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OGÓLNE WARUNKI UMÓW SKŁADU (OWUS)  

w CHOMAR  LOGISTIC RAFAŁ CHOMA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA  

KRS: 0000497413, NIP: 8961536763, REGON: 022349866 

Z dnia 21 czerwca 2022 r.  

Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie i stanowią integralną część wszystkich umów składu zawieranych pomiędzy Przedsiębiorcą Składowym, 

jakim jest, a Składującym, określonym w umowie składu. Głównym świadczeniem Przedsiębiorcy Składowego jest składowanie towaru oraz gotowość do 

jego składowania (minimum logistyczne). Niniejsze Ogólne Warunki Umowy Składu wiążą strony umowy pod warunkiem umożliwienia Składującemu 

zapoznania się z ich treścią. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy Składu nie mają zastosowania w całości lub części, tylko w przypadku, gdy Strony Umowy 

tak wyraźnie postanowiły w Umowie lub innym porozumieniu, sporządzonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Definicje 

1. Umowa składu - umowa o której mowa w tytule XXX, w artykułach od 853 do 8599 Kodeksu Cywilnego, 

2. Umowa na gotowość do składowania  (minimum logistyczne) - umowa w której Przedsiębiorca Składowy zobowiązuje się zarezerwować w swoim 

Magazynie dla Składującego powierzchnię składową o określonej powierzchni i na określony czas. 

3. Przedsiębiorca Składowy - CHOMAR  LOGISTIC RAFAŁ CHOMA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Pietrzykowicach, 

4. Składujący - podmiot składający rzeczy Przedsiębiorcy Składowemu na składowanie na zasadach opisanych niniejszym OWUS, 

5. Magazyn - należy przez to rozumieć miejsce składowania rzeczy lub miejsce wydania rzeczy, stanowiące własność Przedsiębiorcy Składowego 

lub do którego Przedsiębiorcy Składowemu przysługuje inny tytuł prawny uprawniający Przedsiębiorcę Składowego do składowania lub przechowywania 

w nim rzeczy, 

6. Złożenie rzeczy na przechowanie - należy przez to rozumieć wprowadzenie składowanych rzeczy na teren Magazynu, 

7. Przyjęcie rzeczy na przechowanie - należy przez to rozumieć wprowadzenie składowanych rzeczy na teren Magazynu potwierdzone 

pokwitowaniem, 

8. Wydanie rzeczy złożonych na przechowanie - należy przez to rozumieć wydanie Składującemu składowanych rzeczy z Magazynu, 

9. Odbiór rzeczy złożonych na przechowanie - należy przez to rozumieć wydanie Składującemu składowanych rzeczy z Magazynu za 

pokwitowaniem, 

10. Oddanie rzeczy na skład - należy przez to rozumieć okres od chwili przyjęcia przez Przedsiębiorcę Składowego rzeczy na przechowanie do 

momentu odbioru rzeczy złożonych na przechowanie przez Składującego, 

11. OWUS wersja 1.0 - niniejsze Ogólne Warunki Umów Składu w CHOMAR  LOGISTIC RAFAŁ CHOMA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA z dnia 31 maja 

2022 r. 

12. Oferta – oferta usług opisanych niniejszymi OWUS, przesłana Składującemu zgodnie z ich zapisami. 

§ 1 ZAWIERANIE UMÓW 

1. Strony zgodnie postanawiają, iż do zawarcia Umów, do których zastosowanie mają niniejsze OWUS dochodzi telefonicznie, mailowo lub w inny 

sposób porozumiewania się na odległość. Do zawarcia umowy dochodzi przez przyjęcie Oferty, dokonanej w terminie wskazanym w Ofercie, złożonej za 

pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość opisanych powyżej.  

2. W przypadku umowy składu do zawarcia umowy na opisanych tym dokumentem warunkach   dochodzi w chwili przyjęcia przez Przedsiębiorcę 

Składowego rzeczy Składującego potwierdzonego pokwitowaniem. 

3. W przypadku umowy, której przedmiotem jest  zapewnienie  gotowości przyjęcia na skład przez Przedsiębiorcę Składowego (minimum 

logistyczne), do zawarcia umowy na opisanych tym dokumentem warunkach dochodzi, w chwili przyjęcia Oferty przez Składującego. 

4. Do zawarcia Umów, do których zastosowanie mają niniejsze OWUS dochodzi również wtedy gdy Składujący po otrzymaniu Oferty oraz OWUS 

składa na przechowanie rzeczy. W takim przypadku domniemywa się, że Umowa opisana niniejszym OWUS została zawarta w chwili przyjęcia przez 

Przedsiębiorcę Składowego rzeczy Składującego potwierdzonego pokwitowaniem. 

§ 2 REALIZACJA UMÓW  

1. Składujący może złożyć i odebrać rzeczy w Magazynie Przedsiębiorcy Składowego w dni robocze w godzinach określonych w Ofercie, z  

wyłączeniem sytuacji, kiedy dostęp do Magazynu został uniemożliwiony z powodu wystąpienia siły wyższej, za wcześniejszym umówieniem  mailowym 

lub w innej dokumentowej formie.  

2. W przypadku gdy po przyjęciu Oferty, Składujący  nie złoży rzeczy w Magazynie Przedsiębiorcy Składowego   w ustalonym  terminie, to uznaje 

się, iż zawarto umowę na gotowość przyjęcia na skład a Składujący obowiązany jest zapłacić wynagrodzenie w pełnej wysokości, za okres i powierzchnię 

zarezerwowaną na potrzeby umówionego składowania jak za usługę gotowości do składowania, zgodnie z Ofertą. 

3. Złożenie  oraz wydanie rzeczy  złożonej na przechowanie, mające miejsce na terenie Magazynu,    odbywa się za pomocą środków transportu 

Przedsiębiorcy Składowego i na jego ryzyko oraz  na koszt Składującego zgodnie z Ofertą.   

4. Rzeczy składowane będą w sposób opisany przyjętą przez Składującego Ofertą, zgodnie z zasadami składowania oraz specyfiką przechowywanej 

rzeczy. 

5. Przedsiębiorca Składowy przyjmie oraz wyda rzeczy składane na przechowanie za Pokwitowaniem opisującym te rzeczy. 

6. Miejsce składowania (Magazyn) wskazane jest Ofertą złożoną  przez Przedsiębiorcę Składowego. 

7. W przypadku gdy dla realizacji niniejszej umowy Składujący zleci Przedsiębiorcy Składowemu dodatkowe usługi, to do ich realizacji stosuje się 

odpowiednio zapisy niniejszej umowy. Dotyczy to w szczególności  rozładunku i załadunku rzeczy składowanych oraz innych czynności związanych z 

obsługą logistyczną, to jest między innymi: konfekcjonowania, paletyzowania, foliowania, etykietowania, konsolidacji wysyłek i kompletacji rzeczy 

złożonych przez Składującego.    

§ 3 CZAS TRWANIA UMOWY 

1. Umowa  zawarta jest na czas opisany Ofertą złożoną przez Przedsiębiorcę Składowego, przyjętą przez Składującego.  

2. W przypadku gdy w chwili  w której upływa okres  na jaki zawarto umowę składu lub umowę gotowości do składowania,  rzeczy złożone na 

przechowanie nie zostały odebrane przez Składującego, to umowa przekształca się automatycznie w umowę na czas nieokreślony. 

3. Umowa składu zawarta na czas nieokreślony wygasa w dniu, w którym Składujący odebrał wszystkie złożone rzeczy.  

4. Umowa na gotowość do składowania zawarta na czas nieokreślony wygasa w dniu w którym jej wypowiedzenie w formie pisemnej lub mailowej 

doszło do wiedzy Przedsiębiorcy Składowego. 

5. W każdym przypadku kiedy umowa zawarta została na czas nieokreślony lub automatycznie przekształciła się w umowę na czas nieokreślony, 

każdej ze Stron przysługuje prawo do jej wypowiedzenia za 7 dniowym okresem wypowiedzenia chyba, że Oferta stanowi inaczej. W takim przypadku, 

jeśli Składujący nie odbierze rzeczy składowanych na koniec upływu okresu wypowiedzenia to Przedsiębiorca Składowy uprawniony jest do 

wynagrodzenia w potrójnej  wysokości.  
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6. W przypadku gdy Składujący opóźnia się z płatnością wynagrodzenia o dłużej niż 7 dni, Przedsiębiorca Składowy może wypowiedzieć umowę w 

trybie natychmiastowym. Nie odebranie rzeczy pozostawionych na przechowanie w dacie wygaśnięcia umowy, spowoduje obowiązek Składującego 

zapłaty wynagrodzenia w potrójnej wysokości za każdy dzień składowania rzeczy. 

7. W przypadku gdy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, pomimo wezwania Składujący nie odbierze składowanych rzeczy w wyznaczonym 

terminie, Przedsiębiorca może na koszt i ryzyko Składującego zmienić miejsce składowania rzeczy lub oddać je na składowanie osobie trzeciej. 

§ 4 WYNAGRODZENIE  

1. Wynagrodzenie z tytułu świadczonych przez  Przedsiębiorcę Składowego  usług oraz sposób zapłaty opisane są w Ofercie. 

2. W przypadku gdy Oferta nie opisuje wynagrodzenia i sposobu jego zapłaty lub w razie wątpliwości, Strony ustalają, że wynagrodzenie za 

składowanie rzeczy płatne jest za każdy dzień ich składowania.     

3. Wynagrodzenie za składowanie rzeczy, płatne jest z dołu w terminie 14 dni od dnia upływu tygodnia składowego a w przypadku gdy umowa 

trwała krócej niż 7 dni, z upływem 14 dni od dni odbioru rzeczy chyba, że Oferta stanowi inaczej.   

4. Wynagrodzenie za gotowość do składowania płatne jest za każdy miesiąc obowiązywania umowy z dołu w terminie 14 dni od dnia wystawienia 

i przesłania faktury VAT a w przypadku gdy umowa zawarta jest na krótszy niż miesięczny termin za każdy tydzień jej obowiązywania z dołu  w terminie 

14 dni od dnia wystawienia i przesłania faktury VAT. 

5. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień uznania rachunku bankowego Przedsiębiorcy Składowego. 

Składujący upoważnia Przedsiębiorcę Składowego do wystawiania faktur elektronicznych i przesyłanie ich na adres opisany w Ofercie.  W przypadku 

zmiany elektronicznego adresu do doręczeń Faktur VAT Zleceniobiorca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zleceniodawcę. Brak stosownej 

informacji o zmianie adresu (elektronicznego lub do doręczeń) nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku zapłaty za wykonane usługi. 

§ 5 OBOWIĄZKI STRON 

1. Przedsiębiorca Składowy wykonywał będzie umowę z należytą starannością, przyjętą zwyczajowo w umowach tego rodzaju.  

2. Przedsiębiorca Składowy oświadcza, że posiada powierzchnie niezbędne do prawidłowego składowania rzeczy w rodzaju i ilości zadeklarowanej 

do złożenia przez Składującego oraz wykwalifikowany personel posiadający właściwe uprawnienia dla wykonania niniejszej umowy.  

3. Składujący zobowiązuje się złożyć i odebrać rzeczy opisane w przyjętej przez niego Ofercie  składu w czasie i miejscu  w tej Ofercie opisanym.  

4. Przedsiębiorca Składowy odpowiada wyłącznie za szkody z tytułu utraty, ubytku lub uszkodzenia składowanych rzeczy, które powstały w czasie 

od przyjęcia ich do Magazynu  aż do ich wydania, gdy ich utrata, ubytek lub uszkodzenie nastąpiło  w wyniku  winy umyślnej. 

5. W każdym przypadku odpowiedzialność Przedsiębiorcy Składowego ograniczona jest do zadeklarowanej wartości składowanych rzeczy, lecz nie 

więcej niż 250 000zł.  

6. W przypadku gdy deklarowana wartość składowanych rzeczy przekracza 250 000zł, Przedsiębiorca Składowy na wniosek Składującego oraz za 
dodatkowym wynagrodzeniem może ubezpieczyć rzeczy składowane zgodnie ze wskazanym przez Składującego rodzajem, ilością i wartością 
składowanych rzeczy. 
7. W przypadku konieczności zwiększenia sumy ubezpieczenia, Składujący poinformuje Przedsiębiorcę Składowego o takiej konieczności pisemnie, 

pod rygorem nieważności, a Przedsiębiorca Składowy przedstawi możliwości oraz warunki cenowe zwiększenia sumy ubezpieczenia do zaakceptowania 

przez Składującego. 

8. Przedsiębiorca Składowy nie odpowiada za utracenie przez Składującego jakichkolwiek korzyści w związku z powstaniem szkody. 

Odpowiedzialność Przedsiębiorcy Składowego ograniczona jest w przypadku rzeczy nowych  do wartości odtworzeniowej rzeczy. W przypadku rzeczy 

używanych odpowiedzialność Przedsiębiorcy Składowego ograniczona jest do zwykłej wartości rzeczy lecz nie więcej niż do kwoty 100.000,00 EURO.    

9. Strony nie będą składować rzeczy (towarów) niebezpiecznych (ADR). W przypadku gdy Składający złoży takie rzeczy w Magazynie Przedsiębiorcy 

Składowego bez jego pisemnej zgody, Składający poniesie wszelkie koszty powstałe w następstwie takiego nienależytego wykonania umowy. 

§ 6 SIŁA WYŻSZA 

1. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie umowy spowodowane przez Siłę Wyższą, a w przypadku gdy którejkolwiek ze stron 

zostanie uniemożliwione wykonanie swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w związku z Siłą wyższą, takie niewykonanie zostanie uznane 

za usprawiedliwione, a termin wykonania obowiązków zostanie wydłużony o okres opóźnienia lub braku możliwości wykonania w wyniku działania Siły 

Wyższej.  

2. Wystąpienie Siły Wyższej znosi w szczególności odpowiedzialność Przedsiębiorcy Składowego opisaną w art. 855 Kodeksu Cywilnego. 

Domniemywa się, że Przedsiębiorca Składowy nie mógł zapobiec szkodzie, spowodowanej Siłą Wyższą mimo dołożenia należytej staranności.  

3. Dla potrzeb niniejszej Umowy, "Siła wyższa" oznacza zdarzenie losowe, awarię sprzętu lub awarię w przedsiębiorstwie, w tym w środkach 

transportu lub magazynie ( np.:  uruchomienie tryskaczy wodnych ppoż, przewrócenie się regałów), strajki, lokaut, spór zbiorowy jakiegokolwiek 

rodzaju, bunt, wojnę, embargo, pożar, powódź, zalanie, nienaturalne warunki atmosferyczne, zastosowanie się do nakazu lub decyzji wydanej przez 

władze krajowe, regionalne lub lokalne, władze portu lub inne organy publiczne, lub jakiekolwiek  nieprzewidywalne zdarzenie, mające nadzwyczajny 

i  zewnętrzny charakter, któremu Przedsiębiorca Składowy nie mógł zapobiec nawet przy dołożeniu należytej staranności.  

4. W przypadku, jeśli zaistnienie siły wyższej będzie czasowo lub trwale uniemożliwiać realizację Umowy Strony zobowiązują się do zawarcia 

aneksu w ramach, którego uregulują, zmodyfikują lub zawieszą wykonywanie wszystkich lub niektórych obowiązków wynikających z Umowy, stosownie 

do rozwoju sytuacji. 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpoznawane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Przedsiębiorcy Składowego. 

3. Strony ustalają jurysdykcję polską, jako wyłączną do rozwiązywania sporów wynikłych z niniejszej Umowy. 

4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy stanie się nieważne, to zdarzenie takie nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień 

umowy. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową w pierwszej kolejności mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności 

dotyczące umowy składu. 

6. Strony ustalają, iż do Umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

7.  W przypadku wystąpienia wersji językowej OWUS innej niż w języku polskim, pierwszeństwo i nadrzędność w interpretacji zapisów ma wersja 

w języku polskim. 

8. Zapisany w przyjętej Ofercie adres poczty elektronicznej jest adresem właściwym do wysyłania  faktur oraz adresem do korespondencji. 

Domniemywa się, że wszelka korespondencja a w szczególności kolejne zamówienia i dyspozycje, dotyczące złożonych rzeczy, składane z opisanych 

adresów email oraz adresów z tej samej domeny www. są składane przez osoby umocowane do  dysponowania towarem  w imieniu Składującego a do 

zawieranych w ten sposób umów stosuje się niniejsze OWUS. 


