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I. Zakres obowiązywania  

1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i dostawy produktów 

Deventer Spółka z o. o. (dalej zwane Ogólnymi Warunkami) 

mają zastosowanie do umów sprzedaży i dostawy towarów 

(zwanymi dalej: umowami/ umową) zawieranych przez 

Deventer Spółka z o. o. z siedzibą w Sosnowcu (zwanej dalej: 

Dostawcą) z kontrahentami, będącymi przedsiębiorcami 

(zwanymi dalej: Zamawiającymi/ Zamawiającym), 

potwierdzonych stosownymi fakturami VAT i tracą ważność 

jedynie w przypadku zawarcia oddzielnych, potwierdzonych 

przez Dostawcę pisemnie porozumień.  

2. Przedmiotem umów są towary znajdujące się w ofercie 

Dostawcy, to jest: progowe uszczelniacze drzwiowe, uszczelki, 

silikon WACKER® 440 – GLAZING AND PERIMETER 7 

(zwane dalej: towarami/ towarem).  

3. Ogólne Warunki stanowią integralną część umów również 

wtedy, gdy nie zostały doręczone Zamawiającemu. Ogólne 

Warunki są dostępne w siedzibie Dostawcy, a także 

opublikowane na stronie Dostawcy: www.deventer.pl.  

4. Dostawca zwraca uwagę na obowiązywanie Ogólnych 

Warunków w ofertach, potwierdzeniach zamówień oraz 

fakturach.  

5. Odmienne warunki Zamawiających nie znajdują zastosowania 

w transakcjach zawieranych z Dostawcą. 

 

II. Zawarcie umów  

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki, prospekty, katalogi i inne 

materiały informacyjne stosowane przez Dostawcę nie są 

wiążące i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu 

cywilnego, a zaproszenie do składania ofert.  

2. Zamawiający składa Dostawcy zamówienie na towary pisemnie 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (zwane dalej: 

zamówieniem). W zamówieniu określany jest rodzaj oraz ilość 

zamawianego towaru. 

3. Dostawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji 

w terminie do 3 dni od jego otrzymania. W takim samym 

terminie Dostawca jest uprawniony do odmowy przyjęcia 

zamówienia do realizacji bez podania przyczyn.  

4. W potwierdzeniu zamówienia Dostawca określa 

w szczególności: ceny zamawianych towarów, informacje 

o sposobie odbioru towaru, kosztach transportu, szacunkowy 

termin realizacji zamówienia, nie krótszy niż 21 dni, 

dodatkowe warunki związane z realizacją zamówienia.  

5. Umowa jest zawierana na podstawie potwierdzenia 

zamówienia przez Dostawcę. W terminie do 3 dni od 

otrzymania potwierdzenia zamówienia Zamawiający może 

anulować zamówienie i w tym terminie powiadomić Dostawcę 

o niniejszej decyzji.   

6. Dostawca jest uprawniony do wstrzymaniem realizacji 

zamówienia, gdy Zamawiający pozostaje w opóźnieniu 

w realizacji swoich wcześniejszych zobowiązań wobec 

Dostawcy.  

7. W wypadkach wskazanych w punktach 3 zdanie 2 i 6 powyżej 

Zamawiającemu nie przysługują żadne roszczenia.  

 

III. Ceny  

1. Kalkulacja cen towarów przez Dostawcę odbywa się przy 

założeniu stabilnych stosunków gospodarczych. Jeżeli 

w okresie między zawarciem umowy a terminem jej wykonania 

w sposób znaczący wzrosną ceny pozycji stanowiących 

podstawę kalkulacji cen (ceny surowców, koszty produkcji, 

koszty pracy, koszty zakupu, wysokość podatków itp.). 

Dostawca jest uprawniony według własnego wyboru do zmiany 

ceny uwzględniającej zmianę stosunków lub odstąpienia od 

umowy w terminie do jednego miesiąca od powzięcia 

wiadomości o niniejszym zdarzeniu i powiadomienia o tym 

Zamawiającego.  

2. W przypadku zmiany ceny Zamawiający jest uprawniony do 

anulowania zamówienia w terminie do 3 dni od powiadomienia 

go o zmianie przez Dostawcę. W powyższym terminie 

Zamawiający ma obowiązek poinformowania Dostawcy 

o niniejszej decyzji. Po upływie tego terminu zamówienie 

będzie realizowane, przy uwzględnieniu zmienionych cen.  

 

IV. Wykonanie umowy  

1. Jeżeli strony nie postanowią inaczej odbiór zamówionego 

towaru odbywa się z magazynu Dostawcy.  

2. Ryzyka i ciężary związane z towarem przechodzą na 

Zamawiającego z chwilą odbioru lub wydania towaru 

przewoźnikowi (niezależnie od tego na czyje zlecenie 

przewoźnik działa). Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub 

uszkodzenia oraz pozostałe ryzyka przechodzą na 

Zamawiającego z tą samą chwilą.  

3. Odbiór towarów przez Zamawiającego odbywa się na 

podstawie pisemnego dokumentu przekazania podpisanego 

przez przedstawicieli stron lub dokumentu potwierdzającego 

wydanie towaru przewoźnikowi (dokumencie przewozowym). 

4. Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia ilości oraz stanu 

towaru przy jego odbiorze z magazynu Dostawcy lub od 

przewoźnika i niezwłocznie wnieść pisemne zastrzeżenia 

w dokumencie przekazania towaru lub dokumencie 

przewozowym, pod rygorem utraty wszelkich roszczeń z tego 

tytułu. 

5. Dostawa odbywa się na koszt i niebezpieczeństwo 

Zamawiającego, chyba że inaczej postanowiono 

w potwierdzeniu zamówienia przez Dostawcę.  

6. Dostawca jest uprawniony do świadczenia częściowego.  

7. Dostawca zastrzega, że prawo własności sprzedawanego 

towaru objętego umową przejdzie na Zamawiającego 

w momencie zapłaty całości ceny wynikającej z tej umowy.  

 

V. Termin wykonania umowy 

1. Terminy umowne są zastrzeżone na korzyść Dostawcy.  

2. Termin wykonania zamówienia wskazany przez Dostawcę 

w potwierdzeniu zamówienia jest zachowany, jeżeli w tym 

terminie Dostawca powiadomi Zamawiającego o przygotowaniu 

towaru do odbioru i o terminie odbioru(gotowość do odbioru).  

3. Jeżeli w potwierdzeniu zamówienia wskazano warunki 

techniczne, handlowe lub finansowe, które Zamawiający jest 

zobowiązany spełnić przed terminem wykonania świadczenia, 

uzgodniony termin świadczenia rozpoczyna bieg po spełnieniu 

przez Zamawiającego wszystkich uzgodnionych warunków.  

4. Zdarzenia i okoliczności, na których wystąpienie Dostawca nie 

ma wpływu lub których nie jest w stanie uniknąć, 

a w szczególności zdarzenie spowodowane działaniem sił 

przyrody, wojna, strajk, brak surowców i energii, powszechne 
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zakłócenia w transporcie i produkcji, zwłoka kooperantów, 

epidemia, pandemia, zmiana ich przebiegów itp., zwalniają 

Dostawcę z obowiązku świadczenia na okres trwania tych 

zdarzeń. Jeżeli zdarzenia te trwają dłużej niż 3 miesiące, każda 

ze stron jest uprawniona do odstąpienia od umowy w terminie 

30 dni od upływu powyższego 3-miesięcznego terminu.  

5. Jeżeli Zamawiający nie odbierze towaru z magazynu Dostawcy 

w terminie 5 dni od terminu odbioru, Dostawca jest uprawniony 

do naliczenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2% 

ceny netto nieodebranego w terminie towaru. W przypadku gdy 

Dostawca wstrzymuje dostawy z powodu opóźnienia w zapłacie 

za wcześniejszą dostawę, przyjmuje się, iż Zamawiający 

pozostaje w zwłoce z odbiorem, co uzasadnia naliczenie kary 

umownej, o której mowa w zdaniu poprzednim.  

6. W przypadku gdy zastrzeżone kary umowne nie pokrywają  

poniesionej przez Dostawcę szkody, Dostawca ma prawo 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. 

 

VI. Opakowania  

1. Dostawca nie ma obowiązku odbioru opakowań towarów, ani 

palet od Zamawiającego, chyba że inaczej postanowiono w 

potwierdzeniu zamówienia.  

2. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji wszystkich 

obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, 

związanych z opakowaniami towarów i związanymi z nimi 

odpadami.  

 

VII. Płatności  

1. Jeżeli nie postanowiono inaczej, wszelkie płatności powinny 

być dokonywane przelewem na rachunek bankowy Dostawcy 

podany na fakturze, w terminie wskazanym na fakturze.  

2. W przypadku opóźnienia w płatności Dostawca jest uprawniony 

do naliczania odsetek maksymalnych za opóźnienie, a także 

naprawienia szkody poniesionej przez Dostawcę w związku 

z opóźnieniem w zapłacie.  

3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia wierzytelności 

przysługujących mu wobec Dostawcy tylko wówczas, gdy 

zostały one stwierdzone prawomocnym wyrokiem lub wyraźnie 

uznane na piśmie przez Dostawcę, pod rygorem nieważności.  

 

VIII. Odpowiedzialność 

1. Wszelkie dane, w szczególności dotyczące przydatności, 

przetwarzania i stosowania produktów Dostawcy oraz 

doradztwa technicznego Dostawcy podawane są według 

najlepszej wiedzy, jednak nie zwalniają Zamawiającego od 

własnej kontroli i prób.  

2. Dane podane w kartach technicznych odpowiadają najlepszej 

wiedzy i doświadczeniu Dostawcy, jednak nie są gwarantowane 

i nie stanowią zapewnienia właściwości. Podawane wartości 

uzyskane zostały w ściśle określonych warunkach podczas 

badań materiałów. 

3. Strony zgodnie wyłączają odpowiedzialność Zamawiającego 

z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne określone 

w Kodeksie cywilnym. 

4. Dostawca udziela gwarancji jakości na towary na zasadach 

określonych w odrębnych dokumentach.  

5. W każdym przypadku roszczenia odszkodowawcze Dostawcy 

ograniczone są do wartości przedmiotu danej umowy.  

6. Dostawca nie odpowiada z jakiegokolwiek tytułu za utracone 

korzyści, szkody pośrednie, szkody następcze oraz szkody 

wynikające z wstrzymania produkcji.  

 

IX. Tajemnica handlowa  

1. Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące umowy oraz 

jej wykonania stanowią tajemnicę handlową Dostawcy i nie 

mogą być ujawniane osobom trzecim bez jego pisemnej 

zgody, ani w inny sposób wykorzystywane przez 

Zamawiającego. Dotyczy to także informacji, o których 

Zamawiający dowiedział się przy okazji i w związku 

z zawarciem i wykonaniem umowy. 

2. Tajemnicą handlową objęte są również informacje 

organizacyjne, techniczne, technologiczne i inne dotyczące 

towarów będących przedmiotem umów, w tym wszelkie 

informacje związanych z procesem projektowania 

i wytwarzania towarów, uzyskane przez Zamawiającego – 

w jakikolwiek sposób, zapisane w jakiejkolwiek formie (w tym 

w formie: prezentacji, rysunków, dokumentów, elektronicznej) - 

w trakcie lub w związku z wykonywaniem umowy. Zabrania się 

korzystania w jakikolwiek sposób z niniejszych informacji, a 

także czynienia z nich przez Zamawiającego jakiegokolwiek 

użytku.  

3. W razie naruszenie przez Zamawiającego jakiegokolwiek 

obowiązku związanego z zachowaniem tajemnicy handlowej 

opisanej w rozdziale IX Dostawca będzie uprawniony do 

obciążenia Zamawiającego karami umownymi w kwocie po 

50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde 

stwierdzone przez Dostawcę naruszenie.  

4. W przypadku gdy zastrzeżone w ust. 3 powyżej kary umowne 

nie pokryją poniesionej przez Dostawcę szkody, Dostawca ma 

prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu 

cywilnego. Niniejszy zapis nie wyłącza uprawnień Dostawcy 

wynikających z innych przepisów prawa, w tym ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

 

X. Postanowienia końcowe  

1. Niniejsze Ogólne Warunki obowiązują od dnia 01.06. 2022 r.  

Z tym dniem przestają obowiązywać Ogólne Warunki 

sprzedaży i dostaw z dnia 9 września 2012 r.  

2. Przeniesienie praw lub obowiązków Zamawiającego 

wynikających z umowy, wymaga zgody Dostawcy wyrażonej 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Zamawiający nie jest uprawniony do wykonywania względem 

Dostawcy prawa zatrzymania z jakiejkolwiek przyczyny.  

4. Stosunek umowny podlega prawu polskiego. Stosowanie 

Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach 

międzynarodowej sprzedaży towarów (Konwencja ONZ 

o sprzedaży) jest wyraźnie wyłączone.  

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub z nią 

związane rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Dostawcy. 

 


