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Ogólne Warunki Sprzedaży DRUMET Liny i Druty sp. z o.o. 

 
 

1. Postanowienia ogólne 

Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży są integralną częścią zamówień na wyroby pełnowartościowe złożonych przez 

Kupującego, potwierdzonych i przyjętych do realizacji przez Sprzedającego.  

2. Prawo własności 

2.1 Wyroby stanowią własność Sprzedającego do czasu dokonania wszystkich płatności, jakie powinny być 

zrealizowane przez Kupującego w oparciu o każdy zawarty kontrakt pomiędzy Kupującym a Sprzedającym oraz na 

wszelkich innych podstawach i zasadach, które zostały ustalone w pełni i bezwarunkowo. 

2.2 Do czasu zapłaty całej należności, Kupujący będzie przechowywał wyroby w pełni ubezpieczone od strat lub 

uszkodzenia, pożaru, kradzieży i innego ryzyka zazwyczaj obejmowanego ubezpieczeniem w biznesie typu, jaki 

prowadzi Kupujący - na kwotę równą wartości przechowywanych wyrobów. 

3. Tryb składania zamówień 

3.1 Złożone zamówienia muszą zawierać wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego określenia potrzeb i 

wymagań Kupującego. 

3.2 Zamówienia w zależności od asortymentu przyjmowane są w układzie miesięcznym lub kwartalnym. Sprzedający 

jest zobowiązany do określenia terminu realizacji. 

3.3 Zamówienie uznaje się za przyjęte do realizacji po pisemnym potwierdzeniu przez Sprzedającego. 

3.4 Kupujący może dokonać zmian w potwierdzonych zamówieniach jedynie za zgodą Sprzedającego. 

3.5 Kupujący zobowiązany jest do odbioru towarów wykonanych zgodnie z zamówieniem. W przypadku odmowy 

przyjęcia towaru Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami zamówionego towaru wraz z kosztami 

dostawy na wskazany w zamówieniu adres. 

4. Ceny 

4.1 W dostawach obowiązują ceny wyrobu z dnia potwierdzenia realizacji zamówienia, chyba że umowa pomiędzy 

Sprzedającym a Kupującym stanowi inaczej. 

4.2 Ceny skalkulowane są na bazie FCA Włocławek i zawierają koszty załadunku u Sprzedającego, chyba że umowa 

pomiędzy Sprzedającym a Kupującym stanowi inaczej. 

4.3 Do faktury zostanie doliczona dopłata obowiązująca w chwili wysyłki, o ile nie zaznaczono inaczej. 

5. Warunki płatności 

5.1 Warunkiem uruchomienia produkcji i dostaw jest zabezpieczenie finansowe transakcji (w formie określonej w 

umowie pomiędzy Kupującym a Sprzedającym) lub przyznanie limitu kredytowego przez firmę ubezpieczeniową 

współpracującą ze Sprzedającym. W przypadku braku tych form zabezpieczeń sprzedaż może odbywać się wyłącznie 

w formie przedpłaty / gotówki najpóźniej w dniu odbioru towaru. Zamówienia o wartości nie przewyższającej kwoty 

3 500 PLN realizowane są wyłącznie w formie przedpłaty. 

5.2 Wysokość zabezpieczenia lub przyznanego limitu kredytowego jest kwotą maksymalnego zadłużenia się Kupującego 

wobec Sprzedającego. Jeśli całkowite zadłużenie przekroczy wartość limitu kredytowego (zabezpieczenia), wówczas 

Sprzedający ma prawo wstrzymać dostawy, a wszelkie konsekwencje z tym związane ponosi Kupujący. 

5.3 Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw także w przypadku opóźnienia przez Kupującego 

płatności o ponad 10 dni. 

5.4 Za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Sprzedającego. Koszty bankowe, prowizje oraz 

inne opłaty pokrywa Kupujący. 

5.5 W przypadku opóźnienia zapłaty Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego odsetkami ustawowymi. 

5.6 W przypadku niewywiązania się z warunków płatności, jak również na skutek okoliczności, o których dowiedział 

się Sprzedający po potwierdzeniu zamówienia, mogących mieć wpływ na zdolność kredytową Kupującego, 

wszystkie roszczenia Sprzedającego stają się natychmiast wymagalne, zaś kolejne dostawy będą realizowane tylko 

w przypadku dokonania przez Kupującego przedpłaty lub gwarancji bankowej. 

5.7 Sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami windykacji które poniósł. 

6. Dostawa 

6.1 Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego w chwili wydania Kupującemu towaru, zgodnie z 

warunkami zamówienia w oparciu o INCOTERMS 2010. 

6.2  Dopuszcza się realizację dostaw częściowych. 

6.3 Jeżeli Sprzedawca powiadomi Kupującego, że produkty są gotowe do wysyłki, a Kupujący nie zaakceptuje dostawy 

produktów, wówczas takie Towary będą przechowywane na ryzyko Kupującego i będą uznawane za płatność 

dostarczoną; w takich przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przechowywania produktów w siedzibie 

Sprzedawcy oraz do pobierania opłat za przechowywanie Kupującego lub przekazania produktów agentowi 

wysyłkowemu na koszt i ryzyko Kupującego. 
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7. Reklamacje 

7.1 Jakość i wartość użytkowa wyrobów określona jest parametrami technologicznymi wynikającymi z obowiązujących 

norm i warunków technicznych. Gwarancja wygasa po upływie jednego roku od daty dostawy. 

7.2 Wszelkie braki ilościowe oraz wady jakościowe Kupujący winien zgłaszać w formie pisemnej reklamacji 

niezwłocznie – zgodnie z Kodeksem Cywilnym oraz Prawem Przewozowym. 

7.3 Do czasu rozpatrzenia reklamacji jakościowej kwestionowany wyrób powinien być zatrzymany do dyspozycji 

Sprzedającego.  

7.4 Reklamację ilościową Sprzedający rozpatrzy w terminie 14 dni od daty jej prawidłowego zgłoszenia, a reklamację 

jakościową – w terminie 30 dni. Za prawidłowe zgłoszenie uważa się powiadomienie pisemne o reklamacji wraz z 

dostarczeniem do badań próbek reklamowanego wyrobu lub umożliwienie pobrania tych próbek przez 

Sprzedającego. Nieudzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację w powyższych terminach traktowane będzie jako 

jej uznanie.  

7.5 Wniesienie reklamacji przez Kupującego nie zwalnia go z obowiązku terminowego uregulowania zapłaty za całość 

dostawy. 

7.6  Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu gwarancji, jak też z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania 

obowiązków wynikających z Umowy, lub z przyjętych zamówień nie może przekroczyć ceny zakupu towaru, w 

związku z którymi Kupujący zgłosił swe roszczenie. Ograniczenie to nie dotyczy odpowiedzialności za szkody 

powstałe z winy umyślnej oraz praw konsumenta o ile wynikają one z prawa lokalnego.  

7.7 Kupujący wyraża zgodę na to, że odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego i/lub jego klienta w żadnym 

wypadku nie będzie rozszerzona w zakresie szkód m.in. przypadkowych, wynikowych, czy odszkodowań  za straty 

moralne.  Pod pojęciem szkody wynikowej należy rozumieć miedzy innymi, lecz nie tylko te, które są objęte, lecz 

nie ograniczone - przewidywane straty,  

przerwanie działalności, utratę możliwości korzystania, dochodów, reputacji, danych, koszty poniesione, w tym bez 

ograniczeń: kapitału, pracy, paliwa, mocy i strat szkód zarówno wobec nieruchomości jak i wyposażenia. 

8. Opakowania zwrotne 

8.1 Kupujący jest zobowiązany do zwrotu opakowań zwrotnych w terminie określonym w umowie lub w dokumentach 

wysyłkowych. 

8.2 Wartość opakowań zostanie określona na fakturze pro forma. 

8.3 W przypadku niezwrócenia opakowań w uzgodnionym terminie lub zwrotu opakowań uszkodzonych / zniszczonych 

Kupujący jest zobowiązany do zapłaty kwoty określonej na fakturze pro forma, będącej równowartością ceny 

rynkowej nowego opakowania. 

9. Siła wyższa 

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wykonania zamówienia z powodu wystąpienia 

okoliczności niezależnych od Sprzedającego, a mających charakter siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się: powódź, 

huragan, trzęsienie ziemi, pożar, wojnę, zamieszki ogólnokrajowe, lokauty. 

10. Postanowienia końcowe 

10.1 Sprawy nie uregulowane niniejszymi warunkami będą rozstrzygane w oparciu o odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i Kodeksu Spółek Handlowych. 

10.2 Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzyga sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby 

Sprzedającego. 

10.3 W razie rozbieżności co do treści umowy, lub ogólnych warunków sprzedaży przy interpretacji przyjmowana jest 

polska wersja i obowiązujące regulacje polskiego prawa. 

10.4 Kupujący wyraża zgodę na to, że wszystkie mające zastosowanie do kontroli importu oraz eksportu przepisy, 

regulacje, nakazy lub wymagania, w tym bez ograniczeń te wynikające z jurysdykcji, w której Sprzedający lub 

Kupujący ma siedzibę lub miejsce, z którego mogą być dostarczane towary, będą miały zastosowanie do otrzymania 

i wykorzystania towarów. W żadnym razie Kupujący nie może używać przenosić, zwalniać, importować, 

eksportować, reeksportować, lub przeładowywać towarów z naruszeniem tych mających zastosowania praw, 

przepisów, nakazów i wymagań. W związku z transakcjami, których dotyczy niniejsza umowa, Kupujący zna i 

oświadcza, że w pełni będzie stosował się do obowiązującego prawa, regulacji zasad oraz do innych wymogów w 

kraju mającym zastosowanie, zagranicznymi lub lokalnymi organami rządowymi w związku z zakupem, odbiorem, 

użytkowaniem, przekazywaniem oraz usuwaniem towarów. Jeżeli Kupujący importuje lub eksportuje towary z 

naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, regulacji lub zasad, Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za 

wszelkie grzywny lub kary nałożone przez właściwe organy, oraz zagwarantuje zwolnienie z odpowiedzialności 

Sprzedającego oraz spowoduje, że Sprzedający nie poniesie strat z powodu jakichkolwiek grzywien kar i kosztów 

(włącznie z opłatami za usługi prawne), które to zostały poniesione przez Sprzedającego w związku z jakimkolwiek 

naruszeniem spowodowanym przez Kupującego.  

10.5  Jeśli którekolwiek z postanowień ogólnych warunków stanie się lub zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, 

pozostałe postanowienia niniejszych ogólnych warunków nie ulegają zmianie i pozostają w mocy. 
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General Sales Terms and Conditions of  DRUMET Liny i  Druty Sp. z o.o. 

 

 
 

 

1. General resolutions 

These general Sales Terms and Conditions are an integral part of orders for wholesome products placed by the Buyer, 

acknowledged and accepted for execution by the Seller. 

2. Property ownership right 

2.1    The products shall be in the Seller’s ownership by the time of making all payments that have to be paid by the Buyer on 

the basis of any contract concluded between the Buyer and the Seller and on the basis of any other grounds which have 

been agreed on full and unexceptionally. 

2.2.  By the time of full payment, the Buyer shall store the products fully insured against any losses or damages, fire, theft or 

any other risk that is usually included in the insurance of a business of the type run by the Buyer, to the amount of the 

stored products’ value. 

3. The way of ordering 

3.1    The placed orders shall have all information required for correct determination of the Buyer’s needs and requirements. 

3.2    The orders are accepted in a monthly or quarterly system, depending on the assortment. The Seller is obliged to determine 

the period of execution. 

3.3    The order is acknowledged to be accepted for execution after a written confirmation of the Seller. 

3.4    The Buyer may change the confirmed orders after the Seller’s consent. 

3.5    The Buyer is obliged to collect the products produced in accordance with the order. In case of refusal to collect the 

product, the Seller may charge the Buyer for the costs of the ordered product along with the costs of delivery to the address 

indicated in the order. 

4. Prices 

4.1    In the deliveries, the binding prices for the product shall be the ones from the day of the order realization confirmation, 

unless the contract between the Seller and the Buyer decides another way. 

4.2    The prices shall be calculated on the basis of FCA Włocławek and includes loading costs at the Seller’s, unless the 

contract between the Seller and the Buyer decides another way. 

4.3    Surcharge in effect at time of shipment will be applied to invoice unless otherwise stated. 

5. Payment conditions 

5.1    The condition of running the production and deliveries is the financial protection of transaction (in the form determined 

in the contract between the Buyer and the Seller) or obtaining a credit limit by an insurance company cooperating with 

the Seller. In case of lack of these forms of protections, the sales may take place only in a way of advance/cash payment, 

at least on the day of collection of the product. The orders amounting to PLN 3,500 at most, are executed only for prepay. 

5.2    The amount of the protection or the obtained credit limit is the amount of maximum debt if the Buyer towards the Seller. 

If the total debt exceeds the amount of the credit limit (the protection), the Seller shall have the right to stop the deliveries 

and all resulting consequences are suffered by the buyer. 

5.3    The Seller reserves the right to stop the deliveries also in the situation of any payment delays by the Buyer by more than  

10 days. 

5.4    The date of payment is the day of the receipt of the funds in the Seller’s account. Bank charges, commissions and other 

fees paid by the Buyer. 

5.5    In case of the payment delay, the Seller shall have the right to charge the Buyer for any statutory instalments. 

5.6    In case of not fulfilling the payment conditions, or as a result of the conditions, which the Seller became aware of after 

the confirmation of the order that may influence the credit rating of the Buyer, all claims of the Seller shall become 

required and any further deliveries shall be executed only in case of making any advanced payment or bank guarantee by 

the Buyer. 

5.7   The Seller reserves the right to charge the Buyer with all the costs relative to debt collection incurred by the Seller. 

6. Delivery 

6.1    The risk of looping or damaging the product shall be transferred to the Buyer upon giving out the Buyer the product, in 

accordance with the order conditions on the basis of INCOTERMS 2010. 

6.2    The execution of partial deliveries is allowed. 

6.3  If Seller notifies the Buyer that the products are ready for shipment and the Buyer does not accept delivery of the products, 

then such products shall be stored at the risk of the Buyer and are deemed for purposes of payment to have been delivered; 

in such cases, Seller reserves the right to store the products on Seller’s premises and to charge storage fees to the Buyer, 

or to hand the products over to a shipping agent, at the cost and risk of the Buyer. 
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7. Complaints 

7.1    The quality and usage value of the products is determined by technological parameters resulting from binding norm and 

technological conditions. The warranty expires after one year from delivery. 

7.2    Any quantity shortages and quality faults must be immediately reported by the Buyer in a written form of complaint – in 

accordance with the Civil Code and the Shipping Law. 

7.3    By the time of investigating the quality complaint, the questioned product must be kept at the Seller’s disposal. 

7.4    The quantity complaint shall be investigated by the Seller within 14 days from the date of its correct reporting, and the 

quality complaint within 30 days. The correct reporting is written information about the complaint along with the delivery 

of samples of the complained product or allowing to take such samples by the Seller. Not answering to the complaint 

within the periods referred to hereinabove shall be treated as acknowledging this complaint. 

7.5    Reporting the complaint by the Buyer shall not mean that he is exempt from the requirement of paying for the whole 

delivery. 

7.6   The liability of the Seller due to guarantee, as well as due to non-performance or faulty performance of the obligations 

resulting from the Contract, or orders received cannot exceed the amount being the price of the goods purchased in 

relations to which the Buyer has lodged his claim. This limitation does not cover the liability for any damages due to 

intentional guilt or consumer rights, unless they result from the local law. 

7.7   Buyer agrees that in no event shall seller`s liability to buyer and/or its customers extend to include incidental, consequential 

or punitive damages. The term “consequential damages” shall include, but not be limited to, loss of anticipated profits, 

business interruption, loss of use, revenue, reputation and data, costs incurred, including without limitation, for capital, 

labor, fuel, power and loss or damage to property or equipment. 

8. Returnable packaging 

8.1    The Buyer shall be obliged to return the returnable packaging within the period determined in the contract or in shipping 

documents. 

8.2    The value of the packaging shall be determined in a pro forma invoice. 

8.3    In case of not returning of the packaging within the determined period or of returning injured/damaged packaging, the 

Buyer shall be obliged to pay the amount determined in the pro forma invoice being an equivalent of the market price of 

new packaging. 

9. Force majeure 

The Seller shall not be responsible for an impossibility to execute an order resulting from the conditions, which lies beyond 

the Seller's influence, being of the force majeure nature. The force majeure is: flood, hurricane, earthquake, fire, war, 

nationwide riots, lockouts. 

10. Final resolutions 

10.1  Any cases not regulated with these terms and conditions shall be settled on the basis of any appropriate provisions of the 

Civil Code and the Trade Companies Code. 

10.2  Any disputes resulting from this contract shall be settled by the court appropriate in terms of location and subject, to the 

Seller's registered office. 

10.3  In case of any discrepancies in the contents of the contract or the general sales terms and conditions, the Polish copy and 

any binding provisions of Polish law shall be applicable for interpretation. 

10.4 Buyer agrees that all applicable import and export control laws, regulations, orders and requirements, including without 

limitation those of the jurisdictions in which Seller or Buyer is established or from which the goods may be supplied, will 

apply to their receipt and use.  In no event shall Buyer use, transfer, release, import, export, re-export, divert, or transship 

the goods in violation of such applicable laws, regulations, orders or requirements.  In connection with the transactions 

contemplated by this agreement, Buyer is familiar with and shall fully comply with all applicable laws, regulations, rules, 

and other requirements of any applicable state, foreign and local governmental body in connection with the purchase, 

receipt, use, transfer and disposal of the goods.  If Buyer imports or exports the goods in violation of any applicable law, 

regulation or rule, Buyer shall be solely responsible for any fines or penalties imposed by competent authorities and shall 

indemnify and hold Seller harmless for any fines, penalties, and costs (including legal fees) incurred by Seller in 

connection with Buyer’s violation. 

10.5 If any of the provisions of the general terms and conditions becomes or is held invalid or unenforceable, all other provisions 

hereof shall remain in full force and unaffected. 
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