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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY CAN4MED SP. Z O.O. 
zwane dalej „OWS” 

1. INFORMACJE PODSTAWOWE 

1.1. CAN4MED sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Walońska 17 lok. 1 (50-413 Wrocław), 
KRS: 0000779814, REGON: 382992296, NIP: 8992860476, kapitał zakładowy: 5.000 zł 
(dalej: „CAN4MED”) posiada zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego środkami 
odurzającymi grupy I-N (dalej „Produkty”) w hurtowni farmaceutycznej zlokalizowanej 
w przy ul. Tulipanowej 5 (55-095 Szczodre), działającej na podstawie zezwolenia 
Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 26 stycznia 2021 r.(znak: 
NZOH.5100.60.2020.MG.9).  

1.2. OWS stanowi podstawę sprzedaży Produktów na rzecz podmiotów uprawnionych do 
zakupu Produktów w hurtowni farmaceutycznej (dalej: „Klienci”). 

1.3. CAN4MED zastrzega sobie prawo do zmiany OWS w dowolnym zakresie.  

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ NA PRODUKTY 

2.1. Do składania zamówień na Produkty uprawnione są podmioty uprawnione do zakupu 
produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej, zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu 
produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1831). 

2.2. Nawiązanie współpracy pomiędzy CAN4MED a podmiotem zainteresowanym nabyciem 
Produktów, nastąpić może po pozytywnej weryfikacji spełniania przez taki podmiot 
warunków, o których mowa w pkt 2.1. powyżej. 

2.3. Weryfikacja, o której mowa w pkt 2.2. powyżej  prowadzona jest przez CAN4MED 
w oparciu o dane ogólnodostępne, przy czym w uzasadnionych przypadkach CAN4MED 
może zażądać przedłożenia (na adres e-mail: a.piotrowicz@can4med.com) dodatkowych 
dokumentów obejmujących w szczególności: 

2.3.1. decyzję o udzielaniu zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego; 

2.3.2. decyzję o udzieleniu zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej; 

2.3.3. zaświadczenie o wpisie do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą; 

2.4. Klient zobowiązany jest do poinformowania CAN4MED (na adres e-mail: 
a.piotrowicz@can4med.com) o utracie prawa do zakupu produktów leczniczych w 
hurtowni farmaceutycznej.  

2.1. Przesyłanie zamówień na Produkty przez Klienta do CAN4MED odbywa się na adres e-
mail: a.piotrowicz@can4med.com. 
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2.2. Sprzedaż Produktów znajdujących się w ofercie CAN4MED będzie realizowana na 
zasadach określonych OWS, chyba że Strony postanowią inaczej. 

2.3. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie CAN4MED oferty zawarcia umowy 
sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu. 

2.4. Po złożeniu zamówienia, na adres e-mail podany przez Klienta w czasie składania 
zamówienia, zostanie wysłana specyfikacja zamówienia (potwierdzenie otrzymania 
zamówienia przez CAN4MED, które nie jest jednak równoznaczne z potwierdzeniem 
przyjęcia zamówienia do realizacji). 

2.5. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, CAN4MED w terminie 3 dni roboczych od dnia 
złożenia zamówienia przez Klienta prześle (na adres e-mail podany przez Klienta w czasie 
składania zamówienia) potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie 
przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem CAN4MED o przyjęciu oferty, o której mowa w 
pkt 2.3. powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy 
CAN4MED, a Klientem do zawarcia umowy sprzedaży (kupna), której przedmiotem jest 
Produkt objęty zamówieniem. 

2.6. W przypadku, gdy CAN4MED w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia 
przez Klienta nie potwierdzi przyjęcia zamówienia do realizacji lub poinformuje Klienta w 
sposób wskazany w pkt 2.5. powyżej, że zamówienie nie może zostać zrealizowane, umowa 
sprzedaży pomiędzy Klientem a CAN4MED nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone 
płatności za zamówienie, które nie zostało przyjęte do realizacji zostaną niezwłocznie 
zwrócone Klientowi zgodnie z postanowieniami pkt 3.7. poniżej. 

3. PŁATNOŚCI / ZWROT NALEŻNOŚCI NA RZECZ KLIENTA 

3.1. Przy składaniu zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu płatności za Produkt przy 
czym zapłata za zakupione Produkty może być dokonywana w formie: 

3.1.1. przedpłaty na podstawie wystawionej faktury proforma: 

3.1.1.1. przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze proforma, 

3.1.1.2. przelewem elektronicznym – płatność wykonywana z konta bankowego on-line, za 
pośrednictwem systemów płatności on-line, 

3.1.1.3. przy wykorzystaniu systemu płatności mobilnych BLIK – płatność realizowana za 
pomocą sześciocyfrowego kodu wyświetlanego przez aplikację mobilną banku, który 
służy do zaakceptowania transakcji, 

3.1.2. płatności z odroczonym terminem płatności, na podstawie wystawionej faktury VAT: 

3.1.2.1. przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT, 

3.1.2.2. przelewem elektronicznym – płatność wykonywana z konta bankowego on-line, za 
pośrednictwem systemów płatności on-line, 
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3.1.2.3. przy wykorzystaniu systemu płatności mobilnych BLIK – płatność realizowana za 
pomocą sześciocyfrowego kodu wyświetlanego przez aplikację mobilną banku, który 
służy do zaakceptowania transakcji. 

3.2. Każda płatność zrealizowana przez Klienta do momentu wysłania przez CAN4MED 
potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, stanowi przedpłatę na poczet realizacji 
zamówienia. 

3.3. Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej ceny Produktów objętych zamówieniem 
w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia specyfikacji zamówienia, 
o której mowa w pkt 2.4. powyżej (z wyjątkiem płatności z odroczonym terminem zapłaty). 

3.4. Dostawa Produktów udokumentowana zostanie fakturą VAT, która doręczona zostanie 
Klientowi wraz z Produktami, chyba że Klient wyraził zgodę na otrzymywanie faktur VAT 
(a także not księgowych, obciążeniowych, odsetkowych i innej korespondencji, informacji 
i oświadczeń ze strony CAN4MED) drogą elektroniczną, zgodnie z art. 106n ust. 1 Ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. 
zm.) – w takim przypadku faktura VAT przesyłana będzie elektronicznie na adres e-mail 
podany przez Klienta. 

3.5. Na podstawie ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i 
usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2419), informujemy, że data 
wystawienia faktury korygującej jest momentem „spełnienia warunków” uzgodnienia a tym 
samym w dacie wystawienia faktury korygującej powstaje obowiązek podatkowy 
w zakresie podatku VAT. Na podstawie przepisów przejściowych zawartych w ww. 
ustawie, CAN4MED może podpisać indywidualne porozumienie z Klientem, na podstawie 
którego do faktur korygujących wystawionych po dniu 31 grudnia 2020 roku strony będą 
stosowały regulacje w brzmieniu obowiązującym do końca 2020 roku. 

3.6. Dniem uiszczenia ceny za Produkty jest dzień uznania rachunku bankowego CAN4MED 
całkowitą kwotą ceny.  

3.7. CAN4MED dokona zwrotu na rzecz Klienta uiszczonych przez niego należności 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku: 

3.7.1. nieprzyjęcia przez CAN4MED złożonej przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży 
(kupna) zamówionego Produktu, 

3.7.2. uznania przez CAN4MED reklamacji dotyczącej Produktu i braku możliwości wymiany 
Produktu, usunięcia wady Produktu. 

4. REALIZACJA DOSTAW DO KLIENTA 

4.1. Dostawa Produktu realizowana za pośrednictwem kuriera (dostawcy). 

4.2. Dostawa Produktu możliwa jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4.3. Koszt dostawy Produktu jest uzależniony od miejsca dostawy i jest podawany podczas 
składania zamówienia. 
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4.4. Termin dostawy Produktu jest uzależniony od miejsca dostawy. 

4.5. Klient otrzymuje na adres e-mail podany w czasie składania zamówienia informację o tym, 
że zamówiony Produkt został wysłany wraz ze wskazaniem przewidywanego terminu 
dostawy. 

4.6. CAN4MED zobowiązana jest dostarczyć Produkt wolny od wad fizycznych i prawnych. 
CAN4MED zapewnia dostarczenie zamówionego Produktu należycie zapakowanego 
w warunkach zapewniających jego integralność, jakość oraz bezpieczeństwo stosowania. 

4.7. CAN4MED nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w 
jego dostawie z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności, jeśli są one 
spowodowane odmową przyjęcia przesyłki albo podaniem przez Klienta błędnego adresu 
dostawy. 

4.8. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówionego Produktu. W przypadku, gdy przesyłka 
zawierająca zamówiony Produkt nie może zostać poprawnie doręczona z przyczyn 
obciążających Klienta (w szczególności z powodu podania błędnego adresu dostawy lub 
odmowy przyjęcia przesyłki), Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta 
kosztami kolejnej dostawy Produktu w wysokości i na zasadach określonych przy składaniu 
zamówienia. 

5. REKLAMACJE I ZWROTY 

5.1. Wady fizyczne Produktów, możliwe do zidentyfikowania w chwili dostawy 
(w szczególności uszkodzenia opakowań zbiorczych), Klient zobowiązany jest zgłosić 
CAN4MED w pierwszym dniu roboczym następującym po dacie dostawy. W przypadku 
wad ukrytych, Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w terminie 5 dni roboczych licząc 
od momentu wykrycia lub ujawnienia wady Produktu, nie dłużej jednak niż do upływu 
okresu przydatności Produktów.  

5.2. Z zastrzeżeniem pkt 5.4. poniżej, termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. 

5.3. CAN4MED zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji do 30 
dni w przypadku spraw złożonych, wymagających stanowiska lub opinii podmiotu 
odpowiedzialnego, jak również sporządzenia specjalistycznych ekspertyz lub 
przeprowadzenia badań przez podmioty zewnętrzne, o czym CAN4MED poinformuje 
Klienta nie później niż w ostatnim dniu przewidzianym na rozpatrzenie reklamacji, 
wskazanym w pkt 5.5. powyżej. 

5.4. Klient jest zobowiązany do składania reklamacji na adres mailowy: 
a.piotrowicz@can4med.com 

5.5. Reklamacje będą rozpatrywane wyłącznie w odniesieniu do Produktów, co do których 
zostały zapewnione prawidłowe warunki przechowywania przez cały okres pozostawania 
w posiadaniu Klienta (CAN4MED jest uprawniona do żądania od Klienta przedłożenia 
dowodów potwierdzających przestrzeganie prawidłowych warunków transportowania 
i przechowywania Produktów objętych reklamacją).  
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5.6. W przypadku uznania reklamacji wadliwe Produkty zostaną przez CAN4MED wymienione 
na Produkty wolne od wad, a jeśli wymiana nie będzie możliwa, CAN4MED wystawi 
fakturę korygującą. 

6. WSTRZYMANIE I WYCOFANIE PRODUKTÓW Z OBROTU 

6.1. Klient zostanie poinformowany przez CAN4MED w przypadku decyzji organów 
administracyjnych lub indywidualnej decyzji podmiotu odpowiedzialnego dla Produktów 
o wstrzymaniu obrotu lub wycofaniu z obrotu tych Produktów, na zasadach określonych 
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

6.2. Wraz z informacją o wycofaniu z obrotu Produktów, Klient otrzyma od CAN4MED 
informację na temat zasad zwrotu Produktu podlegającego wycofaniu z obrotu. 

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

7.1. CAN4MED może przetwarzać następujące dane osobowe w związku z przyjmowanie oraz 
realizacją zamówień na rzecz Klientów: 

7.1.1. dane osobowe Klienta będącego osoba fizyczną, obejmujące imię, nazwisko, NIP, REGON, 
numer CEIDG, numer BDO, adres do doręczeń, adres email, numer telefonu, numer Prawa 
wykonywania zawodu lekarza lub numer Wpisu do Rejestru Indywidualnych Praktyk 
Lekarskich wydanego przez Okręgową Izbę lekarską; 

7.1.2. dane osobowe pracowników lub współpracowników Klienta: obejmujące: imię, nazwisko, 
służbowy adres email, służbowy numer telefonu, stanowisko służbowe. 

7.2. Dane osobowe wskazane w pkt 7.1. powyżej przetwarzane będą w celu:  

7.2.1. realizacji zamówień i zawarcia umowy sprzedaży (kupna) Produktów, 

7.2.2. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami Klientów, 

7.2.3. realizacji przez CAN4MED ciążących na niej obowiązków prawnych. 

7.3. Administratorem danych osobowych jest CAN4MED sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 
ul. Walońska 17 lok. 1 (50-413 Wrocław). Z administratorem można skontaktować się pod 
adresem e-mail: a.piotrowicz@can4med.com, oraz pod numerem telefonu: +48 575 117 
666  

7.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia i realizacji 
umowy sprzedaży (kupna) Produktów.  

7.5. Dane będą przetwarzane przez następujące okresy:  

7.5.1. przetwarzanie w celu realizacji umowy – przez okres niezbędny do wykonania obowiązków 
umownych,  
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7.5.2. przetwarzanie w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń – przez okres pięciu lat od końca 
roku, w którym wykonano ostatnie działanie na podstawie umowy, które może być 
przedmiotem roszczenia, 

7.5.3. przetwarzanie w celu realizacji przez CAN4MED ciążących na niej obowiązków prawnych, 
– przez okres obowiązywania umowy oraz przez okres wymagany ww. przepisami prawa. 

7.6. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez CAN4MED przysługuje prawo do:  

7.6.1. dostępu do swoich danych,  

7.6.2. żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  

7.6.3. sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,  

7.6.4. do przeniesienia danych,  

7.6.5. wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych. 

7.7. Przetwarzanie danych w związku z realizacją umowy odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. b oraz f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) 
(„RODO”). 

7.8. Przetwarzanie danych w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 
jakie CAN4MED lub Klient mogą mieć w stosunku do siebie w związku z zawieranymi 
umowami odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

7.9. Przetwarzanie danych w celu realizacji przez CAN4MED ciążących na niej obowiązków 
prawnych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

7.10. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym CAN4MED powierzy 
przetwarzanie danych – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów 
przetwarzania tych danych. 

8. SIŁA WYŻSZA 

8.1. CAN4MED nie ponosi odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie lub 
nienależytą realizację zamówień Produktów, jeżeli to niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie powstało na skutek siły wyższej.  

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

9.1. W sprawach nieuregulowanych w OWS stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego, Ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 974, tj. z późn. zm.).oraz ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty 
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w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 424,  t.j. z późn. zm.). 

9.2. OWS obowiązują od dnia 12.07.2021. 


