OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY WYROBÓW
METALURGII SA
6.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsze warunki ogólne sprzedaży wyrobów
(OSW) stosuje się do wszystkich zamówień
lub umów sprzedaży wyrobów METALURGII
SA, z wyłączeniem odmiennego uregulowania
w postanowieniach indywidualnej Umowy.
2. OWS są nadrzędnymi warunkami w
przypadku
rozstrzygania
ewentualnych
sporów czy rozbieżności w procesie realizacji
zamówienia Klienta z zastrzeżeniem ust.3.
3. Dla
Klientów
związanych
Umową
z
METALURGIĄ SA, jej treść jest warunkiem
nadrzędnym w przypadku rozstrzygania
ewentualnych sporów czy rozbieżności.
II. PRZYJMOWANIE
I
REALIZACJA
ZAMÓWIEŃ
1. Przed przystąpieniem do transakcji, Kupujący
winien
dostarczyć
Sprzedającemu
potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie
następujących dokumentów:
- NIP
- REGON
- KRS lub wpis do ewidencji działalności
gospodarczej
Ponadto winien wskazać aktualny numer
konta bankowego do celów rozliczeniowych.
2. Każde zamówienie przyjmowane do realizacji
przez METALURGIĘ SA winno być złożone
przez
Kupującego
za
pośrednictwem
korespondencji elektronicznej (fax, e-mail),
osobiście w Dziale Sprzedaży METALURGII
SA lub dostarczone za pośrednictwem
Przedstawiciela Handlowego METALURGII
SA.
3. Składane przez Kupującego zamówienie
winno
być
kompletne
tzn.
zawierać
szczegółowe dane wyrobu w zakresie rodzaju
asortymentu,
parametrów
technicznych,
konfekcji, zamawianej ilości poszczególnych
pozycji oraz winno uwzględniać uzgodnione
warunki handlowe i sposób dostawy.
4. Zamówienie Kupującego zostaje przyjęte do
realizacji po jego potwierdzeniu przez
Przedstawiciela Handlowego lub Pracownika
Biura Obsługi Klienta METALURGII SA.
5. Kupujący ma prawo do zmian lub anulacji
zamówienia jedynie w porozumieniu i po
uzyskaniu
akceptacji
Przedstawiciela
Handlowego lub Pracownika Biura Obsługi
Klienta METALURGII SA (akceptacja zmiany
lub anulowania zamówienia winna być
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potwierdzona Kupującemu w formie zwrotnej
korespondencji e-mail lub fax).
W przypadku realizacji zamówień na wyroby
nietypowe (tzn. wymagające indywidualnych
warunków technicznych oraz nie objęte
sprzedażą masową przez METALURGIĘ SA)
Kupujący
winien
po
uzgodnieniu
z
Przedstawicielem Handlowym METALURGII
SA zaakceptować w formie pisemnej
(potwierdzenie e-mail lub fax) indywidualne
warunki techniczne na zamawiany wyrób. Na
poczet uruchomienia produkcji wyrobów
nietypowych pobierana jest przedpłata.
Czas realizacji zamówienia Kupującego jest
każdorazowo ustalany i potwierdzany przez
Przedstawiciela Handlowego lub Pracownika
Biura Obsługi Klienta METALURGII SA dla
każdego przyjmowanego zamówienia.
WARUNKI CENOWE
Kupujący winien oświadczyć w formie
pisemnej, że jest płatnikiem podatku VAT, jest
uprawniony do otrzymywania faktur VAT oraz
upoważnia Sprzedającego do wystawiania
faktur bez podpisu Kupującego.
Każde zamówienie jest realizowane w cenach
jednostkowych netto za określony wyrób
powiększonych o należny podatek VAT.
Poziom cen ustalany jest w drodze
indywidualnych negocjacji z Klientem i
potwierdzany zwrotnie Klientowi w formie tzw.
KARTY KLIENTA lub oferty handlowej.
Ceny w KARCIE KLIENTA lub ofercie
handlowej obowiązują do odwołania, zmiana
ich poziomu jest następstwem zmiany cen
surowca i innych czynników w procesie
wytwórczym w tym również wznowionym
przez
Kupującego
lub
Sprzedającego
procesem negocjacji.
WARUNKI PŁATNOŚCI
Każdy Klient realizujący w METALURGII SA
płatność odroczoną za zamówiony towar,
winien
uprzednio
przejść
pozytywną
weryfikację w obszarze finansowym, celem
ustalenia limitu ubezpieczenia.
Wysokość limitu ubezpieczenia określa
podmiot ubezpieczający METALURGII SA na
podstawie oceny finansowej Kupującego.
Saldo płatności odroczonych Kupującego nie
może być wyższe od przyznanej kwoty limitu
ubezpieczenia.
METALURGIA SA ma prawo wstrzymać
kolejne dostawy Wyrobów w przypadku
osiągnięcia przez Kupującego zobowiązań
(wymagalnych
i
niewymagalnych)
w
wysokości kwoty limitu ubezpieczenia.

4. Kwota limitu ubezpieczenia może ulec
zwiększeniu lub zmniejszeniu zależnie od
wskazań
podmiotu
ubezpieczającego.
Długość
terminu
płatności
odroczonej
(wyrażana w liczbie dni) ustalana jest w
drodze indywidualnych negocjacji Kupującego
z Przedstawicielem Handlowym METALURGII
SA i potwierdzana zwrotnie Kupującemu w
treści KARTY KLIENTA.
5. Kupujący zobowiązany jest do terminowego
regulowania płatności zgodnie z terminem
wskazanym na fakturze VAT.
6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu
środków na rachunek bankowy METALURGII
SA.
7. Termin płatności za otrzymane wyroby liczony
jest od daty wystawienia faktury przez
Sprzedającego.
8. Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą za
nabyte wyroby, METALURGIA SA ma prawo
w przypadku nieterminowej zapłaty naliczyć
odsetki za opóźnienie w transakcjach
handlowych i wyegzekwować płatność. W
przypadku konieczności prowadzenia działań
windykacyjnych Metalurgia SA ma prawo
naliczyć
z
tytułu
poniesionych
zryczałtowanych
kosztów
opłatę
o
równowartości 40 euro za każda transakcję z
osobna.
9. W przypadku cyklicznych opóźnień w
realizacji
płatności
przez
Kupującego,
METALURGIA SA ma prawo wstrzymać
realizacje zakupu z odroczoną płatnością, tym
samym wprowadzając wyłącznie rozliczenie w
formie 100% przedpłaty wartości zamówienia.
10. Kupujący
oświadcza,
że
należności
sprzedającego
nie
będą
regulowane
wierzytelnościami
w
stosunku
do
Sprzedającego nabytymi od osób trzecich.
V. WARUNKI DOSTAWY
1. Wysyłka
wyrobów
METALURGII
SA
realizowana jest transportem samochodowym
na wskazany przez Kupującego adres.
2. W przypadku realizacji wysyłki transportem
organizowanym przez Kupującego, winien on
przesłać do METALURGII SA upoważnienie
do odbioru wyrobów, podając dane kierowcy
oraz numer rejestracyjny pojazdu.
3. Do
rozliczeń
zamówienia
Kupującego
przyjmuje się pomiar wagi wyrobów według
wskazań wagi METALURGII SA. Proces
załadunku wyrobów prowadzony jest przy
obecności Kierowcy, który zgodność wagową
potwierdza własnoręcznym podpisem na
dokumencie dyspozycji wydania. Przed
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opuszczeniem
terenu
załadunku
METALURGII SA samochód z wyrobami
poddawany jest ważeniu kontrolnemu.
Realizacja dostaw prowadzona jest na
podstawie wzajemnych ustaleń z Klientem
potwierdzonych w zamówieniu. Podział
kosztów spedycji wynika z przyjętych baz
zgodnie z regułami INCOTERMS 2010.
Prawo własności wyrobów przechodzi na
Kupującego z chwilą całkowitej zapłaty za
dostarczony wyrób.
Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru
przechodzi na Kupującego z chwilą załadunku
towaru do przewozu na terenie zakładu
METALURGII SA tylko w przypadku realizacji
dostawy własnym transportem Kupującego
lub wynajętym przez Kupującego. W
przypadku
realizacji
dostawy
towaru
transportem METALURGII SA lub wynajętym
przez METALURGIĘ SA ryzyko utraty towaru
lub jego uszkodzenia przechodzi na
Kupującego z chwilą rozładunku towaru na
magazynie Kupującego.
W przypadku gdy Kupujący nie odbierze
wyrobów METALURGII SA w ustalonym ze
stronami terminie lub nie potwierdzi gotowości
do ich odbioru, METALURGIA SA zastrzega
sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami
magazynowania wyrobów oraz:
w
przypadku
wyrobów
nietypowych
obciążenia Kupującego łączną kwotą wartości
towaru, która została określona podczas
przyjmowanego zamówienia
w przypadku wyrobów typowych obciążenia
Kupującego kosztami wycenionej utraty
wartości towaru w czasie lub kosztami różnicy
cen uzyskanych w dalszej odsprzedaży
towaru.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEZGODNOŚCI
I WADY WYROBÓW
METALURGIA SA odpowiedzialna jest za
wady Towaru z tytułu rękojmi.
Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po
upływie 24 miesięcy od dnia wydania Towaru
Kupującemu.
Przesłanką wykonania przez Kupującego
uprawnień z tytułu rękojmi jest zastosowanie
się Kupującego do następujących reguł
postępowania:
a) w zakresie transportu:
Towar
musi
być
transportowany
w
zamkniętych i suchych środkach transportu,
bez żadnych pozostałości agresywnych
środków
działających
korodująco,
zapewniających stabilność ładunku,
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8. Złożenie reklamacji nie zwalnia Kupującego z
obowiązku zapłaty za Towar.
9. W razie stwierdzenia przez METALURGIĘ SA
istnienia wad Towarów, za które ponosi
odpowiedzialność, METALURGIA SA usunie
wadę, wedle swojego wyboru, poprzez:
a) odbiór wadliwego Towaru od Kupującego
za zwrotem zapłaconej ceny lub anulowaniem
należności,
b) wymianę wadliwego Towaru na Towar
wolny od wad w najbliższym możliwym
terminie.
METALURGIA SA może wedle swego wyboru
usunąć wadę przez odpowiednie obniżenie
ceny. Wykonanie przez METALURGIĘ SA
powyższych obowiązków wyczerpuje jej
odpowiedzialność za wady Towaru z
jakiegokolwiek tytułu.
10. W
przypadku
zwrotu
reklamowanych
Towarów Kupujący zobowiązany jest do
dołożenia
należytej
staranności,
aby
zwrócony Towar nadawał się do dalszej
odsprzedaży lub przerobu. Odpowiednie
korekty faktur będą wystawiane dopiero po
wpłynięciu
Towarów
do
magazynu
METALURGII SA. W przypadku rażących
zaniedbań
ze
strony
Kupującego
METALURGIA SA zastrzega sobie prawo do
nie przyjęcia reklamowanego Towaru bądź
obciążenia Kupującego z tytułu poniesionych
kosztów.
11. METALURGIA
SA
nie
ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty
Kupującego, w tym w szczególności nie
odpowiada za koszty przerobu Towarów,
utraconej produkcji, etc. Odpowiedzialność
METALURGII SA z tytułu wad w Towarze
ograniczona jest w każdym przypadku do
wartości rzeczywistej wadliwej części Towaru
i wyłączona jest odpowiedzialność za
utracone korzyści.
VII. SIŁA WYŻSZA
1. Strona nie ponosi odpowiedzialności za
częściowe lub całkowite niewykonanie
zobowiązań w realizacji umów czy zamówień
w przypadku zaistnienia okoliczności „siły
wyższej”.
2. W rozumieniu OWS za „siłę wyższą” uważa
się zdarzenia zewnętrzne, które strona przy
dochowaniu należytej staranności nie mogła
przewidzieć, a które częściowo lub całkowicie
uniemożliwiają wywiązanie się z realizacji
umowy lub przyjętego zamówienia, takie jak
wojna, pożar, strajk, embargo, trzęsienie

b) w zakresie rozładunku i transportu
wewnętrznego:
Nie wolno w trakcie rozładunku i transportu
wewnętrznego dopuścić do upadku Towaru a
także do tarcia Towarem o podłoże oraz inne
elementy mogące spowodować uszkodzenia
Towaru,
c) w zakresie składowania i przechowywania:
Towar
należy
przechowywać
w
pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych
przed gwałtownymi zmianami temperatur,
wpływami atmosferycznymi oraz czynnikami
działającymi korodująco.
METALURGIA SA zwolniona jest od
odpowiedzialności z tytułu rękojmi w
przypadku, gdy wady towaru spowodowane
są
niewłaściwym
składowaniem
lub
transportem wewnętrznym u Kupującego lub
jego partnera handlowego.
Kupujący nie może powoływać się na wady
Towaru w przypadku stosowania przez siebie
niewłaściwego procesu technologicznego.
Kupujący ma obowiązek sprawdzenia Towaru
niezwłocznie po jego odbiorze. W przypadku
wykrycia wad Kupujący zobowiązany jest do
zgłoszenia uwag w następujących terminach:
a) wady widoczne takie jak niedobór
ilościowy, wady powierzchniowe, błędne
średnice, wady w pakowaniu etc. – nie później
niż w ciągu 2 dni roboczych od daty odbioru
Towaru potwierdzonej przewoźnikowi,
b) wady, które można rozpoznać dopiero w
toku używania Towaru (tzw. wady ukryte)
należy reklamować niezwłocznie po ich
ujawnieniu – nie później niż w ciągu 3 dni
roboczych od dnia wykrycia wady, pod
rygorem utraty uprawnień z rękojmi i
formułowania jakichkolwiek żądań wobec
METALURGII SA.
Zgłoszenie uwag i reklamacji winno mieć
formę pisemną lub elektroniczną. W swoim
zgłoszeniu reklamacji Kupujący zobowiązany
jest
pod
rygorem
odrzucenia
i
nieuwzględnienia reklamacji podać numer
dyspozycji wydania lub faktury, opis
zauważonych nieprawidłowości oraz ilość
reklamowanych Towarów. Kupujący na
prośbę METALURGII SA powinien przesłać
także inne niezbędne do rozpatrzenia
reklamacji dokumenty, zdjęcia, informacje.
Kupujący zobowiązany jest również umożliwić
przedstawicielom
METALURGII
SA
dokonania oględzin miejsca składowania
Towarów, a także przeprowadzenia prób na
maszynach i urządzeniach Kupującego.
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ziemi, epidemie, awarie dużej
skali,
regionalne niedobory surowców.
3. W przypadku zaistnienia „siły wyższej”, Strona
dotknięta jej działaniami winna niezwłocznie
poinformować drugą Stronę o braku
częściowego lub całkowitego wywiązania się
z realizacji umowy, kontraktu czy zamówienia.
4. W przypadku gdy METALURGIA SA na
skutek „siły wyższej” nie wywiąże się z
całościowej lub częściowej realizacji dostawy
wyrobów w umówionym terminie, wówczas
każda ze stron może po tym terminie odstąpić
od realizacji części niezrealizowanej, po
uprzednim pisemnym powiadomieniu drugiej
strony.
VIII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprawy nie uregulowane w niniejszych OWS
będą rozstrzygane w oparciu o przepisy
Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Spółek
Handlowych.
2. Wszelkie spory wynikłe z niniejszych OWS
czy umów indywidualnych pomiędzy Stronami
rozstrzygane będą przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby METALURGII SA.
3. Kupujący nie może przenieść praw i
obowiązków z tytułu realizacji umowy,
kontraktu czy zamówienia bez uprzedniej
pisemnej zgody METALURGII SA.
4. Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa
METALURGII SA ze wszystkich tytułów w tym
z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania
umów,
kontraktów
czy
pojedynczych zamówień oraz z tytułu rękojmi
ograniczona jest odpowiednio do 100%
wartości umowy, kontraktu czy zamówienia.
METALURGIA SA nie ponosi jakiejkolwiek
odpowiedzialności za szkody pośrednie ani za
utracone korzyści Kupującego tj. utrata
produkcji, utrata spodziewanego zysku, utrata
Klienta, zamówienia etc.
5. Środki prawne wymienione w niniejszych
OWS są wyłączne. Jeśli którekolwiek z
postanowień OWS czy umów uznane będzie
za nieważne nie będzie to wpływać na
ważność pozostałych jej postanowień.
6. Niniejsze OWS obowiązują od dnia 2 stycznia
2017 roku. Z tym dniem tracą moc
obowiązującą wszelkie wcześniejsze warunki,
postanowienia i instrukcje.
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