
 

 

 

 

(OWU) OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU ZŁOMU TOM SP. Z O.O. 

 

„TOM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

ul. Pomorska 112, 70-812 Szczecin, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział 

Gospodarczy KRS pod numerem 0000118719, NIP 851-030-58-95, 

REGON 005456928, zwana w dalszej części „Zamawiającym” ustala 

na podstawie art. 384 Kodeksu Cywilnego „Ogólne warunki zakupu 

złomu”, zwane dalej „Warunkami”, w następującym brzmieniu: 

§1 

Ilekroć w niniejszych Warunkach występują wymienione poniżej 
pojęcia należy przez to rozumieć: 

1. Warunki  - Ogólne warunki zakupu złomu  
2. Złom: 

a. złom wsadowy – złom przygotowany; o postaci, 

wymiarach, masie, składzie chemicznym i dopuszczalnych 
zanieczyszczeniach, umożliwiających ekonomiczne oraz bezpieczne 

jego wykorzystanie jako wsadu w piecach służących do wytapiania 

stali, żeliwa, surówki i żelazostopów; 
b. złom niewsadowy – złom wymagający przed 

wykorzystaniem u użytkownika przerobu mechanicznego lub 
ręcznego w celu uzyskania potrzebnych wymiarów, postaci i masy 

oraz usunięcia zanieczyszczeń metalicznych i niemetalicznych do 

granic dopuszczalnych polską normą złomu stalowego PN-85/H-
15000. 

3. Dostawca – podmiot, w tym także przedsiębiorcę w 
rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego składający ofertę zawarcia 

umowy lub, do którego Zamawiający kieruje zapytanie ofertowe lub 

zamówienie . 
4. Odbiorca – podmiot na rzecz którego dostarczany jest 

złom objęty Zamówieniem złożonym Dostawcy przez 

Zamawiającego. 
 

§2 
Wszelkie postanowienia przedmiotowych Warunków znajdują 

zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży złomu, w tym również 

do czynności poprzedzających zawarcie tego typu umowy, w których 
Zamawiający występuje po stronie kupującego lub pośrednika, 

chyba że strony umowy w sposób wyraźny postanowiły wyłączyć 
część lub całość niniejszych Warunków. Wyłączenie, o którym 

mowa, pod rygorem nieważności musi zostać dokonane w formie 

pisemnej. 
 

§3 
Jeżeli nie uzgodniono inaczej, stosuje się Warunki w każdorazowo 

obowiązującej wersji. Aktualna wersja Warunków dostępna będzie w 

każdym czasie w wersji elektronicznej pod adresem: www.tom-sp.pl. 
 

§4 

Jeżeli Zamawiający i Dostawca na piśmie nie postanowili inaczej, 
wyłączone jest stosowanie wszelkich wzorców umownych Dostawcy. 

Wzorców umów Dostawcy nie stosuje się również wówczas, gdy 
Zamawiający nie zgłosił wobec ich włączenia wyraźnej akceptacji. 

Przyjęcie lub odbiór towarów przez Zamawiającego bez wyraźnego 

zastrzeżenia lub dokonanie przez Zamawiającego płatności za 
zakupiony złom bez sprzeciwu, w żadnym razie nie oznacza 

akceptacji wzorców umownych Dostawcy.  
 

§5 

Do włączenia do umowy zakupu złomu jakiegokolwiek wzorca 
umowy Dostawcy lub uznawania jego obowiązywania, choćby w 

części, pracownicy TOM nie mają umocowania, chyba,  że co 

innego wyraźnie wynika z okazanego przez nich pełnomocnictwa.  
 

 

 

§6 
W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią postanowień 

zamówienia złożonego przez Zamawiającego a treścią Warunków, 

pierwszeństwo mają postanowienia zamówienia. 

 

§7 
Strony umowy w drodze negocjacji ustalają wszelkie istotne jej 

warunki. Po uzgodnieniu tych warunków Zamawiający prześle 

Dostawcy pocztą lub przy użyciu poczty elektronicznej, lub faksu 
zamówienie na złom, obejmujące warunki umowy uzgodnione 

podczas negocjacji stron. Brak niezwłocznego pisemnego sprzeciwu 
ze strony Dostawcy oznaczać będzie akceptację uzgodnionych 

warunków, przesłanych Dostawcy w formie zamówienia. Za 

akceptację uzgodnionych warunków potwierdzonych przesłaniem 
zamówienia poczytywane będzie również rozpoczęcie  realizacji 

dostaw przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego. 
 

§8 

W przypadku braku wyraźnych odmiennych postanowień w 
zamówieniu, ustalona przez strony cena zakupu złomu obejmuje 

transport tegoż do miejsca dostawy wskazanego w zamówieniu. W 

przypadku, gdy w toku realizacji zamówienia Zamawiający pokryje 
koszty transportu, przysługiwać mu będzie prawo do obciążenia 

Dostawcy poniesionymi kosztami transportu (frachtem). 
 

§9 

Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty złomu, o którym mowa w 
art. 548 Kodeksu Cywilnego, w czasie transportu oraz podczas 

rozładunku znajduje się po stronie Dostawcy. 
 

§10 

Ostateczna waga i klasa jakościowa dostarczonego przez Dostawcę 
złomu zostanie ustalona w oparciu o wagę i klasę wskazaną 

Zamawiającemu przez Odbiorcę. 

 

§11 

Badanie złomu na okoliczność jego wadliwości lub niespełniania 
wymogów jakościowych następuje nie wcześniej niż po 

rozładowaniu Złomu u Odbiorcy.  

 

§12 

W przypadku wadliwości złomu lub jego niezgodności z umową lub 
zamówieniem, Dostawca naprawi szkodę poniesioną przez 

Zamawiającego lub Odbiorcę w pełnej wysokości, w tym również w 

wysokości utraconych korzyści oraz naliczonych Zamawiającemu 
przez Odbiorcę kar umownych. 

 

§13 
Zakres odpowiedzialności Dostawcy obejmuje również koszty 

naprawy lub wymiany urządzeń Odbiorcy uszkodzonych na skutek 
wadliwości lub niezgodności z umową lub zamówieniem złomu 

dostarczonego przez Dostawcę. 

 

§14 
Strony zgodnie ustalają, że rozładunek towaru przez Dostawcę jest 
równoznaczny z zaakceptowaniem przez Dostawcę niniejszych 

Warunków oraz warunków cenowych Zamawiającego. 

 

§15 

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi Dostawcy nie może wygasnąć 
wcześniej niż odpowiedzialność z tego tytułu jaką Zamawiający 

ponosi względem Odbiorcy. 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

§16 

Zakres odpowiedzialności Dostawcy obejmuje również 
odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Odbiorcy lub 

Zamawiającemu przez Dostawcę lub jego podwykonawcę (w tym 
przewoźnika) choćby pośrednio związane z realizacją niniejszej 

umowy. W przypadku obciążenia Zamawiającego przez Odbiorcę 

jakimikolwiek kosztami związanymi ze szkodami spowodowanymi 
przez Dostawcę lub jego podwykonawców (w tym przewoźników), 

Dostawca zwróci Zamawiającemu całość poniesionych przez niego 

kosztów. 

 

 

§17 

W razie wystąpienia wad takich jak m.in. niezgodność  

z zadeklarowaną klasą czy występowanie zanieczyszczeń  

w zakupionym złomie, Zamawiający może wedle swojego uznania 

żądać stosownego obniżenia ceny, dostarczenia w miejsce 

wadliwego złomu partii wolnej od wad albo odstąpienia od umowy 

lub zamówienia. 

 

§18 

Wysyłka złomu w klasach nieobjętych zamówieniem oraz 

przekraczająca ilość wynikającą z zamówienia (jeżeli nie zawarto 

innych ustaleń) odbywa się na ryzyko Dostawcy i może być nie 

przyjęta przez Odbiorcę lub przyjęta na warunkach ustalonych z 

odbiorcą jednostronnie przez Zamawiającego – również za 

wynagrodzeniem niższym od wskazanego w niniejszym zamówieniu.  

 

§19 

W sytuacji braku realizacji całości zamówienia we wskazanym 

terminie, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 10% wartości zamówienia netto o ile zamówienie zostało 

zrealizowane na poziomie pomiędzy 95% a 100%, natomiast w 

przypadku realizacji zamówienia w ustalonym terminie na poziomie 

poniżej 95% zamówionych ilości zgodnych z zamówieniem, 

Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% 

wartości zamówienia netto. 

 

§20 

W przypadku gdy złom dostarczany przez Dostawcę nie będzie 

spełniał warunków jakościowych, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo natychmiastowego wstrzymania realizacji umowy lub 

odstąpienia od umowy w całości albo w części – oświadczenie o 

wstrzymaniu lub odstąpieniu może zostać doręczone Dostawcy w 

dowolnej formie, w tym faksem oraz pocztą elektroniczną. W 

przypadku skorzystania przez Zamawiającego z rzeczonego 

uprawnienia, Dostawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z 

tytułu wstrzymania lub odstąpienia przez Zamawiającego od umowy. 

 

§21 

1.Strony ustalają, że prawidłowo wystawiona i dołączona faktura 

będzie płatna w formie przelewu na rachunek rozliczeniowy. 

2. Za termin zapłaty na rzecz Dostawcy przyjmuje się datę 

obciążenia konta Zamawiającego. Płatność, niezależnie od 

wysokości należności, zostanie dokonana z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności. 

3. W przypadku płatności kwoty netto w formie gotówkowej zapłata 

podatku VAT nastąpi na rachunek bankowy prowadzony z 

zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

 

§22 

1.Dostawca oświadcza i/lub zobowiązuje się, że: 

1) zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług jest podatnikiem podatku VAT; 

 

 

 

 

 

2) rachunek wskazany przez Dostawcę na potrzeby rozliczenia 

wynagrodzenia jest rachunkiem rozliczeniowym, dla którego zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe prowadzony jest 

rachunek VAT i jest właściwy w celu dokonywania rozliczeń na 

zasadach mechanizmu podzielonej płatności zgodnie z przepisami 

ustawy o podatku od towarów i usług; 

3) rachunek wskazany przez Dostawcę na potrzeby rozliczenia 

wynagrodzenia jest umieszczony w elektronicznym wykazie 

podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej (tzw. biała lista podatników VAT) zgodnie z przepisami  

ustawy o podatku od towarów i usług; 

4) rachunek rozliczeniowy Dostawcy jest zgodny z oświadczeniami 

zawartymi w pkt 2 i 3 i zostanie wskazany we wszystkich fakturach  

wystawianych przez Dostawcę na podstawie Zlecenia; 

5) będzie niezwłocznie zawiadamiał Zamawiającego na piśmie o 

każdej zmianie lub usunięciu numeru rachunku rozliczeniowego z  

elektronicznego wykazu podmiotów. 

2.Jeżeli numer rachunku rozliczeniowego na fakturze wystawionej 

przez Dostawcę nie będzie widniał, w dniu zlecenia zapłaty przez 

Zamawiającego, w elektronicznym wykazie podmiotów, o którym 

mowa w ustawie o podatku od towarów i usług, Zamawiający 

niezwłocznie poinformuje o powyższym Dostawcę i wstrzyma 

zapłatę należności objętej fakturą. W takiej sytuacji Dostawcy nie 

będą przysługiwać odsetki za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia 

objętego zakwestionowaną fakturą lub jakiekolwiek odszkodowanie 

z tego tytułu. W przypadku jednak, gdy w dniu zlecenia przez 

Zamawiającego zapłaty wynikającej z faktury w elektronicznym 

wykazie podmiotów będzie figurował rachunek rozliczeniowy 

Dostawcy o innym numerze niż rachunek wskazany na fakturze, 

Zamawiający jest uprawniony do dokonania zapłaty należności 

objętej fakturą na rachunek rozliczeniowy figurujący w dniu zapłaty w 

elektronicznym wykazie podmiotów, ze skutkiem spełnienia 

świadczenia objętego fakturą, na co Dostawca wyraża zgodę. 

3. Jeżeli wskutek naruszenia przez Dostawcę obowiązków 

określonych w przepisach prawa podatkowego lub określonych w 

OWU na Zamawiającego zostanie nałożone zobowiązanie do 

jakiejkolwiek zapłaty o charakterze publicznoprawnym, w tym organ 

skarbowy ustali wobec Zamawiającego dodatkowe zobowiązanie 

podatkowe lub jeżeli w wyniku tego naruszenia Zamawiający 

zostanie pozbawiony możliwości zaliczenia danego kosztu do 

kosztów podatkowych, Zamawiający będzie uprawniony do 

potrącenia z jakiejkolwiek należności Dostawcy kwoty w wysokości 

odpowiadającej nałożonemu zobowiązaniu publicznoprawnemu lub 

niemożliwemu do zaliczenia kosztowi podatkowemu, na co 

Dostawca wyraża zgodę, a jeżeli potrącenie nie będzie możliwe, 

Dostawca zobowiązany jest do zapłaty tej kwoty w terminie 

wyznaczonym w wezwaniu Zamawiającego. 

4. Dostawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną 

Zamawiającemu w wyniku wskazania jako rachunku rozliczeniowego 

numeru rachunku, który nie jest ujęty w elektronicznym wykazie 

podatników VAT prowadzonym przez KAS lub niezawiadomienia 

Zamawiającego zgodnie z OWU o zmianie numeru rachunku 

wpisanego w wykazie, jak również wystawienia przez Dostawcę 

faktury niezgodnie z OWU lub niezgodnie z przepisami prawa. 

 

§23 

W przypadku gdyby Dostawca, pracownik Dostawcy lub 

podwykonawca Dostawcy naruszył dobre imię Zamawiającego 

poprzez dopuszczenie się względem Odbiorcy lub jego pracowników 

czynów sprzecznych z przepisami prawa w związku z realizacją 

niniejszej umowy, o czym Zamawiający zostanie poinformowany 

przez Odbiorcę, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

  



 

 

 

 

 

w wysokości 30% wartości zamówienia netto. 

 

§24 

W przypadku gdy pomiędzy stronami, w związku z realizacją umowy 

lub zamówienia powstaną spory jakiegokolwiek rodzaju, sądem 

wyłącznie właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie właściwy sąd 

powszechny dla siedziby Zamawiającego, a spory rozstrzygane 

będą w oparciu o polskie prawo. 

§25 

Zamawiający   zwolniony będzie    od   odpowiedzialności   za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie      

umowy/zamówienia/oferty w takim zakresie, w jakim nastąpiło to na  

skutek okoliczności siły wyższej. Zamawiający w przypadku 

wystąpienia siły wyższej będzie zwolniony ze spełnienia swoich 

świadczeń lub ich części, w tym w szczególności odbioru 

zakontraktowanego złomu, jeżeli w przypadku siły wyższej 

świadczenie nie może być wykonywane, a także w przypadku gdy 

Odbiorca, na rzecz którego dostarczany jest złom, w związku z 

wystąpieniem siły wyższej zawiesza lub ogranicza odbiór towarów 

od Zamawiającego. 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 do przerobu złomu, katastrofy budowlane oraz niedobory 

materiałów lub surowców, stany zagrożenia epidemicznego, 

wprowadzenie stanów nadzwyczajnych, zakaz/ograniczenie 

prowadzenia działalności przez Zamawiającego/Odbiorcę. W 

przypadku działania siły wyższej wpływającej na działalność 

Zamawiającego lub Odbiorcy i trwającej przez okres dłuższy aniżeli 

7 dni Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od 

umowy/zamówienia/oferty, a Dostawcy nie przysługują z tego tytułu 

żadne roszczenia.  

 

§26 

Niniejsze Warunki w wersji zaktualizowanej obowiązują od dnia 14 

lutego 2020 roku.. 

 


