Ogólne Warunki
Zakupu Złomu BSK Return S.A.
Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Złomu (OWZZ) mają zastosowanie do
każdej transakcji zakupu złomu stalowego, złomu akumulatorowego,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego a także wszelkich innych
odpadów (zwanych w dalszej części „złom”), oferowanych lub
dostarczanych przez dostawców (dalej „Sprzedający”) Kupującemu.
Dotyczą one wszelkich próśb Kupującego o zapytanie lub oferty a także
składanych ofert i są integralną częścią każdego zamówienia
(„zamówienie”) złożonego przez Kupującego u Sprzedającego w formie
pisemnej lub ustnej a także każdej zawartej umowy.
1. Dla celów niniejszych OWZZ określenie Kupujący oznacza BSK
Return S.A. oraz wszystkie oddziały, przedstawicielstwa oraz spółki
Grupy Kapitałowej BSK Return.
2. Jakiekolwiek zasady lub warunki, postanowienia ofert, zamówień i
wszelkich innych uzgodnień, inne niż zawarte w niniejszych OWZZ, nie
będą miały zastosowania w stosunku do Kupującego za wyjątkiem tych,
które w sposób wyraźny zostaną przyjęte na piśmie.
3. Każdy Sprzedający, rozpoczynający współpracę z Kupującym,
zobowiązany jest do dostarczenia Kupującemu kopii wszystkich
dokumentów rejestrowych swojej firmy (KRS, EDG, NIP, REGON) i
zaświadczenia o byciu czynnym podatnikiem VAT oraz do
aktualizowania zaświadczeń co 6 miesięcy lub na żądanie Kupującego.
4. Żadne zasady i warunki inne niż OWZZ, postanowienia zamówienia i
wszelkie inne dokumenty nie będą wiążące dla Kupującego, chyba, że
jest to wyraźnie przyjęte na piśmie. Żadne zasady i warunki zawarte w
potwierdzeniach zamówień, wcześniejszych ofertach i innych
dokumentach wystawionych przez Sprzedającego nie będą wiążące dla
Kupującego, nawet, jeśli nie zostały wyraźnie odrzucone.
5. Żadne poprawki, dodatki lub uzupełnienia do zamówienia nie
pochodzące od Kupującego nie będą dla niego wiążące, chyba, że jest to
wyraźnie przyjęte na piśmie, w formie zamówienia lub zmiany
zamówienia wystawionego przez Kupującego.
6. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje
składane ustnie przez pracowników Kupującego w związku z
zawarciem umowy lub złożeniem oferty nie są wiążące.
7. Jeśli poszczególne warunki OWZZ okazałyby się nieważne lub
nieskuteczne nie będzie miało to wpływu na ważność i skuteczność
pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się
przyjąć takie postanowienia, które będą odzwierciedlać uprzednie
postanowienia w sposób dostateczny.
8. Specjalne postanowienia zamówienia, konkretne warunki uzgodnione
na piśmie ze Sprzedającym mogące pozostawać w sprzeczności z
OWZZ,
będą
miały
pierwszeństwo
przed
odpowiednimi
postanowieniami OWZZ pod warunkiem, że zostaną zawarte w
umowie, w której Kupujący będzie reprezentowany przez organ
uprawniony do reprezentacji zgodny z aktualnym KRS-em.
9. Podstawą odbioru złomu przez Kupującego jest pisemne lub ustne
zamówienie złożone Sprzedającemu oraz dostawa złomu zgodna z
warunkami potwierdzonego zamówienia. Za zamówienie potwierdzone
rozumie się zamówienie podpisane przez Sprzedającego i przesłane
zwrotnie do Kupującego, jak również potwierdzenie na piśmie
warunków zaproponowanych w drodze ustnego zamówienia bądź też
rozpoczęcie realizacji dostaw przez Sprzedającego. Przystąpienie przez
Sprzedającego do realizacji zamówienia w każdym przypadku uznaje
się za pełną akceptację wszystkich warunków zamówienia.
10. Cena za towar będący przedmiotem transakcji będzie określana
każdorazowo w ofercie, potwierdzeniu zamówienia lub w drodze
ustnych ustaleń stron. W razie gdyby zachodziły rozbieżności lub
wątpliwości co do wysokości ceny, wiążąca cena będzie wynikać z
cennika Kupującego, aktualizowanego raz na miesiąc.
11.Ceny oraz terminy dostawy ustalone w zamówieniu będą ostateczne.
Dostawy złomu winny być realizowane z tolerancją +/- 5% zamówionej
ilości, inne przypadki wymagają pisemnej zgody Kupującego.
12. Dostawy złomu winny być awizowane w dniu nadania i realizowane
sukcesywnie, z zastrzeżeniem, iż poziom realizacji dostaw w połowie
terminu ukończenia realizacji Zamówienia powinien wynosić 40-50%.
13. Odstępstwo od powyższego zastrzeżenia umożliwia Kupującemu
zmniejszenie wolumenu zamówienia lub odstąpienie od pozostałej
części zamówienia oraz potrącenia odszkodowania umownego od kwoty
należnej Sprzedającemu (jak ustalono niżej). Kupujący zastrzega sobie
prawo do odrzucenia częściowych lub wczesnych dostaw i w takich
przypadkach może dokonać zwrotu złomu lub według uznania
zmagazynować go, na ryzyko i koszt Sprzedającego. Sprzedający
powiadomi natychmiast Kupującego na piśmie o wszelkich
opóźnieniach i jednocześnie przekaże wszelkie informacje dotyczące
przyczyny i/lub stopnia opóźnienia. W przypadku opóźnienia dostawy,
Kupujący uprawniony jest, bez uszczerbku dla wszystkich innych
środków służących naprawieniu szkody, do odszkodowania umownego
w kwocie 1% wartości Zamówienia za każdy pełny tydzień opóźnienia,
jednak nie więcej niż 10% wartości zamówienia. Takie odszkodowanie
umowne nie naruszy praw Kupującego do wysuwania roszczenia o
odszkodowanie związane z innymi aspektami działania Sprzedającego.
Poprawnie wystawione faktury, tzn. zgodnie z warunkami zamówienia
Kupującego oraz zgodne z wszelkimi wymaganiami prawnymi, do
których załączony będzie komplet dokumentów tj. kwit wagowy i
dokument WZ, będą płatne terminowo. Za termin płatności przyjmuje
się termin płatności wskazany w zamówieniu, który liczony jest od daty
otrzymania przez Kupującego poprawnie wystawionego oryginału
faktury, jednakże nie może on być wcześniejszy niż po upływie 5 dni od
daty wpływu poprawnie wystawionej faktury.
Kupujący będzie
uprawniony do wstrzymania zapłaty, jeśli Sprzedający nie spełni
wymagań zamówienia. W tym przypadku Sprzedający nie może
wysuwać roszczeń o odsetki (nawet od części wartości faktury), kary
lub inne formy rekompensaty. W sytuacji zgłoszenia reklamacji,
podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie końcowego
protokołu reklamacyjnego.

14. Sprzedający, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie
VAT, zobowiązany jest do należytego przechowywania kopii faktur
wystawianych Kupującemu, rzetelnego i starannego prowadzenia
ewidencji sprzedaży dokonywanej na rzecz Kupującego oraz
ewidencji VAT należnego, powstałego z tego tytułu. Sprzedający
ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody, na jakie może
narazić Kupującego na skutek nieprzestrzegania obowiązków w
zakresie VAT.
15. Do rozliczenia złomu przyjmuje się wagę i klasę złomu przyjętą u
Kupującego zgodnie ze wskazanymi kierunkami Odbioru.
16. Prawo własności
złomu przechodzi bezwarunkowo na
Kupującego w momencie odbioru dostawy przez Kupującego. O ile
nie uzgodniono inaczej, Sprzedający nie może zachować prawa
własności do złomu, aż do całkowitej zapłaty, jednakże to
Sprzedający ponosi ryzyko, aż do formalnego przyjęcia złomu przez
Kupującego. Odbiór dostawy nastąpi po uprzednim sprawdzeniu
klasy, zgodności wagi, zawartości zanieczyszczeń oraz obecności
materiałów niebezpiecznych, wybuchowych, radioaktywnych i
zbiorników zamkniętych. Jakakolwiek obecność w/w komponentów
może stanowić podstawę do odmowy odbioru towaru.
17. Sprzedający odpowiedzialny będzie za wszelkie bezpośrednie,
pośrednie, przypadkowe, umyślne i wynikowe straty i szkody, w tym
utratę zysków, poniesione przez Kupującego lub przez odbiorcę
wskazanego przez Kupującego, w wyniku opóźnień w dostawie lub
blokady dostaw z winy Sprzedającego, jak również innych uchybień
Sprzedającego związanych z nieprawidłowościami w realizacji
zamówienia. W żadnym wypadku, akceptacja lub przyjęcie złomu
nie zwalnia Sprzedającego od odpowiedzialności za defekty lub inne
uchybienia w spełnieniu wymagań zamówienia.
18. Sprzedający jest zobowiązany do wpisania obowiązującego
numeru zamówienia na listach przewozowych, dokumentach WZ,
fakturach VAT i przy awizacjach dostaw.
19. Sprzedający nie może umieszczać na fakturach jakichkolwiek
uwag dotyczących warunków zamówienia. Sprzedający nie może bez
pisemnej zgody Kupującego przenieść na osobę trzecią
wierzytelności przysługujących mu wobec Kupującego.
20. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z
wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki, zgodnie
z art. 509 k.c.
21. Jeżeli towar zostanie nadany do przewozu w dacie
obowiązywania zamówienia, choćby nie dotarł w tym okresie do
Kupującego, zostanie on rozliczony zgodnie z treścią tego
zamówienia, chyba że Strony ustalą inaczej. W przypadku nadania
złomu po dacie realizacji określonej w zamówieniu, Kupujący ma
prawo odmówić przyjęcia dostarczonego złomu.
22. Dostawa złomu odbywa się na warunkach określonych w
zamówieniu:
- DAP (wg INCOTERMS 2010), w przypadku dostaw wagonowych
z importu.
- DDP (wg INCOTERMS 2010) przy dostawach krajowych w
transporcie kolejowym. Warunki dostawy wg DDP ulegają
modyfikacji poprzez przeniesienie ryzyka utraty lub uszkodzenia
towaru ze Sprzedającego na Kupującego w momencie dokonania
jego odbioru przez Kupującego.
- CPT (wg INCOTERMS 2010) przy dostawach krajowych w
transporcie samochodowym. Warunki dostawy wg CPT ulegają
modyfikacji poprzez przeniesienie ryzyka utraty lub uszkodzenia
towaru ze Sprzedającego na Kupującego w momencie dokonania
jego odbioru przez Kupującego.
23. Kupujący zastrzega sobie prawo reekspedycji przesyłki ze
złomem na koszt Sprzedającego w przypadku dostawy nie
zamówionej, w przypadku upłynięcia terminu realizacji zamówienia,
w wyniku braku porozumienia co do warunków przyjęcia złomu.
Powyższe dotyczy również dostaw wcześniej nie reklamowanych
(nie ujawnionych na wejściu wagonu/samochodu), a ujawnienie
nastąpiło w czasie rozładunku złomu (niezgodność klasy, nadmierne
zanieczyszczenie). Ustala się, że wszystkie kary umowne za dostawy
wagonowe lub samochodowe wynikające z niezgodności,
nadmiernego zanieczyszczenia, itd. naliczone Kupującemu przez
hutę obciążą Sprzedającego.
24. W przypadku stwierdzenia innej klasy złomu, niż deklarowana, w
całości lub w części dostawy, Kupujący zastrzega sobie prawo do
przeklasyfikowania całości dostawy do najniższej klasy złomu
ujawnionej w dostawie. W przypadku nie wyrażenia zgody przez
Sprzedającego na przeklasyfikowanie złomu stalowego, Kupujący
zastrzega sobie prawo do zwrotu całości lub części dostawy na koszt
Sprzedającego.
25. W przypadku reklamacji dostaw kolejowych złomu, Sprzedający
pokrywa wszystkie koszty związane z reklamowaną dostawą, w tym
także koszty postojowe. W sytuacji zaistnienia różnic wagowych z
reklamacją do PKP Cargo występuje Sprzedający. Istnieje możliwość
przeniesienia prawa wystąpienia z reklamacją do PKP na
Kupującego. Różnice wagowe będą płatne po pozytywnym
rozpatrzeniu reklamacji przez PKP Cargo.
26. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas magazynowania i
późniejszego przerobu, dostarczony złom nie może zawierać
zanieczyszczeń betonem, masami plastycznymi, gumą, drewnem,
olejami i innymi substancjami niemetalicznymi. Ponadto złom musi
być wolny od materiałów niebezpiecznych, wybuchowych,
radioaktywnych i zbiorników zamkniętych. Wykryte w dostawie w/w
materiały będą podstawą do odmowy przyjęcia całej przesyłki i jej
reekspedycji na koszt Sprzedającego, jeżeli Strony nie ustalą inaczej.

W przypadku ujawnienia w złomie stalowym przedmiotów
niebezpiecznych, przedmiotów w postaci metali nieżelaznychpierwiastków szkodliwych (Pb, Sb, Zn, Sn, As i innych) i
zanieczyszczeń niemetalicznych w postaci betonu, materiałów
wybuchowych i/lub promieniotwórczych, Sprzedający zostanie
obciążony karą umowną oraz kosztami utylizacji oraz innymi
kosztami wynikającymi z podjętych działań, np. kosztami postoju.
Wysokość kar określona została w cenniku, który stanowi załącznik
nr 1 do niniejszych OWZZ.
27. W powyższych przypadkach Kupujący, oprócz zastosowania kar
umownych ma prawo do zwrotu ujawnionych materiałów
Sprzedającemu, na jego koszt. W przypadku ujawnienia w dostawie
materiałów wybuchowych lub przedmiotów radioaktywnych,
rozładunek złomu zostanie wstrzymany i zostanie wszczęta
procedura związana z ujawnieniem tych materiałów wraz z
powiadomieniem Policji i Wojskowych Służb Specjalistycznych.
28. Kupujący zawsze będzie uprawniony, nawet jeśli Sprzedający nie
narusza żadnego zobowiązania, do zawieszenia zamówienia na okres
ustalony przez Kupującego lub do anulowania zamówienia w całości
lub części, za trzydniowym wcześniejszym powiadomieniem
Sprzedającego. W takiej sytuacji Sprzedający nie ma prawa do
odszkodowania za przypadkowe lub wynikowe szkody lub utratę
zysków. W przypadku, gdy Sprzedający nie przestrzega zasad i
warunków zamówienia, Kupujący jest uprawniony, w formie
pisemnego powiadomienia Sprzedającego i bez uszczerbku dla
wszystkich innych środków naprawczych, do anulowania
zamówienia w całości lub części bez dalszych zobowiązań i
odpowiedzialności, i do odzyskania od Sprzedającego wszelkich
kwot wpłaconych przez Kupującego, wszelkich dodatkowych
kosztów poniesionych podczas starania się o złom u alternatywnego
dostawcy oraz odszkodowania za straty lub szkody poniesione przez
Kupującego w wyniku opóźnionej realizacji zamówienia przez
Sprzedającego.
29. Kupujący uprawniony jest do anulowania zamówienia ze
skutkiem natychmiastowym bez dalszych zobowiązań lub
odpowiedzialności, jeśli ma dostateczny powód uznać, że
Sprzedający nie będzie mógł właściwie wypełnić swoich
zobowiązań.
30. Jeśli Sprzedający uprawniony jest do podzlecania całości lub
części zobowiązań osobom trzecim, takie podwykonawstwo będzie
dokonywane na jego wyłączny koszt i na jego wyłączną
odpowiedzialność.
Sprzedający
poinformuje
wszystkich
podwykonawców o postanowieniach niniejszych OWZZ oraz
postanowień zamówienia, a także przekaże im wszelkie informacje
dotyczące wymagań Kupującego, przy czym Kupujący zastrzega
sobie prawo do odrzucenia wszelkich podwykonawców
Sprzedającego, którzy nie spełniają tych warunków.
31. Kupujący, na prośbę Sprzedającego, przed rozpoczęciem
realizacji zamówienia, udostępni do wglądu ogólne warunki
dostaw/zakupu złomu obowiązujące w Hucie, do której złom będzie
dostarczony. Rozpoczęcie realizacji dostaw uznaje się jako pełną
akceptację
ogólnych
warunków
dostaw/zakupu
złomu
obowiązujących w Hucie, do której złom będzie dostarczony.
Wszelkie pisemne lub ustne informacje przekazane Sprzedającemu
przez Kupującego dotyczące wiedzy know-how, specyfikacji,
procedur, potrzeb i wszelkich technicznych informacji, dokumentów
i danych Kupującego, będą traktowane jako poufne i nie będą
ujawniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody
Kupującego po dacie ujawnienia ich Sprzedającemu. Informacje
takie będą miały zastosowanie wyłącznie podczas realizacji
zamówienia, lub dla celów przygotowania ofert lub zapytań
ofertowych.

