OGÓLNE WARUNKI UMÓW ZAKUPU I DOSTAWY STALI I ELEMENTÓW ZBROJARSKICH (OWU)
wersja obowiązująca od dnia 12 maja 2021 r.
„TOM 2” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Pomorska 112; 70-812 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
w Szczecinie za numerem 0000220256, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, NIP 955-000-86-03, REGON 810713782, ustala na podstawie art. 384 kodeksu
cywilnego „Ogólne warunki umów zakupu i dostawy stali i elementów zbrojarskich (materiałów)”, zwane dalej „Warunkami”, które stanowią integralną część
umów dostawy (sprzedaży) stali i elementów zbrojarskich zawieranych przez „TOM 2” Sp. z o.o., zwaną dalej „Dostawcą”.
§1
DEFINICJE
1.
2.
3.
4.
5.

Dostawca – TOM2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Dostawca pierwotny – podmiot, od którego Dostawca nabywa stal (m.in. pręty zbrojeniowe, pręty proste, walcówkę w kręgach, siatki, blachy).
Odbiorca – podmiot, na rzecz którego dokonywana jest dostawa lub sprzedaż materiału.
Materiał – stal i elementy zbrojarskie będące przedmiotem zamówienia/umowy.
Element zbrojarski jest to najmniejsza, niepodzielna część zbrojenia konstrukcji wykonana ze stali zbrojeniowej ciętej i giętej, z prętów lub z kręgów, prosta
lub wygięta zgodnie ze specyfikacją projektową, stanowiąca zbrojenie pojedyncze bądź wchodząca w skład szkieletu zbrojeniowego.
6. Stal zbrojeniowa prosta – pręty zbrojeniowe żebrowane proste w długościach handlowych 12 mb w pełnych wiązkach o wadze ok. 2,5 t – w braku
odmiennych postanowień, stosuje się do niej wszystkie regulacje niniejszego OWU dotyczące elementów zbrojarskich.
7. Umowa – porozumienie pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą lub Dostawcą a Dostawcą Pierwotnym regulujące warunki współpracy w zakresie zakupu i dostawy
Materiału, w szczególności ilość i rodzaj Materiału, jego cenę, termin obowiązywania ceny, miejsce i termin dostaw oraz opłaty z tytułu dostaw o wadze
niższej niż transport minimalny. W przypadku braku pisemnej umowy jej funkcję pełni Zamówienie.
8. Umowa Ramowa – ogólne zasady współpracy w zakresie dostarczania Materiału.
9. Zamówienie – uproszczona forma Umowy zawierana w odniesieniu do jednostkowych dostaw Materiałów. Zamówienie powinno określać rodzaj i ilość
Materiału, miejsce i termin jego dostawy, cenę Materiału oraz opłaty z tytułu dostaw o wadze niższej niż transport minimalny.
10. Zamówienie Szczegółowe – w ramach zawartej umowy/zamówienia określa szczegółowo przedmiot, ilość, termin i miejsce dostawy w odniesieniu do
jednostkowej dostawy Materiału.
11. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni , wskazanych w Ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Tekst jedn. - Dz.U.
z 2015 r. poz. 90) jako dni wolne od pracy, z zastrzeżeniem, iż za dni robocze, nie uznaje się dni w których temperatura stwierdzona przez aparaturę
pomiarową, zainstalowaną w zakładzie produkcyjnym Dostawcy, na podstawie generowanych raportów godzinnych, w ciągu kolejnych czterech godzin,
między godziną 6 a godziną 22 wynosić będzie poniżej (– 3 stopni Celsjusza).
§2
ZAKRES ASORTYMENTU / DOSTĘPNE GATUNKI STALI I ŚREDNICE
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Produkcja elementów zbrojarskich odbywa się ze stali zbrojeniowej klasy 3N wyłącznie w następujących średnicach: fi 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 28, 32 mm i
w następujących gatunkach:
1) Pręty żebrowane w klasie ciągliwości B oraz C zgodnie z normą PN-EN 1992-1-1:2008 między innymi w następujących gatunkach B500B,
K500BT, B500SP, K500CT, B500NC, B500A, B500C
2) Walcówka żebrowana w klasie ciągliwości B oraz C zgodnie z normą PN-EN 1992-1-1: między innymi w gatunkach: B500B, B500SP
3) Siatki budowlane w klasie ciągliwości A między innymi w gatunkach B500A
Konkretny gatunek stali zbrojeniowej zostanie potwierdzony na etapie Oferty/Zamówienia/Umowy w zależności od dostępności danego gatunku. W
przypadku braku dostępności konkretnego gatunku stali Dostawca może w porozumieniu z Odbiorcą zaoferować dostarczenie elementów zbrojarskich
innego gatunku o tej samej klasie ciągliwości.
Stal zbrojeniowa w średnicy fi 6 nie znajduje się w standardowym asortymencie dostawcy i jest dostępna tylko i wyłącznie na podstawie wyraźnego
pisemnego potwierdzenia przez Dostawcę dostępności stali w tej średnicy. Zamówienie na produkcję elementów zbrojarskich ze stali tej średnicy nie wiąże
dostawcy o ile nie potwierdzi go w sposób wyraźny na piśmie.
Standardowe rolki gnące stosowane przez Dostawcę przy prefabrykacji stali:
a) fi 8mm – fi 16mm – maksymalna średnica rolki gnącej 150mm
b) fi 20mm – fi 32mm – średnice rolki gnącej od 70 mm do 380 mm
Minimalna długość zagięć dla poszczególnych średnic, w zależności od zastosowanych przez Dostawcę rolek gnących, wynosi:
a.
fi 8 - 70mm;
b. fi 10, 12 - 80 mm;
c.
fi 16 - 110 mm;
d. fi 20 - 250 mm;
e. fi 25 - 300 mm;
f.
fi 28 - 320 mm;
g.
fi 32 - 350 mm.
W przypadku, gdy Odbiorca w zamówieniu/projekcie posiada krótsze rodzaje zagięć, w stosunku do tych wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu,
Odbiorca zobowiązany jest do dokonania zmian w zamówieniu/projekcie w taki sposób, aby Dostawca mógł zrealizować zamówienie poprzez dostarczenie
zbrojeń wskazanych w ust. 4, z uwzględnieniem, iż zwiększenie wagi elementów wynikające z zastosowania dłuższych zagięć obciąża Odbierającego.

7.

Dostawca posiada w swojej standardowej ofercie zbrojenia gięte w trzech płaszczyznach tzw. Zbrojenia 3D, jedynie takie jak na przedstawionym rysunku
poniżej:

8.

W przypadku pojawienia się w dokumentacji Zbrojeń 3D, Dostawca będzie uprawniony do naliczenia dodatkowej opłaty za ich wykonanie. Wysokość dopłat
zostanie wskazana w Ofercie/Zamówieniu/Umowie.
Realizacji innych figur 3D, poza przedstawionymi na rysunku powyżej, wymaga każdorazowego potwierdzenia możliwości ich wyprodukowania przez
Dostawcę oraz indywidualnej wyceny.
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§3
NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY/ OFERTY / NEGOCJACJE
Przedstawiciele handlowi działający w imieniu Dostawcy uprawnieni są do składania, przyjmowania ofert, negocjacji i zawierania umów wyłącznie w zakresie
wynikających z udzielonego im na piśmie pełnomocnictwa, które przedłożą kontrahentowi na jego każdorazowe życzenie. Składanie lub przyjmowanie ofert,
podpisywanie protokołów negocjacji lub też zawieranie umów lub zatwierdzanie ich warunków przez pracownika lub przedstawiciela handlowego Dostawcy
dokonane z przekroczeniem zakresu pełnomocnictwa skutkuje nieważnością czynności prawnej i jest bezskuteczne względem Dostawcy.
Oferta złożona przez Odbierającego uznana będzie za wiążąca jedynie w przypadku jej akceptacji w formie pisemnej lub dokumentowej przez osoby
umocowane ze strony Dostawcy. Brak pisemnej odpowiedzi na ofertę złożoną przez Odbierającego, nie oznacza jej przyjęcia i nie stanowi podstawy do
rozpoczęcia realizacji zamówienia.
Za oferty Dostawcy mogą być poczytywane wyłącznie dokumenty w sposób wyraźny zatytułowane jako oferta.
Dokumenty zatytułowane „Informacja handlowa o przewidywanym sposobie kształtowania się ceny elementów zbrojarskich i ogólnych warunkach dostaw.”
Nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kc, a jedynie niewiążące zaproszenie do podjęcia negocjacji.
Przed złożeniem pierwszego Zamówienia Szczegółowego na dostawę Materiałów, Strony zawierają Umowę, Umowę Ramową lub Zamówienie.
Określony w Umowie/Zamówieniu termin obowiązywania cen, ustalony zostanie jako data końcowa, do której zrealizowana może być Dostawa po cenie
wskazanej
w
Umowie/Zamówieniu
z
uwzględnieniem
ustalonego
czasu
realizacji
Zamówienia
oraz
maksymalnych
ilości
dziennych/tygodniowych/miesięcznych dostaw.
Dostawa elementów zbrojarskich odbywa się zgodnie z warunkami Incoterms 2010 na zasadzie CPT.
W przypadku gdy z Umowy z Inwestorem lub z właściwych przepisów prawa, wynika obowiązek zgłoszenia TOM2 Sp. z o.o. jako Dostawcy/Podwykonawcy,
w szczególności na gruncie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Odbiorca zobowiązuje się dokonać tego zgłoszenia oraz na żądanie Dostawcy przedstawić
potwierdzenie tegoż zgłoszenia.

§4
ZAMÓWIENIE SZCZEGÓŁOWE W TOKU WSPÓŁPRACY
1.

2.

3.

4.

Zamówienie szczegółowe na konkretną partię elementów zbrojarskich musi być złożone Dostawcy na minimum 10 dni roboczych przed planowaną
dostawą materiałów. Termin ten liczony jest od następnego dnia roboczego po otrzymaniu zamówienia wraz rysunkiem konstrukcyjnym wykonawczym,
wykazem stali, która ma zostać użyta w celu wykonania przedmiotu zamówienia.
Termin dostawy, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie biegnie przed przyznaniem Odbiorcy przez Ubezpieczyciela limitu kredytowego, o którym mowa w § 8,
pokrywającego wartość zamówienia, a w przypadku gdy wymaganą przez Dostawcę formą zapłaty będzie przedpłata, termin realizacji dostawy zaczyna biec
od dnia uznania środków na rachunku bankowym Dostawcy. W przypadku, gdy Odbiorca posiada względem Dostawcy jakiekolwiek opóźnienia w
płatnościach, termin realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 1 nie biegnie, do czasu uregulowania przez Odbierającego wszelkich zaległości płatniczych
względem Dostawcy. Zamówienia szczegółowe muszą uwzględniać, iż maksymalny rozmiar tygodniowych dostaw nie może przekroczyć 30 ton tygodniowo
dla Elementów Zbrojarskich wykonanych ze średnic od Ø8 mm do Ø16 mm i do 30 ton tygodniowo dla średnic powyżej Ø16 mm. Jeżeli ze złożonych
Zamówień Szczegółowych wynika przekroczenie wielkości, o których mowa w zdaniu poprzednim, Dostawca nie jest związany danym Zamówieniem
Szczegółowym w zakresie w jakim wykracza ono ponad wskazany powyżej tonaż i w tym zakresie zamówienie to jest nieskuteczne, a Dostawca nie ponosi
żadnych negatywnych konsekwencji z tego tytułu.
Rysunek, o którym mowa w ust. 1, powinien zostać dostarczony w formie papierowej lub elektronicznej. Spełnienie wymogu dostarczenia rysunku wraz z
wykazem materiałów nie jest konieczne, jeżeli elementy te stanowią załącznik do Zamówienia/Umowy, a materiały będące przedmiotem danego
zamówienia jednostkowego są całkowicie zgodne z rysunkiem i wykazem stanowiącym załącznik do Umowy/Zamówienia, a nadto, przedmiotem zamówienia
jest wyłącznie jeden rodzaj materiału wykonany zgodnie z jednym rysunkiem i jednym wykazem stali.
Jeśli pojedyncze zamówienie przekroczy ilości przewidziane Umowie, Dostawca jest uprawniony, ale nie zobowiązany do dostawy zwiększonej ilości
Materiału. Ilości Materiału przekraczające ilości wskazane w umowie zostaną dostarczone po cenach obowiązujących na moment dostawy tych ilości, bez
względu na ceny wskazane w Umowie/Zamówieniu.
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Sprawdzenie prawidłowości sporządzenia rysunku konstrukcyjnego jest obowiązkiem Odbierającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą
Odbierającego, Dostawca może poprawić dostarczony rysunek konstrukcyjny.
Terminy wykonania danego zamówienia na elementy zbrojarskie ulegają przesunięciu z powodu błędów w dokumentacji technicznej lub wprowadzonych na
piśmie przez Odbierającego lub projektanta poprawek, zmian i korekt.
W przypadku o którym mowa powyżej, termin realizacji danego zamówienia wynosi 10 dni roboczych od daty dostarczenia przez Odbierającego
poprawionej dokumentacji.
Jeżeli dostawy elementów zbrojarskich obejmują również stal zbrojeniową prostą w cenie innej niż pozostałe elementy zbrojarskie, wówczas Odbiorca
zobowiązany jest złożyć oddzielne Zamówienie na stal zbrojeniową prostą – obejmującą wyłącznie pełne wiązki i transporty całosamochodowe stali prostej –
w przeciwnym wypadku cena stali zbrojeniowej prostej będzie równa cenie elementów zbrojarskich.
§5
WYMIAROWANIE, ZAMÓWIENIE ŚREDNIC NIEDOSTĘPNYCH U DOSTAWCY
Rozliczenie należności za dostawy elementów zbrojarskich będzie dokonywane w oparciu o wagę teoretyczną, tj. w oparciu o iloczyn ustalonego na
podstawie konstrukcyjnych rysunków wykonawczych przelicznika wagi 1 metra bieżącego danego materiału i ilości dostarczonych metrów bieżących
materiału, według przedstawionych przez Dostawcę dokumentów WZ. Wagi teoretyczne dla 1mb elementów zbrojarskich wynoszą:
Wymiarowanie elementów zbrojarskich na potrzeby rozliczeń Stron jest liczone na zewnątrz figur, niezależnie od sposobu wymiarowania w przekazanej
Dostawcy dokumentacji. Zmiana wymiarowania z wewnętrznego lub osiowego na zewnętrzne pociąga ze sobą zmianę tonażu dostarczanych zbrojeń, co jest
akceptowane przez Odbierającego. Obliczanie długości pojedynczego elementu zbrojarskiego jest liczone jako suma odcinków prostych składających się na
daną figurę. Obliczanie wagi pojedynczego elementu zbrojarskiego jest liczone jako iloczyn sumy wszystkich odcinków składających się na daną figurę i wagi
teoretycznej 1 mb danej średnicy pręta (zgodnie z tabelą poniżej) – zgodnie z poniższym rysunkiem (długość przedstawionego elementu zbrojarskiego na
potrzeby rozliczeń = 200 cm).
Średnica ciężar teoret. 1mb
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Mm

Kg

8

0,395

10

0,617

12

0,888

14

1,210

16

1,580

20

2,470

25

3,850

28

4,830

32

6,310

W przypadku wymiarowania projektu według wymiarowania wewnętrznego lub osiowego niezbędne jest przeliczenie na wymiary zewnętrzne przed
przekazaniem zlecenia do produkcji. W przypadku przeliczania wymiarowania wewnętrznego lub osiowego na zewnętrzne przez Dostawcę, Odbiorca
zobowiązany jest do uiszczenia opłaty związanej z dodatkowym nakładem pracy. Koszty te ustala się na 20 zł za 1 tonę przeliczanego zbrojenia.
Niezależnie od sposobu wymiarowania, w przypadku wystąpienia elementów zbrojarskich o długości przekraczającej dostępne u Dostawcy długości prętów
niezbędne jest zastosowanie zakładów na prętach, które powoduje powstanie dodatkowego tonażu. Powstały w ten sposób dodatkowy tonaż obciąża
Odbierającego.
Zamiana średnicy prętów, których Dostawca nie posiada w ofercie (dotyczy to średnic Ø18 i Ø22), a które zostały ujęte w projekcie konstrukcyjnym jest
automatycznie dokonywana z Ø18 na Ø20 i z Ø22 na Ø25 i wiąże się z wyższą wagą każdego wyprodukowanego z nich elementu zbrojarskiego. Różnica wagi
obciąża Odbierającego. Jakiekolwiek inne zmiany w projekcie muszą być dokonywane przed wprowadzeniem zlecenia do produkcji. Maksymalne gabaryty
elementów zbrojarskich zostają określone na 2,4mx1,2mx13,6 m. Maksymalna długość stali nie może przekraczać 12 m. Wykonawca zastrzega sobie
możliwość indywidualnej wyceny dla elementów zbrojarskich ponadgabarytowych, jak również ustalenia indywidualnych terminów realizacji z
zastrzeżeniem, że Dostawca może odstąpić od danego zamówienia albo obciążyć Odbierającego dodatkową opłatą za transport, jeżeli objętość nie pozwala
na jednorazowy załadunek pojazdu.
Niezależnie od cen wskazanych w Zamówieniu/Umowie w odniesieniu do dostarczanych elementów zbrojarskich o średnicach Ø8, Ø10, Ø12, Dostawca
naliczy następujące opłaty dodatkowe do każdej tony zamówionych elementów o wyżej wskazanych średnicach:
a) Dla elementów zbrojarskich o średnicy Ø8 – dopłata 200 złotych netto do każdej tony,
b) Dla elementów zbrojarskich o średnicy Ø10 – dopłata 70 złotych netto do każdej tony,
c)
Dla elementów zbrojarskich o średnicy Ø12 – dopłata 50 złotych netto do każdej tony.
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§6
REALIZACJA DOSTAW
W cenę materiałów stanowiących przedmiot umowy/zamówienia/harmonogramu wliczona jest cena dostawy franco budowa, jedynie w przypadku gdy masa
materiałów dostarczanych danym transportem przy jednorazowym załadunku zawiera się pomiędzy 23 a 24 tony (transport minimalny). W przypadku, gdy
Odbiorca złoży zamówienie jednostkowe obejmujące dostawę materiałów na danym środku transportu w ilości niższej niż 23 tony (poniżej transportu
minimalnego), Dostawca, tytułem opłaty dodatkowej za transport, doliczy do swojego wynagrodzenia wynagrodzenie dodatkowe z tytułu kosztów
transportu, w wysokości 50 złotych netto za każdą pełną tonę brakującą do transportu minimalnego, doliczaną za każdy środek transportu. Dostawca i Odbiorca
mogą określić w Ofercie/Zamówieniu/Umowie inne wartości tonażowe dla transportu minimalnego oraz inną wysokość dopłaty za niepełny tonaż.
Regulacja ust. 1 nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są materiały o wymiarach ponadgabarytowych, nie mieszczących się
w standardowym transporcie. Przez standardowy transport rozumie się samochody o ładowności 24 tony, o wymiarach naczepy 13,60x2,40x2,60m.
W przypadku złożenia zamówienia na materiały ponadgabarytowe, koszt transportu materiałów obciąża Odbierającego, a jego wysokość będzie ustalona na
podstawie faktur wydanych przez firmy zajmujące się transportem ponadgabarytowym oraz wydających odpowiednie zezwolenia na transport tego rodzaju.
Za rozładunek materiałów na miejscu dostawy odpowiedzialny jest Odbiorca. Rozładunek powinien być dokonany w czasie nieprzekraczającym 2 godzin od
chwili wjazdu pojazdu transportującego przedmiot zamówienia na miejsce dostawy.
W przypadku przekroczenia czasu rozładunku, Dostawca obciąży Odbierającego opłatą dodatkową w wysokości 100 zł (sto złotych 00/100) netto za każdą
rozpoczętą godzinę.
Odbiorca jest obowiązany zaopatrzyć się w odpowiednie środki służący do rozładunku. Elementy mocowania znajdujące się na środku transportu, takie jak np.
druty spinające towar, nie stanowią środków zabezpieczenia ładunku, a podnoszenie/przesuwanie ładunku oraz wykonywanie jakichkolwiek innych czynności
rozładunkowych przy wykorzystaniu drutów spinających jest surowo wzbronione , wobec czego za szkody wynikłe z nieprawidłowego ich działania Dostawca nie
ponosi odpowiedzialności.
Za szkodę w środku transportu przy rozładunku odpowiedzialność ponosi Odbiorca.
W przypadku gdy jest to wymagane przez właściwe przepisy prawa lub normy, Dostawca przekaże za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 10 dni
od realizacji Dostawy atesty, aprobaty, świadectwa zgodności lub inne dokumenty wskazujące na jakość towar.
Dostawca nie odpowiada za treść dokumentów opisanych w ust. 8 powyżej, w szczególności nie stanowią one potwierdzenia przez Dostawcę, że towar
spełnia wskazane w nich kryteria. Przekazywane dokumenty są każdorazowo jedynie informację, że towar zgodnie z oświadczeniem producenta został
wykonany zgodnie ze wskazanymi w dokumentach kryteriami.

§7
ROZŁADUNEK I DOJAZD DO MIEJSCA ROZŁADUNKU
Odbiorca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego stanu dróg dojazdowych, umożliwiających należyty wjazd i wyjazd z miejsca dostawy. Przez
odpowiedni stan dróg należy rozumieć taki stan, który umożliwi poruszanie się po nich ciężkich pojazdów ciężarowych do przewozu materiałów stalowych.
W razie wątpliwości za odpowiedni stan dróg uważa się nawierzchnię utwardzoną. Nadto, jeżeli miejsce dostawy objęte jest strefowym lub czasowym
ograniczeniem ruchu samochodów ciężarowych, obowiązek dostarczenia Dostawcy zezwoleń na wjazd samochodów ciężarowych do tych stref obciąża
Odbierającego.
Nie dopuszcza się możliwości przeciągania aut koparkami, sztaplarkami i innymi pojazdami, które mogą spowodować uszkodzenia aut (w szczególności naczep).
Koszty ewentualnych uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym rozładunkiem oraz niedostosowaniem drogi do wjazdu (i wyjazdu) na budowę ponosi
Odbiorca.
Odbiorca jest zobowiązany przy wyjeździe z budowy oczyścić auto z błota i nieczystości powstałych przy rozładunku na placu budowy. Koszty ewentualnych kar
(mandaty od służb porządkowych) ponosi Odbiorca.
Nie wywiązanie się przez Odbierającego z postanowień niniejszego paragrafu skutkować będzie brakiem odpowiedzialności Dostawcy za opóźnienia dostawy
materiałów z przyczyn, o których mowa powyżej.
§8
LIMIT KREDYTOWY I PRAWO DO WSTRZYMANIA DOSTAW
Niezależnie od stopnia realizacji umowy oraz ilości materiałów objętych Umową, Zamówieniem, Zaakceptowaną Ofertą czy Harmonogramem, Dostawca jest
uprawniony do zaprzestania dostaw materiałów, bez ponoszenia żadnych negatywnych konsekwencji z tego tytułu, jak również bez wcześniejszego
powiadomienia Odbierającego, w przypadku gdy Odbiorca wyczerpie limit kredytowy przyznany Odbierającemu przez Ubezpieczyciela u którego Dostawca
ubezpiecza należności handlowe od Odbierającego. To samo uprawnienie przysługuje Dostawcy w sytuacji, gdy wspomniany ubezpieczyciel cofnie limit
kredytowy Odbierającemu lub gdy Odbiorca pozostaje w opóźnieniu z jakąkolwiek płatnością na rzecz Dostawcy . W opisanych przypadkach Dostawca wznowi
dostawy gdy Odbiorca ureguluje należności, zwalniając tym samym limit kredytowy. Jednakże Dostawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy z winy
Odbierającego w przypadku gdy realizacja dostaw będzie wstrzymana przez wzgląd na wyczerpanie, brak limitu kredytowego lub brak płatności, a okres
wstrzymania dostaw z tego tytułu przekroczy 14 dni.
Jeżeli kontrakt obejmujący dostawy na rzecz Odbierającego jest objęty ochroną ubezpieczeniową u ubezpieczyciela Dostawcy, to w przypadku, gdyby wartość
kolejnej dostawy na rzecz Odbierającego prowadziła do przekroczenia kwoty limitu kredytowego, Dostawca ma prawo ograniczyć wielkość tej dostawy do
wielkości, która odpowiada kwocie brakującej do osiągnięcia limitu kredytowego.
Jeżeli na skutek wstrzymania dostaw z przyczyn, o których mowa w niniejszym paragrafie, w czasie obowiązywania umowy/zamówienia nie została zrealizowana
część dostaw, negatywne konsekwencje braku dostaw i niezrealizowania całości umowy/zamówienia obciążają Odbierającego, któremu w rzeczonym przypadku
nie przysługują żadne roszczenia względem Dostawcy. Ewentualne dostawy ilości objętych umową, realizowane po czasie jego obowiązywania mogą być
dokonywane w oparciu o dodatkowe, pisemne uzgodnienie stron, po cenach obowiązujących u Dostawcy na moment podpisywania uzgodnienia, o którym
mowa.
§9
ODBIÓR MATERIAŁU, WERYFIKACJA ILOŚCIOWA DOSTARCZONEGO MATERIAŁU
Przyjmuje się, że osoba obecna na terenie budowy jest upoważniona do odbioru Zamówienia.

2.
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Kontrola ilościowa realizacji zamówienia następuje każdorazowo w chwili dostawy, poprzez potwierdzenie dokumentów WZ przez pracownika lub osobę
upoważnioną ze strony Odbierającego.
Reklamacje odnośnie ilości materiałów składane w późniejszym czasie oraz z pominięciem poinformowania przedstawiciela Dostawcy, zgodnie z ust.4 nie będą
uwzględniane. Pracownik lub osoba upoważniona przez Odbierającego powinna na dokumencie WZ podpisać się w sposób czytelny, imieniem i nazwiskiem, z
podaniem stanowiska lub tytułu na podstawie którego upoważniona jest do dokonywania odbiorów materiału i podpisywania dokumentów WZ. Niedochowanie
wymogów w zakresie czytelności podpisu, o których mowa powyżej obciąża Odbierającego i nie stanowi podstawy do odmowy zapłaty za Materiał pokwitowany
z naruszeniem ww. regulacji.
O fakcie złożonej reklamacji ilościowej Odbiorca niezwłocznie (w momencie dostawy) informuje osoby odpowiedzialne za realizację kontraktu ze strony
Dostawcy telefonicznie oraz w postaci przesłania informacji za pośrednictwem faxu bądź poczty elektronicznej.

5.
§10
WERYFIKACJA JAKOŚCIOWA / PROCEDURA REKLAMACYJNA
1. Warunkiem rozpatrzenia przez Dostawcę reklamacji zgłoszonej w związku z wadami jakościowymi występującymi w przedmiocie dostawy, jest dokonanie przez
Odbierającego pisemnego zawiadomienia Dostawcy o występujących wadach. Zawiadomienie musi zostać dokonane niezwłocznie, nie później jednak niż w
ciągu 3 dni od dnia dostawy, nie później niż do dnia wbudowania. Reklamacja wymaga formy pisemnej i powinna zawierać oznaczenie towaru, ilość, przyczynę
reklamacji (opis wady), nr i datę faktury oraz dokumentu WZ i adres budowy.
2. Wady fizyczne, widoczne gołym okiem, które mogły powstać w czasie transportu, muszą zostać zgłoszone najpóźniej do chwili opuszczenia przez przewoźnika
miejsca dostawy, a zgłaszane w późniejszym czasie nie będą uwzględniane.
3. Niezachowanie terminów reklamacyjnych lub formy / treści reklamacji skutkuje utratą przez Odbierającego uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji w stosunku
do danej wady niezależnie od zapewnienia o wykonaniu elementów zbrojarskich zgodnie z Umowa i dokumentacją oraz niezależnie od udzielonej rękojmi i
gwarancji.
4. W przypadku zgłoszenia reklamacji Odbiorca zobowiązany jest zapewnić Dostawcy możliwość kontroli reklamowanego towaru. W przypadku nieuzasadnionych
reklamacji Dostawca zastrzega sobie prawo obciążenia Odbierającego kosztami przeprowadzenia kontroli jakości oraz transportu i przeładunku.
5. Dostawca odmówi uwzględnienia reklamacji, gdy towar został niewłaściwie zastosowany lub składowany przez Odbierającego.
6. Dostawca zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności, Jeżeli Odbiorca wiedział o wadzie w chwili złożenia zamówienia lub zawarcia umowy.
7. Odbiorca zobowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego uszkodzenie i powstanie braków, aż do czasu
ostatecznego rozpatrzenia reklamacji. Przez należyte przechowywanie rozumie się zabezpieczenie elementów zbrojarskich przed czynnikami atmosferycznymi w
miejscu nienarażającym ich na uszkodzenia fizyczne.
8. Rozpoczęcie procedury reklamacyjnej nie uprawnia Odbierającego do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy lub wykonane usługi.
9. W przypadku odbioru częściowego, z uwagi na wadliwość części z dostarczonych Materiałów, Odbiorca jest zobowiązany do odbioru towaru i zapłaty ceny za
dostarczony Materiał, a Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia pozostałej części zamówienia.
10. W przypadku odmowy odbioru częściowego, Odbiorca pokrywa koszty transportu towaru w obie strony oraz przechowania.
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§11
FAKTUROWANIE
Fakturowanie dostarczanych materiałów odbywa się po każdej dostawie.
Podstawą do wystawienia faktury VAT jest dokument WZ potwierdzony przez pracownika lub osobę upoważnioną ze strony Odbierającego w rozumieniu §8 ust
1.
Dostawca przekazywał będzie wszelkie Faktury wraz załącznikami, zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt. 32 ustawy o podatku od towarów i usług, w formie faktury
elektronicznej tzw. E-faktury z adresu Dostawcy fakturytom2@grupatom.pl na adres Odbierającego wskazany w Zamówieniu/Umowie/Umowie ramowej lub
w inny sposób przekazany Dostawcy.
Termin płatności faktur wynosi 30 dni od chwili dostawy na oznaczony na fakturze rachunek bankowy Za chwilę dokonania zapłaty uważa się jej uznanie na
rachunku bankowym Dostawcy. Daną fakturę uważa się za zapłaconą wyłącznie, jeżeli płatność została dokonana w wysokości 100% wartości faktury brutto.
Elementy zbrojarskie pozostają własnością Dostawcy do czasu uregulowania należności przez Odbierającego, z zastrzeżeniem, że niebezpieczeństwo
przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzą na Odbierającego w momencie wydania elementów zbrojarskich.
Odbiorca nie może zbyć towaru przed uiszczeniem wszelkich należności za daną dostawę materiału.
W przypadku niedotrzymania terminu płatności Dostawca naliczy odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
§12
SIŁA WYŻSZA
Obie Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy/zamówienia w takim zakresie, w jakim nastąpiło
to na skutek okoliczności siły wyższej. Na potrzeby niniejszych Warunków, siła wyższa jest rozumiana jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do
zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć, nawet w wypadku maksymalnej staranności stron. W szczególności za siłę wyższą uznaje się takie zdarzenia jak:
strajki, blokady dróg i ulic oraz inne sytuacje uniemożliwiające transport drogami publicznymi, nadzwyczajne zdarzenia meteorologiczne, awarie maszyn i
urządzeń produkcyjnych Dostawcy, katastrofy budowlane oraz niedobory materiałów lub surowców, stany zagrożenia epidemicznego, wprowadzenie stanów
nadzwyczajnych, zakaz/ograniczenie prowadzenia działalności przez Dostawcę/kluczowych dostawców materiałów dla Dostawcy.
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§13
KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Dostawca może odstąpić od Umowy/Zamówienia z przyczyn leżących po Stronie Odbierającego w przypadku zaistnienia któregokolwiek z poniższych
zdarzeń:
a.
Nieterminowego lub niekompletnego odbioru przedmiotu umowy przez Odbierającego;

b.
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6.
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Odbiorca zlecił wykonanie całości lub części elementów zbrojarskich objętych Umową/Zamówieniem innemu podmiotowi bez wystąpienia
wynikających z Umowy/Zamówienia okoliczności uprawniających Odbierającego do zlecenia wykonania przedmiotu Umowy/Zlecenia
podmiotowi trzeciemu.
c.
Wstrzymanie dostaw z przyczyn wyszczególnionych w §8 przekroczy 14 dni.
d. Dostawca powziął informację o pogorszeniu się sytuacji finansowej Odbierającego lub zaistniały przesłanki do wszczęcia postępowania
upadłościowego lub restrukturyzacyjnego Odbierającego lub rozpoczęto likwidację przedsiębiorstwa Odbierającego lub też zajęto całość lub
część majątku Odbierającego w postępowaniu egzekucyjnym.
e. Dostawca poweźmie informację, że na skutek wystąpienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności Odbiorca nie będzie mógł wywiązać się
ze swoich zobowiązań umownych.
2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy/ Zamówienia może zostać zrealizowane w terminie 50 dni od dnia zaistnienia przyczyny uzasadniającej
odstąpienie.
3. W przypadku nienależytego wykonania umowy przez Dostawcę, zapłaci on na rzecz Odbierającego następujące kary umowne:
a.
w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy – w wysokości 1% ceny netto zamówienia jednostkowego danej partii materiałów, co do
której Dostawca dopuścił się opóźnienia, za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminów dostaw określonych w zamówieniach
jednostkowych materiałów.
b. w przypadku opóźnienia w usunięciu wad materiałów stwierdzonych przy odbiorze lub w czasie trwania gwarancji i rękojmi – w wysokości
1% ceny netto materiałów dotkniętych wadą, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad.
c.
Maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w lit. a i b powyżej nie może przekroczyć 5 % ceny netto będącej podstawą ich
naliczenia.
4. Odbiorca zapłaci Dostawcy karę umowną w przypadku gdy do końca okresu objętego Umową / Zamówieniem / Harmonogramem nie złoży zamówień
szczegółowych na co najmniej 90% tonażu (w tym szacunkowego) zbrojeń objętych Umową / Zamówieniem / Harmonogramem,. Kara umowna w tym
przypadku wynosić będzie 200 zł netto od każdej tony zbrojeń brakujących do osiągnięcia 90% tonażu (w tym szacunkowego) zbrojeń objętych Umową
/ Zamówieniem / Harmonogramem, chyba że Strony z uwagi na obiektywne przesłanki takie jak przesunięcie terminu realizacji inwestycji, zmiany w
harmonogramie dostaw porozumieją się w zakresie dalszych warunków realizacji dostaw w ramach Umowy/Zamówienia.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn zawinionych przez drugą ze stron umowy, strona ponosząca winę zapłaci stronie
odstępującej od umowy karę umowną w wysokości 20% wartości netto całkowitego wynagrodzenia Dostawcy ustalonego w Umowie. Odstąpienie musi
być poprzedzone pisemnym wezwaniem do zaniechania naruszeń stanowiących podstawę do odstąpienia, wyznaczającym drugiej stronie 14 dniowy
termin na zaniechanie naruszeń lub usunięcie skutków tychże naruszeń. W przypadku odstąpienia od umowy Dostawca sporządzi protokół z produkcji
w toku oraz inwentaryzację gotowych elementów zbrojarskich. Dostawca wzywa pisemnie Odbierającego do dokonania inwentaryzacji. W
przypadku, gdy Odbiorca w terminie 3 dni nie zgłosi udziału w inwentaryzacji (i nie przystąpi do sporządzenia inwentaryzacji), inwentaryzację taką
sporządza sam Dostawca, a protokół z niej przesyła Odbierającemu wraz z fakturą VAT za wytworzone elementy zbrojarskie na uzgodnionych w
umowie/harmonogramie/zamówieniu warunkach, którą Odbiorca jest zobowiązany zapłacić. Po dokonaniu zapłaty, Odbiorca jest uprawniony do
odbioru towaru.
§14
OBOWIĄZYWANIE OWU
Złożenie Dostawcy zamówienia na produkcję i dostawę elementów zbrojarskich równoznaczne jest z akceptacją niniejszych OWU. W momencie złożenia
zamówienia uznaje się, że Odbiorca zapoznał się z OWU, akceptuje je i uznaje ich wiążący charakter. Przyjęcie OWU przy jednym zamówieniu z konkretnym
kontrahentem uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów, do momentu ich zmiany lub odwołania stosowania przez Dostawcę.
Wszelkie odstępstwa od regulacji niniejszych Warunków muszą zostać uwzględnione w Umowie zawartej pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą, sporządzonej w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Niniejsze OWU dostępne są na stronie internetowej Dostawcy: www.grupatom.pl
W przypadku konfliktu postanowień pomiędzy poszczególnymi dokumentami obejmującego ustalenia pomiędzy stronami, przyjmuje się że ustalenia zawarte w
dokumencie o wyższej hierarchii mają pierwszeństwo przed ustaleniami zawartymi w dokumencie o niższej pozycji w hierarchii. Ustala się następującą
hierarchię dokumentów:
1)

Umowa/ Zamówienie

2)

Umowa Ramowa

3)

Niniejsze OWU

4)

Zamówienie Szczegółowe

Jeżeli Odbiorca nie akceptuje obowiązujących OWU to jest zobowiązany powiadomić o tym Sprzedającego przed złożeniem zamówienia. W tym przypadku
Dostawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia lub rozpocząć negocjacje prowadzące do ustalenia indywidualnych warunków umowy. Umowa zostaje
zawarta, gdy strony dojdą w drodze negocjacji do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były pomiędzy nimi sporne.
Odpowiedzialność kontraktowa jak i deliktowa Dostawcy ograniczona jest postanowieniami niniejszego OWU oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami
prawa. Dostawca nie odpowiada w żadnym zakresie w szczególności za szkody pośrednie, utracone korzyści, straty produkcyjne oraz za szkody wyrządzone
poprzez działania osób trzecich, którym powierzone zostało wykonanie umowy lub jej części.
§15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Odbiorca i Dostawca będą dążyli do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych z niniejszych OWU, złożonych zamówień jak i zawartych umów. W
przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, wszelkie spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Dostawcy.
W razie wyniknięcia ewentualnych sporów, prawem właściwym dla ich rozstrzygania będzie prawo polskie.
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W sprawach nieuregulowanych w umowie oraz w OWU maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
Uznanie poszczególnych postanowień OWU za nieważne bądź nieskuteczne, nie ma wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W odniesieniu
do postanowień nieważnych lub niewykonalnych, Strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji w dobrej wierze, zmierzających do tego, aby zastąpić te
postanowienia postanowieniami ważnymi i wykonalnymi, odzwierciedlającymi możliwie blisko pierwotną wolę Stron.
Niniejsze OWU zostały sporządzone w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i niemieckiej. W przypadku rozbieżności zastosowanie będą miały normy
wynikające z wersji w języku polskim.

