Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw mają zastosowanie do wszystkich umów, zamówieo sprzedaży
towarów, zawieranych przez Ferrotube Spółkę z o.o. w Siemianowicach Śląskich jako Dostawcę.
1.

Pojęcia ogólne

1.1 Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw zwane dalej w skrócie –OWSiD
1.2 Dostawca– Ferrotube Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 2.
1.3 Kontrahent – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba
fizyczna prowadząca działalnośd gospodarczą będąca drugą stroną zamówienia (umowy sprzedaży) dla
Ferrotube Sp. z o.o.
1.4 Dostawa na zlecenie – dostawa towaru, który nie występuje na magazynie Ferrotube Sp. z o.o. który to
towar Dostawca musi pozyskad jedynie dla realizacji konkretnego zamówienia Kontrahent.
2.

Zakres zastosowania Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw

2.1 OWSiD stanowią integralną częśd zamówienia złożonego Dostawcy przez Kontrahenta i obowiązują przez
cały okres realizacji zamówienia / umowy. Kontrahent lub osoba upoważniona do występowania w jego
imieniu składając zamówienie poświadcza, iż ogólne warunki sprzedaży i dostaw zna i akceptuje.
2.2 Niniejsze OWSiD mają zastosowanie do realizowanych przez Dostawcę dostaw towarów.
2.3 Zamówienie składane przez Nabywcę przyjmowane jest do realizacji na podstawie pisemnego zamówienia
złożonego przez Kontrahenta. Dostawca dopuszcza możliwośd przyjęcia zamówienia w dowolnej formie
(poczta, E-mailowa, Fax) , które jednak wymaga oświadczenia Dostawcy o jego przyjęciu/ potwierdzeniu tegoż
zamówienia.
2.4 Oświadczenie Dostawcy o przyjęciu zamówienia z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnieo nie zmieniających
istoty warunków zamówienia poczytuje się za jego przyjęcie z uwzględnieniem zastrzeżeo zawartych w
oświadczeniu.
2.5 Zmiana warunków zamówienia lub dodatkowe uzgodnienia wymagają dla swej ważności Potwierdzenia w
postaci pisemnej w trybie określonym w Punktach 2.3 i 2.4 i mają zastosowanie wyłącznie do danej transakcji.
2.6 Wszelkie obowiązujące u Kontrahenta warunki realizacji umów o odmiennej treści nie są akceptowane
przez Dostawcę.
2.7 Poza uregulowaniami zawartymi w OWSiD, Dostawca dopuszcza możliwośd zawierania indywidualnych
umów i zastrzega sobie prawo do przyjmowania zamówieo w części oraz do ich odrzucenia bez podawania
przyczyny.
3.

Informacje o produkcie

Kontrahent jest zobowiązany wyspecyfikowad wszystkie parametry techniczne zamawianego towaru, Normy,
gatunki, dodatkowe wymagania jeżeli takowe istnieją.
4.

Ceny

4.1 Ceny na produkty Dostawcy obowiązują loco magazyn Ferrotube Sp. z o.o. i nie zawierają podatku od
wartości dodanej VAT, ewentualnych kosztów dostawy do Kontrahenta oraz innych usług dodatkowych.
Wszelkie inne koszty, mogące wyniknąd w czasie realizacji zamówienia np. pakowanie, cięcie, przeładunek, cło,
inne opłaty i podatki obowiązujące w czasie realizacji zamówienia obciążają Kontrahenta.
4.2 Ostateczną cenę towaru ustala się w oparciu o pisemną ofertę Dostawcy.

5.

Ilośd

5.1 Dostawca zastrzega sobie margines dokładności realizacji zamówienia rzędu plus/minus 5%.
2
5.2 Towar sprzedawany jest ilościowo wg jednostek sprzedaży (np. m, m , szt, kg). Ilości sprzedawanego
towaru są przeliczane wg przeliczników umownych obowiązujących u producenta danego towaru.
6.

Jakośd

6.1 Kontrahent jest odpowiedzialny za to, by dane techniczne, jakośd i ilośd materiału określona w jego
zamówieniu odpowiadała jego potrzebom.
6.2 Jeśli zamówienie nie określa zgodności materiału z normą lub nie zawiera opisu żądanej jakości
materiału, zamówiony towar będzie dostarczony jako typowy towar handlowy, bez odpowiedzialności za
specjalne wymogi jakościowe.
6.3 Stosowne atesty i certyfikaty dołącza się, jeśli wymóg ten zostanie zaznaczony w zamówieniu. Dostawca
jest odpowiedzialny za to, czy załączone dokumenty dotyczą dostarczonego towaru, nie weryfikuje natomiast
informacji w nich zawartych, które są od niego niezależne.

7. Warunki i zasady odbioru towaru oraz dostawy do Kontrahenta
7.1 Podawane terminy dostaw mają charakter informacyjny. Niedotrzymanie terminu dostawy przez Dostawcę
uprawnia Kontrahenta do dochodzenia przysługujących mu ustawowo praw jedynie wtedy, jeżeli Dostawca
pomimo pisemnego wyznaczenia przez siebie terminu dodatkowego nadal nie zrealizuje dostawy lub
świadczenia z uwzględnieniem pkt. 7.2.
7.2 Termin dostawy ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności
niezależnych od woli stron tj. w szczególności nieterminowa dostawa przez poddostawcę, zdarzenia siły
wyższej, nieprzewidywalne zakłócenia w pracy firmy, opóźnienia transportowe i celne, szkody transportowe, a
w tym blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedobory energii
elektrycznej, niedobory materiałowe i surowcowe.
7.3 Kontrahent zobowiązany jest do przejęcia towaru niezwłocznie po powiadomieniu o jego dostępności w
magazynach Dostawcy. W przypadku zaistnienia zwłoki w odbiorze Kontrahent może zostad obciążony
kosztami magazynowania, z zastrzeżeniem innych, przysługujących Dostawcy praw. Każda dostawa częściowa
stanowi odrębną transakcję i może byd oddzielnie fakturowana przez Dostawcę.
7.4 W przypadku wycofania zamówienia w całości lub częściowo Kontrahent zobowiązany jest do pokrycia
wszystkich kosztów poniesionych przez Dostawcę związanych z realizacją tego zamówienia 7.5 W przypadku,
gdy Kontrahent decyduje się korzystad z dostawy towaru realizowanej środkami
transportu aranżowanymi przez Dostawcę obowiązują następujące wzajemne uregulowania:
7.5.1 Kontrahent zapewnia wszelkie niezbędne środki umożliwiające sprawny rozładunek samochodu. Za
nieuzasadniony przestój u Kontrahenta ponad 1 godziną Dostawca może obciążyd go kosztami przestoju
wynikającymi z taryfy transportowej,
7.5.2 Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany czasu i terminu dostawy, jeżeli wystąpi niedogodności, na które
Dostawca nie ma wpływu (odgraniczenia w ruchu drogowym, warunki atmosferyczne, blokady dróg itp.). W
przypadku wystąpienia powyższych okoliczności Kontrahent nie będzie zgłaszał żadnych reklamacji związanych
z opóźnieniem dostawy.
7.5.3 Kontrahent zapewnia, iż drogi dojazdowe do miejsca rozładunku gwarantują wjazd i wyjazd samochodu o
obciążeniu na jedną oś 10 ton, długości naczepy 13, 6 metrów i wysokości 4,0 metrów.
7.5.4 Termin realizacji dostaw w oparciu o transport organizowany przez Dostawcę realizowany jest z
dokładnością do 1 dnia.
7.

Realizacja dostawy i przejście ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kontrahenta w chwili wydania go
upoważnionemu do odbioru towaru przedstawicielowi Kontrahent, w tym spedytorowi lub przewoźnikowi.
Materiały użyte do pakowania zaliczane są na poczet kosztów własnych Dostawcy i nie podlegają zwrotowi.

9. Odpowiedzialnośd za wady.
9.1 Kontrahent jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po
jego otrzymaniu, odebraniu.
9.2 W przypadku stwierdzenia podczas badania towaru stwierdzi ilościowych niezgodności z dokumentem
Dowód Dostawy Wz Kontrahent winien jest – pod rygorem utraty prawa do kwestionowania braków
ilościowych – dokonad na ww. dokumencie pisemnej adnotacji i niezależnie niezwłocznie poinformowad o tym
Dostawcę w formie pisemnej (e-mail, fax) w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania.
9.3 Kontrahent zobowiązany jest – pod rygorem utraty takiego prawa – do niezwłocznego zgłoszenia w formie
pisemnej ewentualnych wad jakościowych towaru, nie później jednakże niż 7 dni roboczych po otrzymaniu
towaru
9.4 W przypadku wykrycia wad, o których mowa w pkt 9.3, Kontrahent zobowiązuje się wymienid zakupiony
towar na wolny od wad lub wadę usunąd. W takich przypadkach wymiana towaru lub usunięcie wady nastąpi
niezwłocznie, o ile towar wolny od wad dostępny jest w magazynach Dostawcy lub usunięcie wady jest
możliwe. W przeciwnym razie wymiana lub usunięcie wady zostaną dokonane w ciągu 3 miesięcy od daty
zgłoszenia wady. W przypadku nie dostarczenia w wyżej wymienionych terminach towaru wolnego od wad lub
usunięcia wad, Kontrahentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy dot. realizacji jego zamówienia
9.5 Jeżeli spośród towarów sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyd od towarów
wolnych od wad, uprawnienie Kontrahenta do rezygnacji z realizacji zamówienia lub odstąpienia
od umowy, ogranicza się do zakwestionowanych towarów wadliwych.
9.6 Jeżeli z powodu wady fizycznej towaru, po spełnieniu przesłanej opisanych w pkt 9.3 – 9.5, Kontrahent
odstępuje od umowy dotyczącej realizacji jego zamówienia albo żąda dostarczenia towaru wolnego od wad
zamiast towaru wadliwego, nie może on odesład towaru bez uprzedniego porozumienia się z Dostawcą.
9.7 Uprawnienia z tytuły rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku licząc od dnia, kiedy towar został
wydany Kontrahentowi.
9.8 Zakwestionowanie ilościowe i/lub jakościowe towaru nie uprawnia Kontrahenta do wstrzymania płatności
za zrealizowane dostawy.
9.9 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za towar użyty w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i
właściwościami technicznymi, w którym powstały szkody w wyniku błędów wykonawczych i projektowych
osób trzecich oraz w wyniku niezachowania zaleceo i instrukcji producenta.
10. Zwrot towarów
Warunkiem przyjęcia zwrotów towarów, które zostały zakwestionowane przez Kontrahenta i uznane przez
Dostawcę jest to, by były one nieuszkodzone, nieprzetworzone w procesach produkcyjnych Kontrahenta oraz
identyfikowalne, codo parametrów zawartych w atestach
11. Odszkodowanie
11.1 Wykluczone są roszczenia odszkodowawcze Kontrahenta dot. realizacji jego zamówienia przez Dostawcę,
wynikające z wad, szkód powstałych w skutek podjęcia działao niedozwolonych przez Kontrahenta, chyba że
wynikają one z udowodnionej przez Kontrahenta winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa po stronie
Dostawcy.
11.2 Kontrahent przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku produktów wykonanych ze stali nie można
wykluczyd istnienia drobnych zarysowao, nalotów, przebarwieo, zaoliwieo lub innych nieoczywistych wad
strukturalnych. Z tego względu Kontrahent zobowiązuje się poddad te produkty przed ich użyciem właściwym
dla ich przeznaczenia testom wymaganym przez prawo polskie.
12. Warunki płatności
12.1 Faktury wystawione przez Dostawcę są płatne bez jakichkolwiek odliczeo w terminie wskazanym na
fakturze.
12.2 W przypadku opóźnienia płatności Dostawca naliczy - o ile nie powstaną po jego stronie wyższe koszty,
odsetki za zwłokę w ustawowej wysokości poczynając od dnia, w którym upłynął termin płatności określony na
fakturze.
12.3 Weksle i czeki przyjmowane są wyłącznie w celach rozliczeniowych.

12.4 W przypadku zwłoki w płatności ze strony Kontrahenta lub innych jego działao na szkodę Dostawcy,
Dostawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw do chwili usunięcia zaistniałej przeszkody mającej
wpływ na realizację uzgodnionego świadczenia.
12.5 W wypadku wycofania zamówienia dot. dostawy towaru na zlecenie wysokośd kary umownej wynosi
100% wartości towaru. Wszelkie przedpłaty dokonane przez Kontrahenta dot. tego zamówienia zaliczane są na
poczet ww. kary umownej.
12.6 Wyrażenie zgody na odroczony termin płatności wynikad może z przebiegu dotychczasowej współpracy z
Kontrahentem lub w przypadku nowego klienta uzyskaniem limitu w firmie ubezpieczeniowej
13. Zastrzeżenie prawa własności
W razie przekroczenia przez Kontrahenta ustalonego terminu płatności o co najmniej 30 dni, Dostawca
zastrzega sobie prawo żądania zwrotu dostarczonego towaru, którego dotyczy opóźniona płatnośd.
Kontrahent ma prawo do dalszego przetwarzania dostarczonego przez Dostawcę towaru w ramach zgodnej z
prawem działalności gospodarczej. W przypadku obróbki lub przetwarzania, połączenia lub złączenia z obcymi
towarami powstaje współwłasnośd w proporcji wartości wystawionej faktury za towar podlegający
zatrzymaniu do wartości nakładu pracy lub innych przetworzonych towarów. Wszelkie przetworzone w ten
sposób towary stanowią towary objęte zastrzeżeniem prawa własności w rozumieniu niniejszych postanowieo
OWSiD i podlegają bezpłatnemu magazynowaniu przez Kontrahenta. Kontrahent zapewnia Dostawcy dostęp
do swojej magazynu/miejsca składowania w każdym czasie w celu dokonania oględzin zatrzymanego towaru.
14. Obowiązujące prawo, miejsce realizacji zobowiązao, właściwośd miejscowa sądu.
Stosunki prawne z Kontrahentem reguluje wyłącznie prawo polskie. Miejscem realizacji wszelkich
wynikających z niniejszych uregulowao zobowiązao są Katowice. W stosunku do wszelkich sporów mogących
wyniknąd pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych uregulowao określa się właściwośd miejscową i
kompetencyjną sądu polskiego odpowiedniego dla siedziby Dostawcy.
15. Inne ustalenia
15.1 Dokonanie przez Kontrahenta cesji praw wynikających z zawartej z Dostawcą umowy lub złożonego
zamówienia wymaga – pod rygorem nieważności – pisemnej zgody Dostawcy.
15.2 W przypadku prawnej nieskuteczności poszczególnych punktów OWSiD pozostałe postanowienia oraz
realizowane na ich podstawie zamówienia i umowy zachowują moc obowiązującą.
Kontrahent zgadza się na zastąpienie nieważnych lub bezskutecznych punktów OWSiD postanowieniami
najbardziej zbliżonymi do postanowieo nieważnych lub bezskutecznych przy uwzględnieniu celu OWSiD.
15.3 Nabywca akceptując OWSiD wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Dostawcę w
celu wykonania zamówienia, jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością.
15.4 Nabywcy przysługują wszelkie uprawnienia zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926), a w szczególności prawo wglądu we
własne dane osobowe.
15.5 W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszych OWSiD mają zastosowanie odpowiednio
przepisy prawa polskiego, w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 8 marca
2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323).

