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 Ogólne Warunki Umowne DaVita sp. z o.o.  
 

 

  
I. OGÓLNE 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Zawierania umów (zwane dalej: OWU) znajdują zastosowanie 

do wszystkich umów (sprzedaży, zlecenia, o wykonanie dzieła, o wykonanie usług) 

zawieranych przez DaVita sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres ul. Legnicka 48 (bud. 

F), KRS: 0000402428, NIP: 5252521356 (zwaną dalej „DaVita”) w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej z innymi przedsiębiorcami (zwanymi dalej „Dostawcami”).  

2. OWU stanowią integralną część umów, o których mowa w ust. 1 powyżej i obowiązują 

obie Strony takich umów, dopóki Strony te nie uzgodnią na piśmie inaczej lub 

zamówieniu zatwierdzonym przez DaVita (w formie pisemnej lub dokumentowej). W 

razie sprzeczności pomiędzy OWU, a treścią umowy zawartej na piśmie lub zamówienia 

zatwierdzonego przez DaVita, postanowienia umowy pisemnej lub zamówienia będą 

miały pierwszeństwo.  

3. Ogólne warunki umów Dostawcy mogą znaleźć zastosowanie tylko w takim zakresie, w 

jakim nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego OWU i tylko wtedy, gdy zostaną 

wyraźnie potwierdzone DaVita.  

 
II. DOSTAWA 

1. Odbiór towaru nastąpi przez przedstawiciela DaVita w miejscu dostawy.  

2. Dostawa towaru (w tym również w ramach postępowania reklamacyjnego lub 

gwarancyjnego) będzie się odbywała na warunkach DDP Incoterms 2010 adres 

lokalizacji DaVita wskazany w Zamówieniu, a w przypadku zwrotu towaru przez DaVita 

w ramach realizacji procedury reklamacyjnej/gwarancji, odbiór towaru przez Dostawcę 

od DaVita będzie odbywał się na zasadach EXW Incoterms 2010 adres lokalizacji DaVita 

wskazany w niniejszym Zamówieniu.  

3. W przypadku opóźnienia dostawy o 3 dni robocze, Dostawca zobowiązany będzie do 

zapłaty kary umownej w wysokości 1% wartości niniejszego Zamówienia na rzecz 

DaVita za każdy kolejny dzień opóźnienia. DaVita uprawniony jest do dochodzenia 

odszkodowania w wysokości przewyższającej zastrzeżone kary umowne na zasadach 

ogólnych.  

III. PŁATNOŚĆ 

1. Termin zapłaty: 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, na 

rachunek wskazany na fakturze.  

2. Faktury będą doręczane DaVita w formie elektronicznej (w formacie PDF lub TIF) na 

następujący adres mailowy: PL_invoices@davita.com;  

3. Faktury wystawiane będą na DaVita osobno dla każdego miejsca dostawy z 

zaznaczeniem w fakturze, którego miejsca dana faktura dotyczy. Do faktury 

każdorazowo musi być dołączone potwierdzenie odbioru podpisane przez 

przedstawiciela DaVita w odpowiednim miejscu dostawy.  



DaVita sp. z o.o. 

Legnicka 48, bud. F 

54-202 Wrocław 

Tel. +48 71 342 98 50  
 
v2. 12112021 

 

NIP 525-252-13-56 REGON 145884498  |  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu  |  VI Wydział Gospodarczy KRS 0000402438 

St
ro

n
a2

 

 

IV. WARUNKI REKLAMACJI (towary jednorazowego użytku) 

1. W przypadku dostawy leków/wyrobów medycznych – Dostawca zobowiązuje się do 

przestrzegania terminów ważności (przydatności do użycia) dostarczanych towarów. 

Termin ważności (przydatności do użycia) dostarczanego leku/wyrobu medycznego nie 

może być krótszy niż 6 (miesięcy) od dnia dostawy, chyba że DaVita wyraziła w 

zamówieniu/akceptacji oferty wyraźną zgodę na krótszy termin ważności (przydatności 

do użycia).  

2. W przypadku stwierdzenia w dostawie towarów rozbieżności ilościowych (tzw. 

reklamacji ilościowych), uszkodzeń powstałych podczas transportu (tzw. reklamacje 

dystrybucyjne) oraz  

 

w przypadku reklamacji jakościowych, DaVita zobowiązana jest do niezwłocznego 

powiadomienia o tym fakcie Dostawcy (dopuszcza się zawiadomienie na wskazany 

adres mailowy).  

3. Termin na rozpatrzenie reklamacji – 14 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia. W 

przypadku braku odpowiedzi w ww. terminie uznaje się, że reklamacja została uznana.  

4. W przypadku uznania reklamacji, w zależności od uznania Dostawcy, dokona on korekty 

wystawionych faktur, uzupełni brakującą liczbę towarów, odbierze błędnie dostarczoną 

nadwyżkę towarów a w przypadku reklamacji jakościowych – nieodpłatnie dostarczy 

taką samą ilość towarów bez wad.  

 

V. WARUNKI GWARANCJI (urządzenia) 

1. W przypadku dostawy urządzeń, w tym będących wyrobami medycznymi, Dostawca 

oświadcza, że spełnia ono wszelkie wymogi prawne oraz wynikające z norm 

zharmonizowanych (w tym również polskich norm) dotyczących tego rodzaju urządzeń.  

2. Dostawca udziela DaVita 24 miesięcznej gwarancji jakości na towar.  

3. DaVita niezwłocznie zgłosi Dostawcy wady dostarczonego towaru. Dopuszcza się 

dokonywanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez 

Dostawcę.  

4. Dostawca zobowiązuje się do usunięcia wady towaru nie później niż w ciągu 72 godzin 

od dnia zgłoszenia, chyba że wada wymaga wymiany części zamiennych, których 

Dostawca nie posiada normalnie w swoim magazynie bądź wymaga ona wymiany 

urządzenia na nowe – wówczas Strony ustalają wspólnie termin wymiany urządzenia.  

5. W przypadku gdyby usuwanie awarii urządzenia miało potrwać dłużej niż 72 godziny, 

Dostawca zapewni bezpłatnie urządzenie zastępcze o takich samych parametrach, na 

cały okres naprawy.  

6. W przypadku nie zapewnienia przez Dostawcę urządzenia zastępczego na zasadach 

wskazanych w ust. 5 powyżej, DaVita będzie uprawniona do naliczenia kary umownej 

w wysokości 50 zł za każdy dzień niezapewnienia urządzenia zastępczego. Powyższe 

nie wyłącza prawa DaVita do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.  
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VI. OŚWIADCZENIA 

1. Dostawca gwarantuje, że towar spełnia wszelkie wymagane odpowiednimi przepisami 

warunki dopuszczenia do obrotu.  

2. Dostawca oświadcza, że posiada wiedzę, wymagane prawem uprawnienia, kwalifikacje, 

doświadczenie oraz zdolność finansową, techniczną i osobową do wykonywania 

przedmiotu umowy/zamówienia.  

3. DaVita sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oświadcza, że posiada status dużego 

przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.  

 

VII. KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA 

Strony zobowiązują się, że ani one, ani ich przedstawiciele, współpracownicy i pracownicy Stron, 

nie będą komukolwiek bezpośrednio ani pośrednio:  

 

• proponować, przekazywać, przyjmować ani żądać  

• żadnych korzyści majątkowych ani osobistych ( w szczególności takich jak: dodatkowe 

gratyfikacje, łapówki, nielegalne prowizje i opłaty przyspieszających tok spraw),  

• w sposób, który może wywierać lub stworzyć pozory wywierania wpływu na jakąkolwiek 

decyzję  

w celu uzyskania lub zachowania jakichkolwiek korzyści (w tym, w szczególności: korzyści 

biznesowych, uzyskania nieuczciwej przewagi, skłonienia urzędnika lub innej osoby do 

zachowania w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami). 

 

 

VIII. KLAUZULA UNIKANIA KONFLIKTU INTERESÓW 

1. Strony oświadczają, iż wedle ich najlepszej wiedzy w dacie zawarcia Umowy nie 

występuje jakikolwiek konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla 

należytego wykonywania Umowy przez Strony oraz wpływać na ich bezstronność, 

niezależność lub rzetelność  

2. Strony oświadczają, iż zobowiązują się zachować najwyższą staranność w zakresie 

wymaganym dla prowadzonej działalności gospodarczej oraz podejmować działania 

zmierzające do unikania konfliktu interesów.  

3. Strony oświadczają, że w okresie realizacji Umowy, w przypadku podejrzenia zaistnienia 

ryzyka ewentualnego konfliktu interesów wpływającego na treść oświadczenia, o 

którym mowa w ust. 1, niezwłocznie poinformują na piśmie druga Stronę o takim 

podejrzeniu, wskazując jego uzasadnienie i, o ile będzie to możliwe, przedstawią 

propozycję wszelkich niezbędnych działań mających na celu zapobieżenie konfliktowi, 

uwzględniając szeroko pojęty interes drugiej Strony.  

 

IX. KLAUZULA POUFNOŚCI 

Informacje ujawnione przez DaVita w trakcie i w związku z wykonywaniem postanowień 

niniejszej Umowy, będą uznawane za informacje poufne („Informacje poufne”). Mając na celu 

zabezpieczenie Informacji poufnych, Dostawca oświadcza, że otrzymane przez niego Informacje 

poufne:  
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a) Pozostają wyłączną własnością DaVita ora będą przez niego wykorzystywane wyłącznie 

w celu i w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy;  

b) Nie mogą być ujawniane osobom trzecim bez wcześniejszej, pisemnej zgody DaVita, 

chyba że obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego;  

c) Powinny być chronione przed nieuprawnionym ujawnieniem pod rygorem 

odpowiedzialności odszkodowawczej oraz w stopniu takim samym w jakim Dostawca 

chroni swoje własne informacje poufne;  

d) Powinny podlegać zwrotowi po wykonaniu niniejszej umowy, na wyraźne żądanie 

DaVita, jednak nie później niż w terminie 14 dni od przedstawienia takiego żądania.  

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 


