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1. Niniejsze Ogólne Warunki Dostaw (zwane dalej „OWD”), określają ogólne zasady współpracy pomiędzy Curtis
Health Caps S.A. z siedzibą w Wysogotowie (adres siedziby: ul. Batorowska 52, Wysogotowo, 62-081
Przeźmierowo; spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000871229, NIP 7810041371; REGON 631513107; z
kapitałem zakładowym w wysokości 36.100.000,00 zł – w dalszej części „CHC”) a kontrahentami CHC (dalej:
„Dostawca”) w zakresie wszelkich towarów nabywanych przez CHC („Dostawa”). Dostawca i CHC zwani są
dalej łącznie również „Stronami”. Przez „Towary” rozumie się przy tym, nowe, nieużywane towary,
urządzenia, maszyny, elementy infrastruktury technicznej, produkty, surowce, opakowania, materiały, itp.
2. CHC oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013
roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.118
z późn. zm.).
3. Każde Zamówienie złożone przez CHC zobowiązuje Dostawcę do przestrzegania niniejszego OWD. Oznacza
to, że niniejsze OWD mają zastosowanie do wszelkich Zamówień składanych przez CHC po doręczeniu
Dostawcy niniejszych OWD, chyba że CHC w formie pisemnej pod rygorem nieważności postanowi inaczej.
OWD wiążą Dostawcę w pełnym zakresie, chyba że Strony w sposób wyraźny, na piśmie – pod rygorem
nieważności – wyłączą stosowanie OWD lub niektórych ich postanowień. Niniejsze OWD wyłączają
zastosowanie przez Dostawcę własnych wzorców umowy, regulaminów lub innych ogólnych warunków
zawierania umów.
4. Na całokształt stosunków umownych łączących CHC i Dostawcę w zakresie związanym z realizacją danego
Zamówienia („Umowa”) składają się (w następującej kolejności): (1) umowa ramowa zawarta w trybie
negocjacji pomiędzy Stronami (2) OWD (3) Zamówienie – dokument pdf generowany z systemu CHC przyjęte
do realizacji; Zmiana powyższej kolejności interpretacji łączących stron stosunków umownych, wymaga
wyraźnego, pisemnego potwierdzenia przez uprawnionych przedstawicieli Stron.
5. Dostawy Towarów realizowane są przez Dostawcę na podstawie Zamówienia sporządzonego w formie
pisemnej lub dokumentowej przez CHC i dostarczonego Dostawcy mailem na adres mailowy, o którym mowa
w ostatnim zdaniu niniejszego punktu. Zamówienie stanowi odpowiedź na ofertę Dostawcy, w rozumieniu art.
681 Kodeksu Cywilnego, złożoną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe CHC. Zawarte w Zamówieniu warunki
współpracy, szczególnie dotyczące zakresu, właściwości Towarów oraz ceny i warunków, w tym terminu
Dostawy nie mogą ulegać żadnym zmianom, bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody CHC.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią oferty Dostawcy a treścią Zamówienia, wiążące są postanowienia
zawarte w Zamówieniu. Dostawca w terminie 2 dni roboczych od dnia dostarczenia Zamówienia przez CHC
zobowiązany jest do jego przyjęcia lub odrzucenia, o czym informuje CHC w ramach stosownego oświadczenia
złożonego CHC (za pośrednictwem e-mail lub pisemnie). Brak takiego oświadczenia oznacza przyjęcie
Zamówienia do realizacji. W tym samym terminie Dostawca może zaproponować CHC modyfikacje
Zamówienia. Brak przekazania modyfikacji w tym terminie uznawany jest za przyjęcie Zamówienia do
realizacji bez modyfikacji. Wszelkie zaproponowane przez Dostawcę modyfikacje Zamówienia, wymagają
akceptacji (za pośrednictwem e-mail lub pisemnie) CHC. Uzgodnienia Stron w tym zakresie uznaje się za
integralną i wiążącą część Zamówienia. O ile Strony nie uzgodnią inaczej Zamówienia będą przekazywane
przez CHC na adres mailowy, z którego CHC otrzymało ofertę złożoną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
CHC.
6. CHC ma prawo odwołać Zamówienie na 14 dni przed datą jego realizacji. Odwołanie Zamówienia, nie uprawnia
Dostawcy do żądania od CHC zapłaty jakiekolwiek odszkodowania, kar, wynagrodzenia lub jakiejkolwiek innej
kwoty pieniężnej.
7. CHC zastrzega sobie jednostronne prawo do przesunięcia daty realizacji zamówienia przyjętego do realizacji
lub daty dostawy, w sytuacji, w której realizacja zamówienia lub dostawy w pierwotnie ustalonym terminie
byłby dla CHC niekorzystna, niemożliwa bądź utrudniona w związku z bezpośrednimi lub pośrednimi skutkami
zdarzeń noszących znamiona siły wyższej lub innych niezależnych od CHC, w tym będących skutkiem epidemii,
w tym w szczególności wynikającymi z: (a) ewentualnych przestojów w CHC związanych z chorobami
pracowników bądź współpracowników i podwykonawców, kwarantanną lub inną ich absencją, (b) nakazów
wydawanych przez polskie organy administracji publicznej czy instytucje unijne, i (c) innych trudnych do
przewidzenia zdarzeń związanych z siłą wyższą. O zmianie daty realizacji zamówienia lub dostawy CHC
poinformuje dostawcę w miarę możliwości z odpowiednim wyprzedzeniem.
8. Ilekroć w niniejszym OWD mowa jest o dniach roboczych, rozumie się przez to dni robocze obowiązujące w
CHC, tj. dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 (a w przypadku magazynu CHC – od godz.
8:00-18:00), z wyłączeniem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy.
9. Dostawca, w wykonaniu Umowy zobowiązany jest do dostarczenia CHC wymaganej przez CHC dokumentacji,
uwzględniającej charakter działalności gospodarczej CHC i obejmującej w szczególności: świadectwo jakości,
specyfikacje, oświadczenia, certyfikaty (w tym CE), atesty, wyniki badań laboratoryjnych, wydruki pomiaru
temperatury podczas transportu (dla surowców, które muszą być transportowane w warunkach
kontrolowanych) i pozwolenia dotyczące przedmiotu dostawy (w oryginał lub urzędowo poświadczonych
kopiach). Z dokumentów tych winno wynikać w szczególności, iż dostarczone Towary zostały wprowadzone
do obrotu i/lub mogą być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku niedostarczenia ww.
dokumentów wraz z dostawą produktu w przeciągu 3 dni licząc od dnia Dostawy, CHC zastrzega sobie prawo
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do zwrotu dostarczonego Towaru do Dostawcy na koszt Dostawcy. Opakowania w których zamieszczone są
Towary będące przedmiotem Dostawy winny zawierać w szczególności informacje o nazwie towaru, wadze
netto i brutto lub tara.
10. Przy realizacji Zamówienia, Dostawca może posługiwać się podwykonawcami, wyłącznie po uzyskaniu
uprzedniej, pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody CHC. Brak wyrażenia takiej zgody, w terminie 5 dni,
liczonych od dnia otrzymania informacji Dostawcy o zamiarze powierzenia realizacji Zamówienia lub jego
części podwykonawcom, jest równoznaczne z brakiem akceptacji przez CHC osoby podwykonawcy i zakresu
Zamówienia jaki ma zostać powierzony podwykonawcy do realizacji. W takim przypadku Dostawca
zobowiązany jest niezwłocznie zaprzestać współpracy z podwykonawcą (zarówno bezpośredniej jak i
pośredniej) w zakresie odnoszącym się do realizacji Zamówienia. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za
działania i zachowania podwykonawców, jak za własne działania i zaniechania. Dostawca zobowiązany jest,
przy współpracy z podwykonawcami, do jak najlepszego zabezpieczenia interesów CHC, a w szczególności
zapewnić przestrzegania przez podwykonawcę zapisów Umowy.
11. Dostawca gwarantuje, że dostarczane Towary oraz ich zakup i wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nie
narusza jakichkolwiek praw majątkowych i niemajątkowych osób trzecich oraz, że Towary objęte Dostawą
wykonane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami. Dostawca w tym zakresie zwolni
CHC z wszelkich roszczeń jakichkolwiek osób trzecich.
12. W razie uzasadnionych wątpliwości co do zgodności przedmiotu Dostawy z przepisami prawa, dokumentacją
lub zapewnieniami Dostawcy, CHC jest uprawniony do przeprowadzenia analiz przedmiotu Dostawy lub jej
części, przez wybranego przez CHC eksperta, na koszt Dostawcy. Wyniki takiego badania są wiążące dla
Dostawcy.
13. Niebezpieczeństwo utraty, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu dostawy – do momentu odbioru przez CHC
– ponosi wyłącznie Dostawca.
14. Cena dostarczonych Towarów w ramach Dostawy obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem
Zamówienia, w tym koszty dostawy towaru do miejsca wskazanego w OWD lub Zamówieniu. O ile Zamówienie
nie stanowi inaczej, dostawa zostanie zrealizowana na zasadzie klauzuli DDP siedziba CHC według reguły
Incoterms 2020. Towary objęte Dostawą winny być dostarczana na paletach EURO 1200x800 mm, przy
maksymalnej wysokości 1,4 m. CHC ma prawo odmowy przyjęcia dostarczonych Towarów, w przypadku
dostarczenia ich w inny sposób niż wskazany powyżej.
15. W przypadku gdy dla wykonania Umowy, konieczne będzie wejście przedstawicieli Dostawcy do miejsca
Dostawy, Dostawca i jego przedstawiciele oraz osoby działające w imieniu Dostawcy, obowiązani są
przestrzegać regulacji wewnętrznych CHC lub innych podmiotów obowiązujące w miejscu Dostawy.
16. W momencie Dostawy CHC dokona wstępnego sprawdzenia przedmiotu Dostawy w zakresie zbiorczych ilości
i widocznych uszkodzeń zewnętrznych. Braki w tym zakresie odnotowane zostaną w liście przewozowym, w
podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli Stron, protokole rozbieżności lub w innym dokumencie
Dostawy.
17. Dostawcę obciąża obowiązek odbioru z CHC wadliwych Towarów jak również Towarów uszkodzonych w trakcie
transportu – na własny koszt. Termin odbioru wyznacza CHC. Zapis ten ma zastosowanie również do odbioru
dostarczonych Towarów w razie stwierdzenia ich wadliwości w późniejszym terminie. W przypadku uchybienia
wyznaczonemu przez CHC terminowi odbioru Towarów wadliwych lub uszkodzonych, CHC ma prawo obciążyć
Dostawcę kosztami przechowania tych Towarów.
18. CHC ma prawo do zgłaszania wad dostarczonych Towarów, nieobjętych postanowieniami punktu 15, w
terminie 1 miesiąca liczonych od daty Dostawy. Zapis ten nie dotyczy wad ukrytych. Zgłoszeń wad ukrytych
może nastąpić w każdym czasie, nie później niż w terminie 1 miesiąca liczonego od dnia ujawnienia / wykrycia
wady.
19. Na gruncie OWD przez wadę rozumie się w szczególności wszelkie niezgodności ilościowe i jakościowe
Towarów z zaakceptowaną przez CHC specyfikacją.
20. W przypadku ujawnienia wad dostarczonych Towarów, CHC ma prawo wstrzymać się z płatnością za Dostawę
do czasu usunięcia wad lub wyczerpania trybów określonych OWD lub obowiązującymi przepisami prawa. W
tym zakresie, Strony ustalają że odbiór Dostawy przez CHC nie jest równoznaczny z przyjęciem przedmiotu
Dostawy bez zastrzeżeń i wykonaniem Umowy.
21. W przypadku stwierdzenia lub ujawnienia wad, CHC może żądać naprawy tych Towarów lub wymiany na inne,
nowe Towary wolne od wad – wedle wyboru CHC. Dostawca zobowiązany jest zadośćuczynić roszczeniu CHC
w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania takiego żądania. W przypadku uchybienia wspomnianemu
terminowi, CHC będzie uprawnione do odstąpienia od Umowy z winy Dostawcy.
22. Dostawca udziela CHC trzyletniej rękojmi i gwarancji zgodnej ze specyfikacją dostarczonych Towarów. W
momencie Dostawy Towary nie mogą mieć mniej niż 90% swojego terminu przydatności.
23. Gwarancja lub rękojmia ulegają przedłużeniu o czas od zgłaszania wad Towarów objętych Dostawą do ich
usunięcia. W przypadku wymiany wadliwych Towarów na wolne od wad, okres gwarancji lub rękojmi liczony
jest na nowo.
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24. W przypadku zwłoki Dostawcy w zakresie terminu Dostawy Towarów lub ich poszczególnych partii, CHC ma
prawo domagać się od Dostawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1 % wartości brutto wynagrodzenia
dotyczącego całego Zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Niezależnie od powyższego, w przypadku
zwłoki Dostawcy w terminie Dostawy towarów lub ich części przekraczającej 14 dni, CHC będzie uprawnione
do odstąpienia od Umowy z winy Dostawcy.
25. W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Dostawcy, Dostawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz CHC
kary umownej w wysokości odpowiadającej wartości brutto niezrealizowanego Zamówienia.
26. Zapisy punktu 23 mają odpowiednie zastosowanie w przypadku uchybienia przez Dostawcę terminom na
wymianę dostarczonych Towarów na wolne od wad.
27. Naliczanie kar umownych nie ogranicza ani nie wyłącza innych uprawnień CHC wynikających z Umowy oraz
obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zastrzeżenie na rzecz CHC kar umownych, nie wyłącza ani
nie ogranicza prawa CHC do żądania naprawienia szkody w pełnym zakresie, jeżeli jej wysokość przekracza
wysokość zastrzeżonej kary umownej.
28. Niedobory ilościowe nie są akceptowane. W takim przypadku Dostawca zobowiązany będzie do zapłaty na
rzecz CHC kary umownej w wysokości podwójnej różnicy pomiędzy wartością Zamówienia i wartością
rzeczywistej Dostawy.
29. W przypadku niezgodności Zamówienia z rzeczywistą Dostawą polegającej na powstaniu nadwyżki w
rzeczywistej dostawie ponad ilości określone w Zamówieniu, przekraczającej: 5 % lub wartość 1.000,-PLN
(wartość nadwyżki szacuje się wg wskaźników finansowych Zamówienia) – w zależności co niższe, CHC ma
prawo do odmowy przyjęcia owej nadwyżki. Wartość nadwyżki przyjętej przez CHC ustalona zostanie wg
wskaźników zdefiniowanych w Zamówieniu.
30. Wszelkie kary umowne i odszkodowania należne CHC Dostawca zobowiązany jest uregulować w terminie 14
dni liczonych od dnia pisemnego wezwania sporządzonego przez CHC lub podmioty umocowane do działania
w imieniu CHC.
31. Dostawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich materiałów, dokumentów oraz informacji, w
szczególności technicznych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych, otrzymanych lub uzyskanych w
sposób zamierzony lub przypadkowy od CHC lub innych osób i w jakikolwiek sposób oraz w jakiejkolwiek
formie („Informacje”), w tym również uzyskane przed zawarcie Umowy i niezależnie od tego czy Informacje
oznaczone zostały przez CHC jako poufne. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji obejmuje w
szczególności zakaz ich udostępniania osobom trzecim z wyjątkiem osób działających w imieniu i na rzecz
Dostawcy – upoważnionych przez Dostawcę do uzyskania takich Informacji i zaakceptowanych przez CHC.
32. Dostawca zobowiązany jest na pisemne żądanie CHC przekazać CHC niezwłocznie wszelkie będące w jego
posiadaniu Informacje (utrwalone pisemnie lub w formie elektronicznej). W przypadku gdy żądanie takie
pochodzi od uprawnionego organu (na mocy przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego), o żądaniu takim
Dostawca niezwłocznie zawiadomi CHC (możliwe przed udzieleniem Informacji uprawionemu organowi), chyba
że byłoby to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
33. Dostawca zobowiązany jest do zachowania poufności Informacji na zasadach wskazanych w OWD również
przez okres 3 lat po zakończeniu Umowy. Za każdy przypadek naruszenia zapisów odnoszących się do
poufności Informacji, Dostawca zapłaci na rzecz CHC odszkodowanie – na zasadach ogólnych przewidzianych
w polskim kodeksie cywilnym – w wysokości odpowiadającej szkodzie poniesionej przez CHC.
34. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Umowy lub OWD zostanie uznane za nieważne lub podlegające
unieważnieniu, nie wpłynie to na wykonalność i ważność pozostałych postanowień, a Strony podejmą wszelkie
dopuszczalne działania w celu zapewnienia osiągnięcia umówionego przez nie celu, w tym zastąpienia
nieważnych postanowień niniejszych OWD, ważnymi i skutecznymi postanowieniami, o jak najbardziej
zbliżonej treści i skutku.
35. Prawem właściwym dla OWD i Umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie spory związane z OWD
i Umową rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby CHC.
36. OWD wchodzą w życie począwszy od dnia 15.01.2021 i stosują się do Dostaw zamówionych przez CHC
począwszy od tego dnia.
37. CHC ma prawo do dokonywania zmian OWD w każdym czasie. O zmianach OWD CHC poinformuje Dostawcę
co najmniej za siedmiodniowym wyprzedzeniem.
38. Wiążącą wersją językową niniejszych OWD jest wersja polska. Wszelkie udostępnione przez CHC tłumaczenia
na inne języki, w tym język angielski, mają znaczenie jedynie pomocnicze i w razie rozbieżności z wersją
polską nie wpływają na interpretację OWD.

