
Warunki zamówienia:

1. Odbiór złomu dokonywany będzie zgodnie z obowiązującymi u Kupującego Warunkami 
Odbioru Złomu z uwzględnieniem aneksu zmieniającego nr 1 z dnia 15.09.2008r. ( dalej: 
łącznie określane skrótem WOZ). Sprzedający oświadcza, iż zapoznał się z WOZ oraz Normą 
Zakładową i akceptuje ich treść. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią zawartego 
zamówienia a treścią WOZ pierwszeństwo mają postanowienia zamówienia.

2. Podstawą odbioru złomu przez Kupującego jest pisemne zamówienie złożone Sprzedającemu 
oraz dostawa złomu zgodna z warunkami tego potwierdzonego zamówienia. Za zamówienie 
potwierdzone rozumie się zamówienie podpisane przez Sprzedającego i przesłane zwrotnie do 
Kupującego lub rozpoczęcie realizacji dostaw przez Sprzedającego, co w każdym przypadku 
uznaje się jako pełną akceptację wszystkich warunków zamówienia.

3. Dostawy złomu winny być realizowane z tolerancją +/-5% zamówionej ilości, akceptacja 
innych ilości wymaga pisemnej zgody Kupującego.

3a.  W przypadku niedostarczenia zamówionej ilości złomu Kupujący dopuszcza możliwość 
uzupełnienia dostaw złomu w wskazanym przez siebie terminie na pisemny wniosek 
Sprzedającego. W przypadku braku takiego wniosku lub po upływie tego terminu  Kupujący ma 
prawo obciążyć Sprzedającego karą umowną w wysokości 20% wartości zamówionego złomu.

  3b.   Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niedopełnienie zobowiązań umownych w całości lub 
części w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi sytuacjami technicznymi, jak również  
sytuacjami niezależnymi od ich woli a mającymi charakter „siły wyższej”.

  3c.   Strona podlegająca działaniu „siły wyższej” zobowiązuje się do niezwłocznego 
poinformowania o zaistnieniu takich przyczyn Stronę w formie pisemnej, najpóźniej w dniu 
następnym od jej wystąpienia.

  3d.  Ustanie „siły wyższej” powinno być bezzwłocznie zgłoszone drugiej Stronie. Strony w drodze 
negocjacji ustalają dalsze postępowanie odnośnie niezrealizowanej części kontraktu.

4. 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 na podstawie niniejszego 
zamówienia. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w 
szczególności roszczeń o zaległe odsetki, zgodnie z art. 509 k.c. 

5. Kupujący zastrzega sobie prawo reekspedycji przesyłki ze złomem na koszt Sprzedającego wg 
jego dyspozycji w przypadku dostawy nie zamówionej, w przypadku upłynięcia terminu 
realizacji zamówienia, w przypadku rażącego naruszenia Normy Zakładowej. Powyższe 
dotyczy również dostaw wcześniej nie reklamowanych ( nie ujawnionych na wejściu 
samochodu) a ujawnienie niezgodności nastąpiło w czasie rozładunku złomu na składowiskach
( niezgodność klasy, nadmierne zanieczyszczenia) ustala się karę za reekspedycji w wysokości
500 PLN za reekspedycji dostawy samochodowej.

6. W przypadku stwierdzenia innej klasy złomu niż deklarowana w całości lub w części dostawy 
Kupujący zastrzega sobie prawo przeklasyfikowania całości dostawy do najniższej ujawnionej 
klasy w dostawie bez zgody Sprzedającego. 

7. W przypadku stwierdzenia zawyżonej klasy złomu, Sprzedający zostanie obciążony nota 
księgową o wartości 20 PLN za każdą przeklasyfikowana tonę złomu.

8. Kupujący zastrzega sobie prawo do rozładunku dostarczonego złomu bez odstawienia go do 
dyspozycji Sprzedającego po ujawnieniu zanieczyszczeń szacunkowych w wymiarze do 10% 
masy dostarczanego złomu w klasie HZ-ENS oraz do 3% masy dostarczanego złomu w 
przypadku pozostałych klas. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń szacunkowych powyżej
ww. wartości masy dostarczonego złomu, Kupujący zastrzega sobie prawo do reekspedycji 
samochodu lub przeklasyfikowania deklarowanego złomu do najniższej klasy( NIEWSAD HZ-EN
) bez zgody Sprzedającego.

9. Dostawy złomu winny być awizowane droga elektroniczną na adres marek.z@mega-car.pl 
dzień wcześniej przed dostawą do godz. 13:00 . Planowanie dostawy w Poniedziałek 
awizujemy w Piątek do godz. 13:00.

10. Poziom realizacji dostaw w połowie terminu ukończenia zamówienia powinien wynosić min. 35-
55% całości zamówienia.

11. Podstawą dokonania płatności przez Kupującego jest prawidłowo wystawiona i doręczona 
przez Sprzedającego faktura VAT w zakresie wszystkich warunków zamówienia. W przypadku 
doręczenia Kupującemu faktur VBAT zawierających błędy lub warunki nie objęte treścią 
zamówienia, Kupujący może wstrzymać płatność do chwili doręczenia przez Sprzedającego 



korekty zakwestionowanej faktury. Termin płatności dla dostawy potwierdzonej błędną fakturą 
VAT zaczyna biec dla Kupującego od dnia doręczenia korekty faktury VAT.

12. Sprzedający zapewnia i gwarantuje, iż złom będący przedmiotem zamówienia jest wolny od 
materiałów wybuchowych, niebezpiecznych, radioaktywnych, metali nieżelaznych ( dotyczy 
złomu wsadowego) i zanieczyszczeń niemetalicznych ( np. żużel, beton, smoła, drewno, 
tworzywa sztuczne, smary, ziemia, szkło, guma, akumulator, gaśnica, butla tlenowa, butla 
LPG, itp.), pojemników zamkniętych oraz nie pochodzi z kradzieży. Sprzedający zobowiązany 
jest dodatkowo do składania takiego oświadczenia w zakresie każdorazowej dostawy złomu na
wszystkich listach przewozowych, przy czym jego brak na liście przewozowym nie będzie 
traktowany jako odwołanie powyższego zapewnienia.

13. Bez uszczerbku dla postanowień WOZ, Sprzedający zobowiązuje się w przypadku naruszenia 
zapewnienia, o jakim mowa w pkt. 20 zd.1 powyżej, pokrywa wszelkie szkody spowodowane 
bezpośrednio lub pośrednio dostarczaniem tych materiałów na teren zakładu Kupującego oraz 
takich które mogą powstać wskutek lub w związku z przeznaczeniem dostawy złomu do 
procesów produkcji Kupującego. W szczególności Sprzedający będzie zobowiązany do pokrycia
wszelkich kosztów rozładunku i postoju środków transportu, jak i również kosztów reekspedycji
całości lub części dostawy. Nadto Sprzedający zwalnia Kupującego z wszelkich zobowiązań 
wobec osób trzecich, jakie powstaną w związku z dostarczeniem przez Sprzedającego złomu 
zawierającego materiały wybuchowe, niebezpieczne, radioaktywne.

14. Dla uniknięcia wątpliwości Kupujący za materiały niebezpieczne uznaje wszelkie substancje 
lub artykuły, które mogą stanowić ryzyko zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa, mienia lub 
środowiska, w tym w szczególności odpady niebezpieczne, o jakich mowa w ustawie o 
odpadach z dnia 27 kwietna 2001r. Materiały te ze względu na swoje właściwości ( chemiczne,
fizyczne lub biologiczne) mogą posiadać cechy lub postać:
a) materiałów palnych lub wybuchowych, amunicji i pocisków ( w całości lub częściach),
b) zbiorników pod ciśnieniem, zamkniętych bądź niewystarczająco otwartych jakiegokolwiek 

pochodzenia; w okresie zimowym również zbiorników i naczyń wypełnionych wodą bądź 
lodem, mogących powodować eksplozje,

c) materiałów radioaktywnych w zaplombowanych zbiornikach, nawet wtedy, gdy nie 
stwierdza się żadnej znacznej radioaktywności zewnętrznej z powodu osłon 
zabezpieczających lub umiejscowienia w dostarczonej partii złomu,

d) materiałów zawierających lub emitujących substancje zagrażające środowisku 
naturalnemu lub technologii produkcji stali;

e) emitować niebezpieczne promieniowanie, a w szczególności materiały, których 
radioaktywność przekracza poziom tła naturalnego dla CMC Poland Sp. z o.o.

f) posiadać działanie drażniące, żrące, trujące lub rakotwórcze.
15. W trakcie odbioru dostawy, otwarcie zbiorników będzie traktowane, jako niewystarczające, 

jeśli nie posiadają one dwóch otworów o minimalnych wymiarach 40x40mm lub ø40mm.
16. Każdorazowo kara za naruszenie Normy Zakładowej wynosi 500 PLN.
a) Segregacja – przeszukanie przesyłki – 1000 PLN
b) Każdy ujawniony przedmiot niebezpieczny – 1500 PLN z zastrzeżeniem odmiennie ustalonych 

kar umownych na niżej wskazane materiały:
-  600 PLN – gaśnice;
- 5000 PLN – zbiorniki LPG, butle gazowe powyżej 3kg, butle do przechowywania gazów 
technicznych ( m.in. butle tlenowe, acetylenowe, gazowe);
- 10.000 PLN – zbiornik zamknięty z paliwem, amunicje, pociski, miny, granaty, i inne 
materiały wybuchowe pochodzenia wojskowego, substancje żrące chemicznie, trujące, 
mogące stanowić zagrożenie skażenia terenu.

   17.   W dostawach środkami samochodowymi wykrycie jakiegokolwiek poziomu promieniowania 
powoduje odmowę przyjęcia przesyłki przez Kupującego ( reekspedycja dostawy 
samochodowej ).

   18.  Niezależnie od naliczenia przez Kupującego kar umownych wskazanych w powyższych 
punktach, Kupujący jest uprawniony do obciążenia Sprzedającego wszelkimi kosztami 
związanymi z podjętymi działaniami utylizacji materiałów niebezpiecznych, jak również 
kosztami dłuższego postoju/ pobytu środków transportu.


