OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NICROMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ZWANĄ DALEJ SPRZEDAJĄCYM

§1
1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży dotyczą sprzedaży towarów przez
Sprzedającego i dalej zwane są warunkami. Postanowienia niniejszych warunków
stosuje się do wszystkich umów których przedmiotem jest sprzedaż towarów przez
Sprzedającego w tym do wszelkich czynności związanych z lub poprzedzających
zawarcie umowy sprzedaży.
2. Warunki Sprzedającego są wyłącznie obowiązujące o ile strony na piśmie w sposób
wyraźny inaczej nie postanowiły. Wyłączone jest stosowanie wszelkich wzorców
umownych innych niż niniejsze warunki Sprzedawcy.

3. Wzorce umów, warunki sprzeczne lub odmienne od warunków Sprzedającego nie
będą uznawane, chyba że Sprzedający wyraźnie na piśmie potwierdzi ich
obowiązywanie. Wzorce umów, warunki Kupujących nie będą stosowane również
wówczas gdy Sprzedający nie zgłosi wobec nich wyraźnego sprzeciwu, choćby miał o
nich wiedzę, a w szczególności o postanowieniach sprzecznych lub odmiennych od
niniejszych warunków.
4. Jeżeli nie uzgodniono lub niniejsze warunki nie stanowią inaczej stosuje się je do
wszystkich zawieranych przez strony umów których przedmiotem jest sprzedaż
towarów. Do umów stosuje się warunki obowiązujące w czasie jej zawarcia. Aktualne
warunki będą doręczane Kupującemu na etapie składania oferty jak też w każdym
czasie na żądanie strony w tym też innej niż Sprzedający.
5.

Aktualna wersja warunków dostępna będzie w każdym czasie w wersji elektronicznej
na stronie internetowej Sprzedającego. Kupujący nie może powoływać się na
okoliczności związane z niewiedzą lub nieznajomością niniejszych warunków.

6. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią postanowień umowy (zamówienia)
zawartej przez Sprzedającego z Kupującym z treścią niniejszych warunków
pierwszeństwo mają w stosowaniu postanowienia umowy (zamówienia).

§2
1. Na podstawie niniejszych warunków Sprzedający
sprzedawać do Kupującego towary.

zobowiązuje się dostarczać i

2. Miejscem wykonania świadczeń umownych, a w szczególności obowiązków
dotyczących Sprzedającego jest jego siedziba .

3. Umowa (zamówienie) w zakresie sprzedaży może być wykonywana według definicji
przyjętej w Incoterms 2000 lub w kolejnych wersjach Incoterms, które mogą zastąpić
Incoterms 2000. Formuła cenowa, jak też ceny wskazane w zamówieniu obejmują
wszelkie usługi dodatkowe związane z zamówieniem takie jak rysunki, opakowania,
podatki, opłaty lub cła, mające zastosowanie do towarów dostarczonych
Kupującemu.
4. Ceny będą wyrażane w EUR lub PLN, netto na bazie uzgodnionej przez strony
formuły. Minimalnymi elementami zamówienia pozwalającymi na jego przyjęcie do
realizacji - co nastąpi jednak według uznania Sprzedającego zgodnie ze
sporządzonym przez niego potwierdzeniem zamówienia będą: cena, waluta,
asortyment, termin płatności, termin realizacji, warunki techniczne Kupującego lub
standardowe warunki techniczne stosowane u Sprzedającego.
5. Wszelkie oferty Sprzedającego są niezobowiązujące i każda musi zostać ostatecznie
przez niego potwierdzona chyba, że w sposób jednoznaczny Sprzedający określił
wiążący charakter oferty i czas związania złożoną przez siebie ofertą.
6. Sprzedający musi potwierdzić w sposób jednoznacznie wyraźny przyjęcie zmówienia
do realizacji. Wzór potwierdzenia zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszych
warunków. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia może nastąpić także przez
wystawienie faktury, dokonanie dostawy lub częściowej dostawy.
7. Sprzedający w uzasadnionych przypadkach może odstąpić od realizacji nawet już
potwierdzonego do zrealizowania zamówienia w okresie dwóch dni roboczych.

§3
1. Zamówienia Kupującego muszą mieć formę pisemną lub mailową.
2. Po złożeniu zamówienia i jego przyjęciu ustalone zasady współpracy handlowej w
zakresie złożonego zamówienia przez Kupującego są niezmienne, chyba że obie
strony w sposób wyraźny w formie pisemnej oświadczą, iż poprzednie ustalenia nie
są wiążące. Przyjęcie zamówienia wymaga przesłania jego potwierdzenia w formie
pisemnej lub mailowej. Każdorazowe negocjacje i rokowania oraz wynikające z nich
ustalenia mające za przedmiot złożone zamówienie, czy też złożone potwierdzenie
przyjęcia zamówienia wymagają dla swej ważności pisemnego lub mailowego
potwierdzenia ustaleń. Brak potwierdzenia ustaleń w formie wyżej wskazanej
powoduje domniemanie, iż ustalenia nie zostały przyjęte.
3. Warunkiem dla rozpoczęcia biegu terminu realizacji dostawy jest uzgodnienie przez
Kupującego ze Sprzedającym wszystkich kwestii technicznych.
4. Dostawy będą realizowane według specyfikacji technicznej Kupującego wyłącznie w
przypadku jeśli strony w sposób wyraźny tak postanowią. W innych wypadkach
dostawy będą realizowane według polskich norm.
5. Strony ustalają, iż umowa będzie wykonana, w niżej wskazanym momencie: chwili
dla EXW – magazyn Sprzedającego, dla DAP – magazyn Kupującego.

§4

1. Termin dostawy uzgodniony przez strony jest zachowany jeżeli towar został
dostarczony do Kupującego lub Kupujący został powiadomiony o gotowości towaru
do wysyłki.
2. Kupujący w przypadku przekroczenia terminu dostawy jest zobowiązany do przyjęcia
całości dostawy. W przypadku przekroczenia terminu dostawy o okres przekraczający
7 dni na skutek okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Kupujący jest on
zobowiązany do zwrotu Sprzedającemu kosztów magazynowania.
3. Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia ilości zamówionych towarów. Ewentualne
tolerancje przyjmowanej ilości muszą być każdorazowo uzgadniane w zamówieniu
lub w zmianie zamówienia.
4. Kupujący zobowiązuje się do odbioru towaru w dniach roboczych w siedzibie
Sprzedającego w godzinach od 6:00 do 14:00
5. Sprzedawca poinformuje Kupującego drogą telefoniczną lub mailową o terminie
planowanej dostawy/odbioru co najmniej na. jeden dzień roboczy przed planowaną
dostawą/odbiorem towaru.

§5

1.

Kupujący dokona zapłaty przelewem za wykonane dostawy przez Sprzedającego na
podstawie wystawionej faktury na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

2.

Za datę płatności uważa się datę uznania rachunku Sprzedawcy. Płatność musi
zostać dokonana po otrzymaniu towarów przez Kupującego jednak nie później niż w
ciągu trzydzieści dni od daty dostawy i/lub doręczenia faktury, chyba że strony
uzgodnią inaczej.

3.

Zapłata będzie obejmowała należność za dostarczoną partię towaru za cenę ustaloną
w zamówieniu. Ceny ustalone w zamówieniu są niezmienne, chyba że strony zgodnie
w formie pisemnej postanowią inaczej. Sprzedający może dokonać zmiany ceny w
szczególności w przypadku stanu siły wyższej, znacznych wahań cen surowca (+5%
notowań Metal Bulletin odlew w okresie od dnia przyjęcia zamówienia do jego
faktycznej realizacji). O powyższych okolicznościach Sprzedający zawiadomi
Kupującego i strony mogą podjąć negocjacje dotyczące złożonego zamówienia.

4.

Należność za dostawę nie może być przedmiotem cesji, a Kupujący nie jest
uprawniony do wystawiania weksli trasowanych w celu zapłaty faktur. Sprzedawca
nie będzie odbierał żadnych wystawionych weksli.

§6

1. Dostarczone w ramach dostawy towary staną się własnością Kupującego z chwilą
całkowitej zapłaty ustalonej ceny.
2. Prawo własności towaru przechodzi na Kupującego z chwilą gdy całość ceny
zarówno z tytułu tej jak i wcześniejszych dostaw zostanie uiszczona. W
przypadku opóźnienia w płatności Sprzedający może odebrać towar w stosunku
do którego zastrzeżono jego własność oraz w przypadku wszczęcia
postępowania upadłościowego lub układowego do Kupującego. W przypadku gdy
Sprzedający dostarczył towary które następnie zostały zmienione, zmieszane lub
połączone z innymi przedmiotami, tak że nawet stały się integralną częścią
nowego przedmiotu to prawo własności Sprzedającego utrzymuje się
proporcjonalnie w stosunku do wartości dostarczonych towarów według faktur a
wartością nowego przedmiotu.

§7
1. O ile strony nie postanowią inaczej to Sprzedający ustala dla dostaw towarów (gąsek)
standardy w zakresie pakowania, cechowania i dokumentacji, jak też analizy składu
chemicznego i prób kontrolnych. Sprzedający ustala niżej opisane standardy:

1) pakowanie gąsek:
Sprzedający powinien dostarczyć gąski ułożone w pakiety związane taśmą metalową
lub z tworzywa sztucznego.
Sprzedający powinien pakować gąski w pakiety o tej samej wysokości. Każdy pakiet
powinien składać się z gąsek jednego wytopu. Masa pojedynczego pakietu nie
powinna przekraczać 700 kg natomiast pakietu podwójnego 1400 kg. Chyba że
strony w sposób wyraźny postanowią inaczej.
Pakowanie powinno być wystarczająco wytrzymałe aby pakiety mogły być
transportowane wózkiem widłowym i piętrowane.
2) cechowanie wyrobów:
Oznakowanie gąsek i pakietu.
Jeśli w zamówieniu nie podano inaczej pakiet gąsek będzie posiadać:
- znak wytwórcy
- nazwę stopu
- numer wytopu
- masę całkowitą stosu

Cecha powinna być nieścieralna i nie powinna być źródłem zanieczyszczeń.

3) dokumenty dostawy:
a)

b)

Atest.
Sprzedający dołączy do dostawy atest zawierający:
- znak lub nazwa wytwórcy
- numer zamówienia
- oznaczenie stopu
- numer wytopu (wytopów)
- masę wytopu (wytopów)
- całkowitą masę dostawy
- analizę składu chemicznego pierwiastków z granicznymi zawartościami
zgodnie z wymaganiami Kupującego.
Próbka kontrolna.
Sprzedawca wraz z atestem, wydrukiem analizy składu chemicznego
dostarczy próbkę kontrolną pobraną z wytopu. Próbka kontrolna powinna być
oznakowana numerem wytopu.

§8
1. Sprzedający gwarantuje należytą jakość dostarczonego towaru i Kupujący może
składać reklamację wyłącznie jednak do czasu rozpoczęcia procesu przetwarzania
towaru , z uwzględnieniem jednak zapisu punktu 4. Po rozpoczęciu przetworzenia
towaru jak i w czasie tego procesu jak i po jego zakończeniu żadne reklamacje nie
będą rozpatrywane.
2. Podstawowym obowiązkiem Kupującego jest natychmiastowe sprawdzenie i
zbadanie dostarczonego towaru zaraz po dostawie pod względem jakościowym i
ilościowym. Sprawdzenie i kontrola może obejmować w szczególności dokonanie
przez Kupującego oględzin zewnętrznych dostarczonego towaru, analizę
spektrometryczną i inne stosowane u Kupującego metody mające na celu określenie
jakości i ilości towaru.
3. Jakiekolwiek wady, a w szczególności wagowe muszą być notyfikowane
Sprzedającemu natychmiast pod rygorem odrzucenia reklamacji. Inne wady w tym
ukryte muszą być zgłoszone w ciągu dwóch dni roboczych od ich ujawnienia. Nie
wypełnienie tych obowiązków spowoduje automatyczną utratę praw do jakichkolwiek
roszczeń jakościowych i/lub ilościowych.
4. Nieprzekraczalny termin zgłoszenia reklamacji wynosi pięć dni roboczych od chwili
dostawy. Reklamacja powinna być sporządzona w formie pisemnej lub mailowej.
Sprzedawca rozpatruje wniesioną reklamację i powiadamia Kupującego o wynikach
w terminie dwóch dni roboczych od jej wniesienia.
5. W celu ustalenia zasadności swej odpowiedzialności Sprzedający może dokonać
sprawdzenia towaru w magazynach Kupującego bądź w swoich magazynach po

zwrocie towaru - jednak musi on na zwrot towaru wyrazić jednoznaczną zgodę.
Kupujący w czasie trwania procesu reklamacyjnego aż do czasu ostatecznego
wyjaśnienia odpowiedzialności nie może sprzedać ani wykorzystać towaru w
stosunku do którego toczy się postępowanie reklamacyjne.
6. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedającego lub ustalenia
odpowiedzialności Sprzedającego w tym zakresie w jakimkolwiek postępowaniu
ponosi on odpowiedzialność jedynie do maksymalnej wysokości płatności za
dostawę. Sprzedający w szczególności nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności
za utracone zyski lub inne straty w tym finansowe poniesione przez Kupującego.
7. Waga towaru stanowiąca podstawę do rozliczeń to waga towaru ustalona przez
Sprzedawcę wg wskazań przyrządów wagowych zainstalowanych u niego.
Sprzedający ma zawsze prawo uczestniczyć w procesie ważenia towaru i w
przypadku rażących rozbieżności czy też wątpliwości co do wskazań przyrządów
wagowych może wskazać inne urządzenia pomiarowe niż zainstalowane u
Kupującego. Po dokonaniu ważenia przez inny podmiot strony w ramach negocjacji
ustalą właściwą wagę towaru, stanowiącą podstawę rozliczeń.
8. Podstawą oznaczenia ilości towaru będzie kwit wagowy Sprzedającego.
9. W przypadku wadliwości części dostawy Kupujący nie jest uprawniony do reklamacji
całej dostawy i nie może odstąpić od całej umowy, a w szczególności następnych
partii dostaw.
10. W przypadku nieodpowiedniej jakości i/lub niekompletności dostarczonego towaru w
stosunku do uzgodnień wynikających z umowy Kupujący ma prawo żądać obniżenia
ceny czy też od umowy odstąpić w całości lub części.
11. Sprzedający zawsze może powołać niezależnego rzeczoznawcę do rozpatrzenia
reklamacji lub zezwolić na podjęcie takich czynności przez Kupującego.

§9

1. Sprzedający może według własnego swobodnego uznania uzależnić zawarcie
umowy i/lub realizację zamówienia od uzyskania ubezpieczenia transakcji
zawieranych z Kupującym. W przypadku braku zabezpieczenia płatności Sprzedający
może żądać od Kupującego uregulowania zapłaty w gotówce przed jej realizacją w
formie przedpłaty.

2. W przypadku powzięcia przez Sprzedającego jakichkolwiek wątpliwości co do
rzeczywistej sytuacji finansowej Kupującego, braku zamiaru zapłaty, zaległości w
płatnościach, ograniczenia lub wypowiedzenia ubezpieczenia przez instytucję
ubezpieczającą kredyty (transakcje) wszczęcia procedur upadłościowych,
układowych wszystkie wierzytelności Sprzedającego wynikające ze zrealizowanych
dostaw stają się natychmiast wymagalne. W takim wypadku realizacja każdej
dostawy będzie uzależniona od dokonania przez Kupującego całkowitej przedpłaty.
Sprzedający w takich wypadkach może także odstąpić według swego uznania w

każdym czasie od realizacji umów (zamówień) częściowo lub w całości lub też żądać
odszkodowania za brak możliwości zrealizowania umowy (zmówienia).
§ 10
1. Sprzedający może zostać zwolniony z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy (zamówienia) w przypadku, gdy niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy (zamówienia) jest następstwem działania siły wyższej,
przez które rozumie się zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy
zachowaniu należytej staranności wymaganej w stosunkach kupieckich, które jest
zewnętrzne w stosunku do Sprzedającego i którego skutków nie mógł on przewidzieć
i im przeciwdziałać, działając z należytą starannością.
2. Przez działanie siły wyższej w rozumieniu niniejszej umowy strony rozumieją: strajki,
wojny, zamieszki, blokady dróg lądowych lub wodnych, trzęsienie ziemi, powodzie,
stwierdzone w formie przewidzianej przez przepisy wystąpienie stanu klęski
żywiołowej na danym terenie, niekorzystne warunki atmosferyczne utrudniające
realizację zamówienia na okres przekraczający dwa tygodnie.
3. O wystąpieniu siły wyższej Sprzedający powinien niezwłocznie poinformować
Kupującego w formie pisemnej, mailowej wskazując przewidywany termin działania
siły wyższej i skutki jej działania dla należytego i terminowego wykonania
zobowiązania umownego.
4. Dodatkowo Sprzedający może zostać zwolniony z odpowiedzialności z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (zamówienia) w przypadku,
wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych utrudniających realizację
zamówienia jak też zdarzeń losowych w tym pożarów, wybuchów, zalania linii
produkcyjnych. O powyższych okolicznościach Sprzedający niezwłocznie poinformuje
Kupującego w formie pisemnej lub mailowej. W takich wypadkach strony podejmą
negocjacje dotyczące realizacji złożonych zamówień.

§ 11
1. W przypadku opóźnienia w płatności za jakąkolwiek dostawę lub jej partię (w razie
uzgodnienia częściowych dostaw) Sprzedający ma prawo wstrzymać się od realizacji
dalszych dostaw do czasu całkowitego uregulowania przez Kupującego zadłużenia
zarówno co do należności głównej jak i odsetek.
2. W przypadku opóźnienia w płatności Sprzedający naliczy Kupującemu odsetki w
ustawowej wysokości co jednak nie wyklucza domagania się przez Sprzedającego
dodatkowego odszkodowania za szkody powstałe na skutek braku terminowej
zapłaty. W razie opóźnienia w płatności dokonywane wpłaty przez Kupującego będą
w pierwszej kolejności zaliczane na najdalej wymagalne wierzytelności.

§ 12

1. W czasie trwania umowy, a także w okresie roku od jej zakończenia strony
zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, dotyczących
zawarcia jak i wykonania przedmiotowej umowy, kosztów i uzgodnionych cen
pod rygorem dochodzenia od strony winnej ujawnienia informacji objętych
poufnością odszkodowania równego wielkości poniesionej szkody.
2. Kupujący jest zobowiązany traktować wszelkie uzyskane od Sprzedającego
informacje , dokumenty, dane związane z przygotowaniem oferty, zawarciem
umowy oraz jej wykonaniem jako tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedającego.
3. Strony postanawiają, iż naruszenie wyżej wskazanych zasad i obowiązków
dotyczących zachowania poufności jak i innych obowiązków określonych w
niniejszych warunkach, umowie (zamówieniu) może być podstawą wszczęcia
przez Sprzedającego w stosunku do Kupującego dalszych procedur włącznie z
rozwiązaniem łączących strony stosunków prawnych jak i prawem dochodzenia
wobec Kupującego roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych.

§ 13
1. Kupujący nie jest uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem swojego
świadczenia wobec Sprzedającego bez względu na przyczynę, chyba że Sprzedający
zezwoli na takie działanie w sposób wyraźny w formie pisemnej.
2. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do dokonywania potrąceń w tym umownych
wszelkich przysługujących mu wierzytelności wobec Kupującego z wszelkimi
wierzytelnościami przysługującymi Kupującemu wobec Sprzedawcy. Powyższe
dotyczy także wierzytelności podmiotów powiązanych z Kupującym.
3. Kupującemu przysługuje prawo do dokonywania potrąceń własnych wierzytelności
wobec Sprzedawcy jedynie wtedy gdy zostały one prawomocnie stwierdzone, są
bezsporne lub gdy są uznane przez Sprzedającego.
4. Jeżeli Kupujący narusza postanowienia niniejszych warunków, umów (zamówień) w
szczególności opóźnia się z terminem dokonania płatności lub też uchyla się od
ciążących na nim innych zobowiązań, Sprzedający ma prawo odstąpić od dalszej
realizacji zamówień ze skutkiem natychmiastowym bez prawa dochodzenia wobec
niego jakichkolwiek roszczeń przez Kupującego, na co wyrażą on nieodwołaną
zgodę.
5. W przypadku gdy Kupujący zaprzestanie dokonywania jakiejkolwiek z należnych
Sprzedającemu płatności albo w związku ze swoją niewypłacalnością złoży wniosek o
ogłoszenie upadłości, zawarcie układu, lub/i zaistnieje uzasadnione podejrzenie, że
Kupujący nie dokona zapłaty w uzgodnionym terminie to Sprzedający ma prawo
odstąpić ze skutkiem natychmiastowym od zawartej umowy (potwierdzonego
zamówienia) w zakresie jeszcze nie zrealizowanej części.

§ 14

1. Wszelkie zawiadomienia stron udzielane będą na piśmie i doręczane osobiście za
potwierdzeniem lub listem poleconym upoważnionym pisemnie przez strony
przedstawicielom lub na adresy stron podane w umowie (zamówieniu) pod rygorem
nieważności tych postanowień. Strony mogą także dokonywać wzajemnych
notyfikacji w drodze korespondencji mailowej, jednakże wymagane jest w tym
zakresie potwierdzenie otrzymania korespondencji z wyraźnym oświadczeniem, iż
strony akceptują zawarte w niej oświadczenia woli.
2. Wszelkie roszczenia Kupującego wynikające z niniejszych warunków, z zawartej
umowy (zamówienia) nie mogą być przenoszone, nawet w części na strony trzecie
bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedającego w tym zakresie.
3. W przypadku gdy jakiekolwiek z postanowień niniejszych warunków oraz innych
ustaleń wiążących strony było lub miało być nieskuteczne lub niewykonalne, a w
szczególności w przyszłych okresach to nie narusza to pozostałych postanowień
zawartych w niniejszych warunkach lub umowach (zamówieniach).

§ 15

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami, mają zastosowanie przepisy
polskiego kodeksu cywilnego.
2. Prawem właściwym dla niniejszych warunków, umów (zamówień) jest prawo polskie
materialne i procesowe.
3. Na podstawie art. 6 strony wyłączają stosowanie do wzajemnych stosunków
handlowych Konwencji Narodów Zjednoczonych sporządzonej w Wiedniu w dniu 11
kwietnia 1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (tzw. Konwencja
Wiedeńska). Dodatkowo strony o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie wyłączają
stosowanie przepisów o międzynarodowej sprzedaży towarów, w tym konwencji o
przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów.

§ 16

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle stosowania lub interpretacji postanowień
niniejszych warunków, umów (zamówień) strony poddają pod rozstrzygnięcie
właściwego rzeczowo sądu powszechnego dla siedziby Sprzedawcy który jednakże
może także dochodzić swoich roszczeń przed sądem właściwym dla siedziby
Kupującego. W pierwszej kolejności strony będą podejmowały działania mające na
celu ugodowe rozstrzygnięcie zaistniałych sporów.
2. Wszelkie zmiany niniejszych warunków lub umów (zamówień) zawartych przez strony
wymagają zachowania formy pisemnej, w szczególności w zamówieniu i jego
potwierdzeniu. Bez zachowania takiej formy nie będą one obowiązujące.

3. W przypadku sporów interpretacyjnych dotyczących warunków sprzedaży obowiązuje
wersja sporządzona w języku polskim.

