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OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY  
w DEFRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 

 
 
 

Postanowienia ogólne 
§ 1. 

Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Dostawy w Defro spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dalej zwanych: „Ogólnymi Warunkami 
Dostawy” lub „OWD”) mają zastosowanie do transakcji handlowych, w ramach 
których Defro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. nabywa towary i/lub 
usługi od przedsiębiorców.  
DEFRO oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 
6) Ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 
transakcjach handlowych (Dz. U z 2019 r., poz. 118, tj. z dn. 21 stycznia 2019 r. z 
późn. zm.)  

 
Definicje 

§2. 
Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Dostawy pojęcia oznaczają, co 
następuje: 
 
a) Dostawca – oznacza podmiot, od którego DEFRO nabywa towary i/lub usługi; 
b) DEFRO – oznacza spółkę Defro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 

z siedzibą ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, pod 
numerem KRS  0000620901, posiadającą numer NIP: 9591968493, REGON: 
363378898; 

c) Strona – oznacza odpowiednio DEFRO albo Dostawcę; 
d) Strony – oznacza łącznie DEFRO oraz Dostawcę; 
e) Specyfikacja Towaru – oznacza załącznik nr 2 do Umowy handlowej; 
f) Umowa handlowa – umowa o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszych OWD;  
g) Towar – całość oraz każdy z poszczególnych materiałów, surowców, części, 

wyrobów, oznaczonych w Zamówieniu, które mają być dostarczone przez 
Dostawcę na rzecz Zamawiającego zgodnie z zamówieniem. 

h) Usługa – oznacza wykonanie przez Dostawcę na rzecz DEFRO określonego 
świadczenia (działania), w szczególności: wytworzenie Towaru, jego przewóz, 
załadunek, rozładunek, czynności spedycyjne, logistyczne, montaż Towaru, 
zainstalowanie lub przygotowanie Towaru do używania przez DEFRO;    

i) Zamówienie handlowe – oznacza dokument, na podstawie którego DEFRO 
składa u Dostawcy zamówienie na określone Towary i/lub Usługi w celu 
dokonania ich zakupu. 
 
 

Zasady zawierania transakcji zakupu Towarów i Usług 
§ 3. 

1. DEFRO współpracuje z Dostawcą na podstawie zawartej pisemnej Umowy 
handlowej. Niniejsze OWD stanowią integralną część Umowy handlowej 
zawartej pomiędzy stronami. 

2. DEFRO dokonuje zakup Towaru i/lub Usługi poprzez złożenie u Dostawcy 
Zamówienia handlowego.  

3. Zamówienie handlowe może zostać przesłane Dostawcy w jednej z 
następujących form: 
a) pisemnie (listem poleconym) na adres korespondencyjny wskazany 

przez Dostawcę; 
b) faksem na numer wskazany przez Dostawcę; 
c) w formie elektronicznej na adres lub adresy e-mail wskazany/wskazane 

przez Dostawcę.  
4. Dostawca, w ciągu 24 godzin od daty otrzymania Zamówienia handlowego, ma 

obowiązek potwierdzić jego warunki albo wnieść swoje uwagi bądź 
zastrzeżenia. Brak jakiegokolwiek stanowiska Dostawcy uważa się za przyjęcie 
do realizacji Zamówienia handlowego na warunkach w nim określonych.  

5. Jeżeli Dostawca w ciągu 24 godzin od otrzymania Zamówienia handlowego 
oświadczy wyraźnie, że nie jest w stanie dostarczyć Towaru lub wykonać 
Usługi na warunkach określonych w Zamówieniu, wówczas transakcja zakupu 
nie dochodzi do skutku, a Strony stają się wolne od wszelkich wzajemnych 
zobowiązań. 

6. W przypadku wniesienia przez Dostawcę uwag bądź zastrzeżeń do 
otrzymanego Zamówienia handlowego, DEFRO, w ciągu 72 godzin od ich 
otrzymania, podejmie decyzję i zawiadomi Dostawcę czy chce dokonać zakupu 
Towaru/Usługi w oparciu o zmienione przez Dostawcę warunki Zamówienia 
handlowego czy też rezygnuje z danego zamówienia lub wnosi dalsze 
zastrzeżenia. Brak jakiegokolwiek stanowiska DEFRO w terminie, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym, uważa się, za rezygnację z transakcji z 
Dostawcą. W takim przypadku Strony stają się wolne od wszelkich 
wzajemnych zobowiązań.  

 
 

§4. 
1. W treści Zamówienia handlowego DEFRO wskazuje, co najmniej, rodzaj 

zamawianego Towaru/Usługi, ich ilość, termin lub terminy dostaw, cenę netto 
zakupu Towaru/Usługi, miejsce dostarczenia Towaru/Usługi, itp.  

2. Szczegółowe wymogi DEFRO odnośnie parametrów Towaru/Usługi oraz 
jego/jej jakości określane zostaną każdorazowo w Specyfikacji Towaru/Usługi, 
która stanowić będzie załącznik do Umowy handlowej.   

3. Najpóźniej wraz z podpisaniem Umowy handlowej, Dostawca ma obowiązek 
zapoznania się z treścią niniejszych OWD.  

4. Podpisanie Umowy handlowej przez Dostawcę oznacza równocześnie zgodę na 
związanie się warunkami niniejszych OWD.  

Tajemnica handlowa 
§5.  

Dostawca zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy warunków Umowy 
handlowej i Zamówienia handlowego, w tym, m.in. uzgodnionych przez Strony cen  
zakupu Towarów lub Usług oraz wszelkich informacji handlowych otrzymanych od 
DEFRO. W przypadku naruszenie powyższego zobowiązania DEFRO będzie mógł 
dochodzić od Dostawcy odpowiedniego odszkodowania.  

 
 

Warunki realizacji dostaw Towarów/Usług 
§ 6.  

1. Dostawca ma obowiązek dostarczyć na każde żądanie DEFRO wszelkie 
niezbędne zaświadczenia i/lub dokumenty potwierdzające pochodzenie Towaru 
oraz inne dokumenty wymagane przez władze polskie w celu zgodnego z 
prawem wprowadzenia Towaru do obrotu. 

2. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć Towar w określonej w zamówieniu 
ilości, wykonany zgodnie z treścią zamówienia, obowiązującymi normami i 
przepisami oraz warunkami technicznymi przywołanymi w zamówieniu przez 
Zamawiającego, na co Dostawca dostarczy niezbędne dokumenty, atesty i 
certyfikaty wraz z dostawą zamówionych Towarów. 

3. Zamówione Towary zostaną dostarczone przez Dostawcę do miejsca 
wskazanego w zamówieniu na koszt i ryzyko Dostawcy. Dostawa może zostać 
odrzucona, jeżeli nie towarzyszy jej dokument dostawy wystawiony przez 
Dostawcę, zawierający numer zamówienia, specyfikację wysłanego towaru, 
ilość, szczegóły dotyczące opakowania, wagę i miejsce przyjęcia, jeżeli zostały 
wskazane w zamówieniu oraz atesty, certyfikaty i karty gwarancyjne. 

4. Z każdej partii dostarczanego Towaru DEFRO ma prawo pobrać próbkę   
w celu stwierdzenia zgodności dostarczonego Towaru z Umową handlową i 
złożonym Zamówieniem handlowym oraz wymogami zawartymi w Specyfikacji 
Towaru/Usługi.  

5. Odbiór ilościowy Towaru zostanie przeprowadzony przy jego dostawie, 
jednakże w przypadku, gdy odbiór ilościowy Towaru w takiej chwili nie jest 
możliwy bądź jest nadmiernie utrudniony, w szczególności z uwagi na 
specyfikę Towaru czy sposób jego zapakowania, odbiór ilościowy zostanie 
przeprowadzony przez Zamawiającego w terminie 7 (siedmiu) dni od daty 
dostawy. 

6. Odbiór dostawy potwierdzany będzie poprzez podpisanie przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron dokumentu wydania zewnętrznego (WZ) albo protokołu 
zdawczo – odbiorczego.  

7. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między ilością Towaru/Usługi wskazaną  
w Zamówieniu handlowym a ilości dostarczoną, należy w trakcie rozładunku 
sporządzić protokół podpisany przez przedstawiciela DEFRO oraz 
upoważnionego przedstawiciela Dostawcy (w szczególności kierowcę pojazdu, 
którym dostarczony został Towar) oraz uczynić stosowną wzmiankę  
na dokumencie WZ. W takim przypadku, Dostawca zobowiązany będzie, na 
swój koszt i bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, do dostarczenia 
brakującej ilości Towaru w dodatkowym terminie wyznaczonym przez DEFRO, 
chyba że w danym przypadku Strony uzgodnią inaczej. Jeżeli Dostawca nie 
wywiąże się z tego obowiązku, wówczas DEFRO może zakupić brakującą ilość 
Towaru o osób trzecich na koszt i ryzyko Dostawcy.  

8. W przypadku, gdy po odbiorze dostawy Towaru DEFRO zauważy braki 
jakościowe Towaru, tj. w szczególności jego niezgodność z warunkami 
Specyfikacji Towaru, wówczas wezwie on Dostawcę do dostarczenia 
prawidłowego (tj. zgodnego ze Specyfikacją) Towaru w terminie wyznaczonym 
przez DEFRO. Dostawca na swój koszt i ryzyko jest zobowiązany odebrać od 
DEFRO wadliwy Towar w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zgłoszenia 
przez DEFRO, pod rygorem odesłania wadliwego Towaru przez DEFRO na 
koszt i ryzyko Dostawcy albo, jeżeli odesłanie Towaru będzie rodzić po stronie 
DEFRO nadmierne koszty, przechowywania wadliwego Towaru przez DEFRO 
na koszt i ryzyko Dostawcy. W danym przypadku Strony mogą jednak ustalić 
inny sposób postępowania z Towarem dotkniętym brakami jakościowymi.  

9. Powyższe stosuje się odpowiednio do reklamacji ilościowych oraz jakościowych 
dotyczących Usług, przy czym w przypadku nieusunięcia wady Usługi w 
terminie wyznaczonym przez DEFRO, DEFRO ma prawo powierzyć poprawienie 
Usługi podmiotom trzecim na koszt i ryzyko Dostawcy.  

10. Reklamacje związane z odbiorem Towaru/Usługi mogą być zgłoszone 
Dostawcy listem poleconym, faksem lub mailem. 

 
 

§7. 
1. Dostawca zobowiązany jest do przestrzegania terminów dostaw wskazanych w 

Zamówieniu handlowym.   
2. W przypadku opóźnienia w realizacji danej dostawy w stosunku do terminu 

wskazanego w Zamówieniu handlowym, DEFRO będzie miał prawo obciążyć 
Dostawcę karą umowną w wysokości 0,3 % wartości danej dostawy za każdy 
dzień opóźnienia. Powyższe zastrzeżenie nie wyłącza prawa DEFRO do 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

3. Jeżeli, w ocenie Dostawcy, istnieje ryzyko niedotrzymania umówionego 
terminu  dostawy Towaru i/lub Usługi, Dostawca ma obowiązek zawiadomić o 
tym DEFRO niezwłocznie, przy czym nie później niż w ciągu 24 godzin od 
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chwili powzięcia przez Dostawcę wiedzy o okoliczności, która może 
doprowadzić do opóźnienia w realizacji dostawy.  

 
 

§8. 
1. DEFRO zastrzega sobie prawo odstąpienia od danej transakcji zakupu (tj.  

umowy sprzedaży Towaru i/lub Usługi zawartej na podstawie 
zaakceptowanego przez Dostawcę Zamówienia handlowego) i/lub 
natychmiastowego rozwiązania Umowy handlowej w przypadku, gdy: 
a) Dostawca opóźnia się z realizacją danej dostawy o co najmniej 3 dni w 

stosunku do umówionego terminu, 
b) Dostarczony Towar/Usługa jest niezgodny z warunkami Zamówienia 

handlowego i/lub wymogami zawartymi w Specyfikacji Towaru/Usługi, zaś 
Dostawca, w terminie wyznaczonym przez DEFRO, nie doprowadzi do 
zgodności Towaru/Usługi z warunkami Zamówienia handlowego i/lub 
wymogami zawartymi w Specyfikacji Towaru/Usługi, 

c) Majątek Dostawcy ulegnie zajęciu w stopniu uniemożliwiającym realizację 
danego Zamówienia handlowego, 

d) Zostanie otwarta likwidacja przedsiębiorstwa Dostawcy. 
2. DEFRO może złożyć Dostawcy oświadczenie o odstąpieniu od transakcji 

zakupu w terminie 14 dni od daty powzięcia przez DEFRO wiedzy o zaistnieniu 
jednej z okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. a) – d), przy czym w przypadku 
przesłanki, wskazanej w ust. 1 lit. b) termin na odstąpienie liczony jest od daty 
upływu ostatniego dnia dodatkowego terminu wyznaczonego Dostawcy w celu 
doprowadzenia do zgodności Towaru/Usługi z warunkami Umowy handlowej, 
Zamówienia handlowego i/lub wymogami zawartymi w Specyfikacji 
Towaru/Usługi.   

3. W razie odstąpienia od danej transakcji zakupu, DEFRO będzie miał prawo 
obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 5% wartości danej dostawy. 
Powyższe zastrzeżenie nie wyłącza prawa DEFRO do dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

4. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary z wynagrodzenia Dostawcy. 
 

 
Warunki płatności 

§ 9. 
1. Ceny Towaru/Usługi wskazane w zamówieniu będą cenami netto,  

do których Dostawca każdorazowo doliczy podatek od towarów i usług (VAT) 
według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury  VAT.  

2. Pod warunkiem zgodności dostarczonych Towarów i faktury ze specyfikacją i 
klauzulami zamówienia, płatności będą realizowane przez Zamawiającego w 
formie przelewu na konto Dostawcy wskazane w prawidłowo wystawionej 
przez Dostawcę fakturze w terminie 60 dni (jeśli nie ustalono w inaczej) od 
daty doręczenia na rzecz Zamawiającego faktury. Każdorazowo podstawą 
wystawienia faktury jest protokół bezusterkowego odbioru, dowód wydania lub 
list przewozowy podpisany przez przedstawicieli Stron.   

3. Faktury będą przesyłane elektronicznie na adres efaktury@defro.pl 
4. Bez względu na umowny termin płatności, w przypadku zapłaty należności w 

terminie do 14 dni włącznie od daty wystawienia faktury, DEFRO ma prawo do 
zastosowania skonta w wysokości 2% (jeśli nie ustalono inaczej). 

5. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego DEFRO.  
6. Jeśli faktura wystawiona przez Dostawcę okaże się nieprawidłowa ze względów 

formalnych, prawnych lub rzeczowych, jest on zobowiązany do wyrównania 
DEFRO szkody powstałej w wyniku ustalenia zobowiązania podatkowego wraz 
z sankcjami i odsetkami nałożonymi na DEFRO przez organ skarbowy. 

7. Dostawca nie ma prawa dokonywać przelewu na rzecz osób trzecich 
jakichkolwiek wierzytelności wynikających z transakcji handlowych zawartych z 
DEFRO, w szczególności zaś wierzytelności o zapłatę ceny za Towar/Usługę.  

8. W przypadku nieterminowej płatności faktury, Dostawca ma prawo naliczyć 
DEFRO odsetki w wysokości ustawowej.  

 
 

Gwarancja jakości Towaru/Usługi 
§10. 

1. Jeżeli Strony inaczej nie uzgodnią lub inaczej nie wynika z załącznika do 
Umowy handlowej – Specyfikacja towaru, Dostawca udziela DEFRO gwarancji 
jakości na dostarczony Towar/wykonaną Usługę na okres 24 miesięcy, licząc 
od dnia podpisania dokumentu potwierdzającego prawidłowe wykonanie danej 
dostawy. Dostawca zobowiązuje się do usunięcia, w ramach gwarancji na swój 

koszt, według wyboru DEFRO i w terminie przez niego wyznaczonym, wad 
i usterek Towaru/Usługi, stwierdzonych w okresie trwania gwarancji jakości. 

2. Jeżeli Dostawca, mimo wezwania przez DEFRO, nie zgłosi się celem 
stwierdzenia występowania usterek lub nie przystąpi do usuwania 
stwierdzonych usterek we właściwych terminach wyznaczonych przez DEFRO, 
wówczas DEFRO przysługuje prawo, do usunięcia usterek na koszt i ryzyko 
Dostawcy i bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji (tzw. zastępcze usunięcie 
usterek). DEFRO może dokonać zastępczego usunięcia usterek siłami własnymi 
lub przy użyciu podmiotów trzecich. Dostawca nie będzie kwestionował 
uzasadnionych i należycie udokumentowanych kosztów zastępczego usunięcia 
usterek.  

3. Wady i usterki usuwane będą w miejscu eksploatacji, chyba że ze względu na 
ich rodzaj konieczne będzie przetransportowanie Towaru poza miejsce jego 
eksploatacji. W takiej sytuacji Dostawca dokona transportu Towaru lub jego 
części na swój koszt i na własne ryzyko do docelowego miejsca gdzie usterka 
ma być usunięta, a także do przywiezienia go z powrotem na miejsce 
eksploatacji.  

4. Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez DEFRO niezwłocznie.  
5. Reklamacje mogą być zgłoszone Dostawcy listem poleconym, faksem lub 

mailem (postanowienia zawarte w § 3 ust. 3 OWD stosuje się odpowiednio).   
 
 

Odpowiedzialność  
§11. 

1. Dostawca powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, 
obejmujące m.in. roszczenia z tytułu niewykonania lub niewłaściwego 
wykonania zobowiązania oraz spowodowania szkody. Na żądnie DEFRO 
Dostawca będzie miał obowiązek przedstawić kopię polisy OC wraz z dowodem 
opłacenia bieżącej składki ubezpieczeniowej.  

2. Dostawca jest odpowiedzialny za szkodę jaką DEFRO poniesie w wyniku wad 
dostarczonego Towaru/Usługi, w tym szkodę wynikłą z roszczeń skierowanych  
do DEFRO ze strony osób trzecich, a powstałych z powodu wady 
Towaru/Usługi.  

3. Jeżeli Dostawca powierzy podmiotom trzecim realizację części lub całości 
transakcji handlowej, której przedmiotem jest dostawa Towaru lub wykonanie 
Usługi, wówczas Dostawca odpowiada za działania lub zaniechania tych 
podmiotów jak za własne.  

4. W przypadku, gdy z powodu wad dostarczonych przez Dostawcę 
Towarów/wykonanych Usług DEFRO zostałby pociągnięty do 
odpowiedzialności przez podmioty trzecie (np. nabywców produktów 
wytwarzanych przez DEFRO), wówczas DEFRO ma prawo wystąpić ze 
stosownym roszczeniem regresowym względem Dostawcy. Niezależnie od 
powyższego, Dostawca, na każde żądanie DEFRO, będzie miał obowiązek 
wstąpić do postępowania toczącego się przeciwko DEFRO oraz podjąć wszelkie 
możliwe i zgodne z prawem czynności celem zwolnienia DEFRO z 
odpowiedzialności względem podmiotów trzecich w związku z wadliwością 
dostarczonych przez Dostawcę Towarów lub wykonanych przez niego Usług.   

 
 

Postanowienia końcowe 
§12. 

1. Jeżeli Strony inaczej nie postanowią, wszelkie spory jakie między Stronami 
mogą wyniknąć w związku z realizacją transakcji zakupu Towarów i/lub Usług , 
w tym w ramach Umowy handlowej, rozpatrywane będą przez właściwy 
rzeczowo sąd powszechny w Kielcach.  

2. W zakresie nieuregulowanym w warunkach Umowy handlowej lub Zamówienia 
handlowego a także niniejszych Ogólnych warunków Dostawy, zastosowanie 
mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa polskiego.  

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszych OWD a 
Umowy handlowej, decydujące znaczenia mają postanowienia zawarte w 
Umowie handlowej.  

4. Jeżeli którekolwiek postanowienia Ogólnych Warunków Dostaw okażą się 
nieważne, nie powoduje to nieważności całości OWD. Zamawiający dołoży 
wszelkich starań, aby nieważne postanowienia zastąpić postanowieniami 
ważnymi. 

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia od Ogólnych Warunków Dostaw wymagają 
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


