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OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU ZŁOMU (OWZZ) 
„STARMET” M. BUSZKO, K. PARNOWSKI SPÓŁKI JAWNEJ Z SIEDZIBĄ W STARGARDZIE 

 

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Złomu (OWZZ) stosuje się do każdej transakcji zakupu złomu przez „STARMET” 
M. BUSZKO, K.PARNOWSKI SP. JAWNĄ z siedzibą przy ul. Głównej 13, 73-110 Stargard, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum  
w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000164768, 
posiadającą NIP 8542043300 oraz nr REGON 811953324, określaną w OWZZ jako „Kupujący” od podmiotów 
sprzedających lub dostarczających złom, zwanych dalej „Dostawcami”.  

1. OWZZ stanowią integralną część zamówień Kupującego oraz zawieranych przez niego z Dostawcami umów 
dotyczących zakupu złomu, także wówczas gdy Dostawca nadaje złomowi inną nazwę handlową (np. linka ACSR, 
itd.). Żadne inne warunki, aniżeli określone w zamówieniach Kupującego oraz w niniejszych OWZZ nie będą miały 
zastosowania do umów zawieranych przez niego z Dostawcami, nawet jeśli nie zostaną wyraźnie odrzucone przez 
Kupującego. W szczególności wyłącza się stosowanie ogólnych warunków lub wzorów umów Dostawcy.  
2. Istotne warunki umowy bądź zamówienia będą ustalane przez Kupującego oraz Dostawcę w drodze negocjacji, 
zaś po ich uzgodnieniu zawierana będzie umowa (Kontrakt) w oparciu o zamówienie Kupującego przesłane przy 
użyciu poczty elektronicznej na wskazany w trakcie negocjacji adres e-mail. Brak odrzucenia przez Dostawcę 
zamówienia Kupującego w terminie 24 godzin od jego przesłania w sposób określony w zdaniu poprzednim, 
poczytywany będzie za jego akceptację. Przystąpienie przez Dostawcę do realizacji zamówienia uznaje się za 
jednoznaczne z akceptacją OWZZ. 
3. Zamówienie Kupującego wraz z OWZZ może zostać przyjęte wyłącznie w całości oraz bez zastrzeżenia zmian 
lub uzupełnień. W przypadku przyjęcia przez Dostawcę zamówienia z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień, zmiany 
te i uzupełnienia nie obowiązują, chyba że Kupujący wyraźnie oraz jednoznacznie wyrazi zgodę na ich 
wprowadzenie. 
4. Do czasu przyjęcia zamówienia przez Dostawcę, Kupujący może je dowolnie modyfikować albo wycofać, bez 
żadnych konsekwencji. 
5. Cena złomu zostanie każdorazowo określona w Kontrakcie. Pozostaje ona stała i nie ulegnie zmianie, aż do 
wykonania Kontraktu w całości, chyba że co innego przewidziano w zamówieniu. 
6. Miejscem wykonania umowy zawieranej z Dostawcą, jest siedziba Kupującego. Do czasu wydania złomu w 
siedzibie Kupującego, Dostawca ponosi ryzyko jego kradzieży, przypadkowej utraty lub uszkodzenia. 
7. Ostateczna waga i klasa jakościowa dostarczonego przez Dostawcę złomu zostanie ustalona w oparciu o wagę 
i klasę wskazaną przez Kupującego. Za właściwą klasyfikację odpowiedzialny jest Dostawca.  
8. Dostawca jest zobowiązany wydać złom wolny od wad fizycznych lub prawnych. Dostarczony złom nie może 
zawierać ponadnormatywnych (powyżej 2%) zanieczyszczeń innymi odpadami. Złom musi być ponadto w 100% 
wolny od materiałów niebezpiecznych, wybuchowych i radioaktywnych. Wykrycie przez Kupującego 
niedopuszczalnych zanieczyszczeń będzie stanowiło podstawę do odmowy przyjęcia całego ładunku i odesłania 
go na koszt Dostawcy, a w przypadku skażenia lub napromieniowania przekazania ładunku do właściwego organu 
zajmującego się jego neutralizacją. Koszt neutralizacji ponosi Dostawca.  
Dostarczany złom nie może zawierać materiałów niebezpiecznych, które ze względu na swoje właściwości 
(chemiczne, fizyczne lub biologiczne) mogą posiadać cechy lub postać jak poniżej: 
 materiałów palnych lub wybuchowych, amunicji i pocisków (w całości lub w częściach) oraz innych materiałów 
pochodzenia wojskowego; 
 zbiorników pod ciśnieniem, gaśnic, butli gazowych, zbiorników LPG; 
 zbiorników zamkniętych bądź niewystarczająco otwartych jakiegokolwiek pochodzenia; w okresie zimowym 
również zbiorników i naczyń wypełnionych wodą bądź lodem, mogących spowodować eksplozje; 
 materiałów radioaktywnych, w tym w zaplombowanych zbiornikach, nawet wtedy, gdy nie stwierdza się 
żadnej istotnej radioaktywności zewnętrznej z powodu osłon zabezpieczających lub umiejscowienia w 
dostarczonej par i złomu; 
 materiałów zawierających lub emitujących substancje zagrażające środowisku naturalnemu; 
 materiałów o działaniu drażniącym, żrącym, trującym lub rakotwórczym; 
 opakowań po substancjach i produktach niebezpiecznych. 
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9. Niezależnie od zastrzeżenia zawartego w pkt. 8, w przypadku jakiejkolwiek wadliwości odebranego złomu, 
jego niezgodności z umową lub zamówieniem, Dostawca naprawi szkodę poniesioną przez Kupującego (lub 
kontrahenta Kupującego) w pełnej wysokości. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi Dostawcy nie może wygasnąć 
wcześniej niż odpowiedzialność z tego tytułu, jaką Kupujący ponosi względem swojego kontrahenta, któremu 
odprzedał złom nabyty od Dostawcy (np. huta). 
10.  Kupujący dopuszcza realizację dostaw złomu z tolerancją +/- 5% ilości wynikającej z zamówienia albo umowy. 
W przypadku przekroczenia tej normy odchylenia, Kupujący będzie uprawniony do odmowy przyjęcia dostawy 
złomu w całości lub w części oraz dochodzenia od Dostawcy pokrycia poniesionych kosztów jego dostawy oraz 
odesłania do Dostawcy. 
11. W przypadku niezrealizowania zamówienia bądź wynoszącego więcej niż 48 godzin opóźnienia dostawy, 
Dostawca zapłaci Kupującemu karą umowną w wysokości 50% umówionej ceny za niedostarczony lub dostarczony 
z opóźnieniem złom. Jeżeli wysokość kary umownej nie pokryje wysokości poniesionej przez Kupującego szkody, 
Kupujący uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Ponadto, 
Kupujący będzie uprawniony do zakupu złomu odpowiadającego zamówionemu u Dostawcy od osoby trzeciej, na 
koszt oraz ryzyko Dostawcy. 
12. Kupujący może zawiadomić Dostawcę o niezgodności dostarczonego złomu z umową w terminie 30 dni od 
stwierdzenia tej niezgodności.  
13. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca 
zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 50% umówionej ceny złomu stanowiącego przedmiot umowy, od 
której Kupujący odstąpił, co nie wyklucza jego uprawnienia do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
pełnej wysokości poniesionej szkody. 
14. Należności wynikające z prawidłowo wystawionych faktur, do których załączony jest komplet dokumentów, tj. 
kwit wagowy, dokument WZ i KPO - karta przekazania odpadu wystawiona i zatwierdzona w systemie BDO, będą 
płatne w terminie wskazanym w zamówieniu. Dostarczenie dokumentów wskazanych w zdaniu poprzednim jest 
warunkiem wymagalności ceny, a termin jej płatności nie może zacząć biegu przez wydaniem Kupującemu 
prawidłowych dokumentów, spełniających, co do zakresu oraz treści, wymagania określone przepisami prawa. 
15.  Prawo własności złomu przechodzi na Kupującego z chwilą jego odbioru przez Kupującego w jego siedzibie. 
16.  Dostawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności 
z przepisami ustawy o odpadach. 
17.  Dostawca nie może bez zgody Kupującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności  przenieść 
na osobę trzecią wierzytelności przysługujących mu wobec Kupującego. 
18.  Dostawa złomu odbywa się na warunkach określonych w INCOTERMS 2020. Szczegółowe warunki dostawy 
strony ustalać będą w zamówieniu albo umowie, a w przypadku braku ich określenia w ten sposób, obowiązują 
warunki DAP. 
19.  W przypadku, gdy Dostawca narusza warunki zamówienia, Kupujący jest uprawniony w terminie do 5 dni 
roboczych od stwierdzenia naruszenia, do odstąpienia od zamówienia w całości lub części ze skutkiem na 
przyszłość. 
20.  Kupujący jest uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku powzięcia 
uzasadnionego podejrzenia, iż Dostawca nie będzie mógł właściwie wypełnić swoich zobowiązań umownych. 
21.  Wszelkie informacje przekazane Dostawcy przez Kupującego dotyczące wiedzy know-how, specyfikacji, 
procedur i wszelkich technicznych informacji, dokumentów i danych Kupującego lub jego kontrahentów, na rzecz 
których dokonuje odprzedaży złomu (np. huty), objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa Kupującego, będą 
traktowane jako poufne i nie mogą być wykorzystywane przez Dostawcę na cele inne niż wykonanie umowy  
z Kupującym, lub też ujawniane przez niego osobom trzecim, bez uprzedniej zgody Kupującego wyrażonej na 
piśmie pod rygorem  nieważności. W przypadku naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa Kupującego lub zakazów 
określonych w niniejszym ustępie, Dostawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 100.000 euro za 
każdy przypadek naruszenia, co nie wyklucza dochodzenia przez Kupującego odszkodowania uzupełniającego, do 
pełnej wysokości poniesionej szkody. Zobowiązania Dostawcy określone w niniejszym ustępie obowiązują go w 
terminie 5 lat od uzyskania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Kupującego. 
22. W przypadku zakupu złomu na warunkach określonych w art. 18 Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 
w zakresie przepisów o transgranicznym przemieszczaniu odpadów na obszarze Unii Europejskiej, Dostawca i 
Kupujący zobowiązani są - jeszcze przed rozpoczęciem przemieszczenia złomu - do złożenia oświadczeń w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności, iż w przypadku gdy samo przemieszczenie lub odzysk nie zostaną 
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zrealizowane zgodnie z planem lub też gdy przemieszczenie będzie nielegalne, Dostawca odbierze odpady z 
powrotem lub zapewni ich odzysk w inny sposób oraz w razie potrzeby zapewni ich składowanie w tym czasie. 
Dostawca zostanie obciążony karą umowną 100.000 euro za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa Kupującego, 
w przypadku wykorzystania danych zawartych w Załączniku VII ww. Rozporządzenia w celu innym niż realizacja 
zamówienia, co nie wyklucza dochodzenia przez Kupującego odszkodowania uzupełniającego, do pełnej 
wysokości poniesionej szkody. 
23.  Do całości wszystkich umów zawartych na podstawie zamówień, których część składową stanowią niniejsze 
OWZZ, stosuje się prawo polskie, z wyłączeniem konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowych 
umowach sprzedaży towarów (CISG). 
24. Jurysdykcję we wszelkich sporach wynikłych lub mogących wyniknąć z umów zawieranych na podstawie 
zamówień Kupującego, w szczególności dotyczących zawarcia umowy, jej wykonania, rozwiązania lub odstąpienia 
od niej, a także niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym kar umownych, posiadają wyłącznie 
sądy Rzeczpospolitej Polskiej. Właściwy miejscowo będzie sąd powszechny siedziby Kupującego. 
25. Kupujący ma prawo zmiany niniejszych OWZZ w każdym czasie bez podawania przyczyny. 
26. Jeżeli poszczególne postanowienia OWZZ nie są obowiązujące niezależnie od tego przyczyny, stosuje się je w 
pozostałych zakresie, a w miejsce postanowień nieważnych lub bezskutecznych przepisy powszechnie 
obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
27.  Niniejsze OWZZ obowiązują od dnia 07.03.2023 r. 


