia wtórnych zobowiązań umownych.

ile niniejsze OWH wyłączają lub ograniczają
odpowiedzialność za szkody na naszą korzyść,
wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności nie ma
zastosowania do takich szkód, jak w przypadku
umyślnego naruszenia umowy przez nas, naszych
przedstawicieli prawnych lub osób działających na
nasze zlecenie przy realizacji umowy, w przypadku
szkód z zawinionego uszkodzenia życia, ciała lub
zdrowia lub przemilczenia wady wbrew zasadom
dobrej wiary.

3.

4.

5.

6.

Dostarczamy towar wyłącznie z zastrzeżeniem
własności. Dostarczony towar pozostaje naszą
własnością, dopóki Klient nie ureguluje wszystkich
swoich zobowiązań wobec nas. W przypadku
bieżącego rozliczania i stałych relacji biznesowych
zastrzeżona
własność
służy
również
jako
zabezpieczenie naszego całkowitego roszczenia.
Klient nie jest uprawniony do zastawu naszych
towarów ani ich przewłaszczenia na zabezpieczenie.
Klient jest zobowiązany do natychmiastowego
ujawnienia i zgłoszenia w formie pisemnej naruszenia
naszych praw, w szczególności zajęcia przez osoby
trzecie. W przypadku zajęcia ma on obowiązek
niezwłocznie przesłać nam kopię protokołu zajęcia
oraz oświadczenie stwierdzające, że zajęty towar
podlega naszemu zastrzeżeniu własności.
Klient może przetwarzać towary dostarczone z
zastrzeżeniem tytułu własności jedynie w ramach
zwykłej
działalności
handlowej.
Zastrzeżenie
własności w takim przypadku rozciąga się na wyroby
powstałe z przetworzenia, zmieszania lub połączenia
towarów dostarczanych z zastrzeżeniem tytułu
własności do pełnej wartości nowo powstałych
wyrobów, przy czym Sprzedawca uznawany jest za
producenta w rozumieniu § 950 BGB. Jeśli po
przetworzeniu, zmieszaniu lub połączeniu z
produktami osób trzecich prawo własności tych osób
trzecich nie zanika, Sprzedawca nabywa prawo
współwłasności w stosunku do nowo powstałych
wyrobów proporcjonalnie do wartości produktów
przetworzonych, zmieszanych lub połączonych
wykazanych na fakturze. W pozostałym zakresie
postanowienia dotyczące towarów dostarczanych z
zastrzeżeniem własności znajdują odpowiednie
zastosowania do nowo powstałych wyrobów.
Klient może sprzedawać towary dostarczone z
zastrzeżeniem tytułu własności i/lub wyroby powstałe
z przetworzenia, zmieszania i/lub połączenia jedynie w
ramach zwykłych transakcji handlowych i tylko na
swoich normalnych warunkach handlowych. Ponadto
może sprzedawać dostarczone towary i wyroby tylko
wtedy, jeśli terminowo reguluje swoje zobowiązania
oraz o ile nie ustali ze swoim klientem zakazu cesji
roszczenia z odsprzedaży.
Jeżeli Klient wykorzystuje zastrzeżone towary w celu
realizacji umowy z osobą trzecią w taki sposób, że
nasza własność zaniknie, Klient niniejszym już teraz
przekazuje na zabezpieczenie na naszą rzecz swoje
roszczenie wynikające z tej umowy o wartości faktury
za nasze towary. Przyjmujemy to przeniesienie.
Regulacje § 7 ust. 2 powyżej znajdują odpowiednie
zastosowanie do odstąpionych roszczeń.
Klient pozostaje uprawniony do inkaso roszczeń
przeniesionych
na
zabezpieczenie
obok
Sprzedającego. Sprzedający nie będzie inkasował
przeniesionych roszczeń jak długo Klient będzie się
wywiązywał terminowo ze swoich zobowiązań
pieniężnych wobec Sprzedającego, nie popadnie w
zwłokę z zapłatą nie złoży wniosku o upadłość ani nie
wyjdzie na jaw brak w inny sposób brak zdolności
finansowej Klienta. Klient jest zobowiązany do
przekazania nam informacji wymaganych do
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7.

8.

dochodzenia naszych praw wobec jego odbiorców lub
klientów oraz do przekazania nam odpowiednich
dokumentów.
Klient jest zobowiązany do przechowywania towarów
dostarczonych z zastrzeżeniem własności zachowując
staranność sumiennego kupca, do trzymania ich
osobno od innych rzeczy, które nie są naszą
własnością, a ponadto do dołożenia wszelkich starań,
aby zachować nasze prawa.
Jeśli
wartość
egzekwowalnych
zabezpieczeń
przekroczy o więcej niż 20% wartość zabezpieczonych
roszczeń Sprzedającego, Sprzedający na żądanie
Klienta zwolni zabezpieczenia według własnego
wyboru.

3.

4.

uzasadnione kroki, aby uniemożliwić ujawnienie
informacji poufnych.
Jeżeli Kupujący zostanie zobowiązany przez
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa do
ujawnienia
jakiejkolwiek
informacji
dotyczącej
działalności Sprzedającego, zawiadomi o tym
Sprzedającego i będzie z nim współpracować w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia do minimum
negatywnych skutków ujawnienia takich informacji.
Bez pisemnej zgody Sprzedającego Kupujący nie
będzie używał nazwy, znaków towarowych ani nazw
handlowych Sprzedającego, ani też powoływał się na
związki gospodarcze ze Sprzedawcą w jakimkolwiek
celu.

§ 8 Częściowa nieskuteczność

§ 11 Postanowienia końcowe

1.

1.
2.

2.

Jeśli jakiekolwiek postanowienie OWH lub umowy
Strony zostanie uznane za nieważne, niezgodne z
prawem lub stanie się niewykonalne z jakiegokolwiek
powodu, lub nieskuteczne pozostałe postanowienia
OWH lub umowy Stron będą w pełni wiążące i
skuteczne w taki sposób, jakby obowiązywały one bez
takiego nieważnego, niezgodnego z prawem lub
niewykonalnego
postanowienia.
Postanowienia
umowy uznane za nieważne zostaną zastąpione
odnośnymi przepisami polskiego prawa cywilnego
najbardziej zbliżonymi co do istoty i celu tych
postanowień.
Jeżeli
zakres
stwierdzonej nieważności
lub
niewykonalności o której mowa w pkt poprzedzającym,
będzie uniemożliwiał osiągnięcie celu, Sprzedawca
oraz Kupujący zobowiązują się niezwłocznie
rozpocząć negocjacje w dobrej wierze w celu
zastąpienia
nieważnego
lub
niewykonalnego
postanowienia przez takie ważne i skuteczne
postanowienie, które w najwyższym możliwym stopniu
odpowiadać będzie intencji dotyczącej takiego
zastępowanego postanowienia.

3.

4.

5.

§ 9 Miejsce wykonania zobowiązania, właściwość
miejscowa sądu i wybór prawa
1.
2.

3.

Miejscem wykonania zobowiązania jest siedziba
naszej firmy w miejscowości Łubna, gmina Czersk,
woj. pomorskie, Polska.
Sprzedawca i Kupujący będą dążyć do polubownego
załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku
z wykonywaniem umów objętych niniejszymi
warunkami. Niniejsze postanowienie nie stanowi
zapisu na sąd polubowny, tego rodzaju zapis wymaga
indywidualnego uzgodnienia stron w formie pisemnej
umowy.
W przypadku niemożności
polubownego załatwienia sprawy, wszelkie spory
wynikłe ze stosunków prawnych do których mają
zastosowanie niniejsze OWH pośrednio lub
bezpośrednio,
rozstrzygają
sądy
powszechne
właściwe miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
Stosunki prawne z Kupującym reguluje wyłącznie
prawo polskie.

6.

Niniejsze OWH obowiązują od dnia 01 lutego 2020 r.
Strony ustalają, że zmiany OWH dokonywane przez
Sprzedawcę nie wymagają pisemnego aneksu oraz,
że wywołują skutki prawne od chwili ich opublikowania
na stronie internetowej Sprzedawcy, bez konieczności
dodatkowego poinformowania Kupującego.
Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej
ze Sprzedawcą umowy lub złożonego zamówienia,
w stosunku do osób trzecich, bez pisemnej – pod
rygorem nieważności – zgody Sprzedawcy.
Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego
pisemnego
zawiadomienia
Sprzedającego,
o
każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca
zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji (w
tym adresu e – mail oraz numeru faksu, jeżeli zostały
podane Sprzedawcy). Brak zawiadomienia powoduje,
że doręczenia dokonane na adresy wskazane w
zamówieniu lub też w podpisanych umowach lub
innych
porozumieniach
handlowych,
uważane są za skuteczne.
Akceptując niniejsze OWH, Kupujący wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych przez
Sprzedawcę oraz podmioty działające na jego zlecenie
w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów
sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedawcę.
Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia
wynikające z postanowień ROZPORZĄDZENIA
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 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
(RODO) w szczególności ma on prawo wglądu we
własne dane i ich poprawiania.
W
sprawach
nieuregulowanych
niniejszymi
postanowieniami
OWH,
mają
zastosowanie
odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy
z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
Łubna, Styczeń 2020 Drewin Sp. z o.o. Marcin Bruski

§ 10 Poufność
1.

2.

Wszelkie
informacje
dotyczące
działalności
Sprzedającego, które nie są publicznie znane, jak
również postanowienia Umowy, mają charakter poufny
i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedającego
w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Strony uzgadniają, że nie będą ujawniać poufnych
informacji osobom trzecim, ani wykorzystywać ich do
celów innych niż wykonanie zobowiązań wynikających
z OWH i Umów. Kupujący podejmie wszelkie
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