
Ogólne warunki sprzedaży Huty Zabrze S.A. (OWS) 
 
1. Sprzedaż towaru dokonywana przez Hutę Zabrze S.A. w Zabrzu (dalej: 
Wykonawca) jest poprzedzona zamówieniem złożonym przez Zamawiającego 
oraz przyjęciem zamówienia do realizacji przez Wykonawcę, co następuje w 
momencie pisemnego potwierdzenia lub poprzez zawarcie umowy (dalej łącznie: 
Umowa). Zawarcie i zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej 
(dokumentowej).   
2. Jeżeli w toku realizacji Umowy Zamawiający zamierza wprowadzić zmiany w 
warunkach Umowy, Wykonawca ma prawo do zmiany warunków sprzedaży, w 
szczególności w zakresie terminu wykonania oraz cen. Zamawiający przedstawia 
Wykonawcy w formie pisemnej propozycje zmian wraz z uzasadnieniem. 
Wszelkie zmiany warunków Umowy wymagają akceptacji Wykonawcy i zmiany 
Umowy w trybie opisanym w pkt. 1 OWS.  
3. Wykonawca ma prawo odstąpienia od Umowy w sytuacji, gdy Zamawiający 
zamierza dokonać zmian w warunkach Umowy, które uniemożliwią jego 
realizację ze względu na brak możliwości produkcyjnych, technologicznych 
Wykonawcy. W sytuacji opisanej w zd. poprzednim Wykonawca może obciążyć 
Zamawiającego wszystkimi kosztami realizacji zamówienia do momentu jego 
wstrzymania, a częściowo wykonany towar zostanie pozostawiony do dyspozycji 
Zamawiającego, który zobowiązany jest do jego odbioru zgodnie z zasadami 
określonymi w pkt. 5 OWS.  
4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn 
niedotyczących Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy 
karę umowną w wysokości 20% wartości netto przedmiotu Umowy oraz zwrócić 
równowartość wszystkich kosztów poniesionych przez Wykonawcę do momentu 
odstąpienia, w tym, w szczególności, kosztów wynikających ze złożonych 
zamówień, inwestycji w zwiększenie mocy produkcyjnych.  
5. Pisemne powiadomienie Zamawiającego o zakończeniu realizacji Umowy 
zobowiązuje Zamawiającego do odbioru towaru w terminie 7 dni od daty 
powiadomienia, chyba, że co innego wynika z treści zawartej Umowy. 
Przekroczenie tego terminu upoważnia Wykonawcę albo do dostarczenia towaru 
Zamawiającemu na jego koszt albo do obciążenia Zamawiającego kosztami 
magazynowania w wysokości 1% wartości netto nieodebranego towaru za każdy 
dzień opóźnienia w odbiorze, począwszy od 15 dnia od daty oddania towaru do 
dyspozycji Zamawiającego. 
6. W przypadku braku odbioru towaru przez Zamawiającego w podanym przez 
Wykonawcę terminie albo w terminie wskazanym w Umowie, ryzyko utraty i 
uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego z upływem ostatniego dnia 
odbioru. 
7. Niedotrzymanie przez Zamawiającego warunków zawartych w Umowie, a w 
szczególności zapłaty w terminie, uprawnia Wykonawcę do jednostronnego 
odstąpienia od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie 
poprzedzone wezwaniem Zamawiającego do zaniechania naruszania umowy. 
8. W przypadku opóźnienia w zapłacie, Wykonawca ma prawo do wstrzymania 
wydania towaru do momentu uregulowania zaległych należności, o czym 
Zamawiający zostanie uprzednio powiadomiony. Opóźnienia w realizacji 
zamówienia przez Wykonawcę, z przyczyn opisanych w zd. poprzednim, nie 
stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń Zamawiającego względem 
Wykonawcy z tytułu niedotrzymania terminu realizacji, chyba że Umowa nie 
stanowi inaczej. 
9. Zamawiający odbiera towar na warunkach dostawy loco Huta Zabrze – Zakład 
Budowy Maszyn lub Zakład Odlewniczy, o ile warunki Umowy nie stanowią 
inaczej. Zamawiający przejmuje odpowiedzialność za towar w momencie odbioru 
towaru. 
10. Przejście prawa własności przedmiotu Umowy na Zamawiającego następuje 
w momencie zapłaty całej należności za towar. 
11. Niedostarczenie całości zamówionych towarów w umówionym terminie nie 
może stanowić podstawy do odmowy ich późniejszego odbioru przez 
Zamawiającego. W granicach opisanych w OWS Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy wyłącznie jeżeli 
dostawa towarów będzie opóźniona z jego wyłącznej winy. 
12. W przypadku wystąpienia szkody przekraczającej wartość zastrzeżonych kar 
umownych, Wykonawca może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 
13. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte 
wykonanie umowy w całości lub części, jeżeli wystąpią okoliczności „siły 
wyższej”. Za siłę wyższą uważa się takie zdarzenie zewnętrzne, którego strona 
nie mogła przy dochowaniu należytej staranności przewidzieć lub zapobiec, a 
które częściowo lub całkowicie uniemożliwia realizację Umowy, takie jak wojna, 
pożar, strajk, embargo, trzęsienie ziemi awarie urządzeń niewynikające ze złego 
ich utrzymania, regionalne niedobory surowców. 
14. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić cenę w terminie wskazanym w 
wystawionej przez Wykonawcę fakturze VAT. 
15. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek 
bankowy Wykonawcy przelewem wskazującym numer faktury, której płatność 
dotyczy.  
16. Zamawiający nie ma prawa do potrącania jakichkolwiek należności z 
zobowiązaniami Zamawiającego wynikającymi z zawartych pomiędzy Stronami 
Umów. 
17. Zamawiający jest zobowiązany do potwierdzenia faktu odbioru dostawy 
podpisem osoby uprawnionej oraz pieczątką na dokumencie dostawy i 
przekazania tego dokumentu Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający 

odmówi lub bezpodstawnie uchyla się od potwierdzenia faktu odbioru dostawy, 
Wykonawca uprawniony jest do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru 
wiążącego dla obu Stron Umowy.  
18. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu Umowy 
zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją wykonawczą na 
okres 12 miesięcy, liczonych od daty odbioru towaru przez Zamawiającego lub w 
przypadku braku odbioru w terminie - od daty, w której Zamawiający powinien 
odebrać towar. 
19. Okres udzielanej gwarancji jakości może być dłuższy lub krótszy jedynie w 
przypadku, gdy Strony uzgodnią inny termin w Umowie. 
20. Wszelkie naprawy lub zmiany w przedmiocie Umowy dokonywane w okresie 
gwarancyjnym przez Zamawiającego we własnym zakresie lub za pomocą 
podmiotów trzecich powodują utratę gwarancji jakości. 
21. Elementy, które podlegają normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji nie 
podlegają gwarancji jakości udzielanej przez Wykonawcę. 
22. Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia towaru niezwłocznie po jego 
odbiorze. Wady towaru Zamawiający zobowiązany jest zgłosić bez zbędniej 
zwłoki zaraz po ich wykryciu pod rygorem utraty uprawnień związanych z 
wadami towaru, przy czym: a) wady widoczne takie jak niedobór ilościowy, wady 
powierzchniowe, błędne średnice, wady w pakowaniu etc, - nie później niż w 
ciągu 48 godzin od odbioru towaru; b) wady ukryte w ciągu 72 godzin od 
ujawnienia się wady. 
23. Reklamacja powinna zostać złożona na piśmie i zawierać nr Umowy, 
przedmiot Umowy oraz szczegółowy opis przyczyn reklamacji wraz z 
dokumentacją fotograficzną, o ile to możliwe. Wykonawca rozpatruje zasadność 
reklamacji w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. Wykonawca ma prawo, z 
uzasadnionych przyczyn, wydłużyć termin rozpatrzenia reklamacji informując o 
nowym terminie Zamawiającego.     
24. W przypadku złożenia przez Zamawiającego reklamacji, okres gwarancji 
jakości przedłuża się o czas od momentu zgłoszenia reklamacji do czasu 
zakończenia naprawy jedynie w sytuacji, gdy jest ona uzasadniona. 
25. Poza gwarancją opisaną w niniejszych OWS, Wykonawca nie udziela 
Zamawiającemu żadnych innych gwarancji oraz nie odpowiada względem 
Zamawiającego za wady towarów z jakiegokolwiek innego tytułu. 
Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne jest wyłączona. 
26. Sposób i termin usunięcia wad w wyniku uzasadnionej reklamacji zostaną 
uzgodnione pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. W każdym jednak 
przypadku wady będą usuwane w terminie umożliwiającym ich usunięcie z uwagi 
na charakter ewentualnych wad i uszkodzeń. 
27. W przypadku, gdy przedmiotem Umowy jest obróbka materiału 
powierzonego przez Zamawiającego, materiał ten powinien zostać dostarczony 
przez Zamawiającego w określonym w Umowie terminie wraz z odpowiednimi 
atestami oraz z dowodem dostawy, potwierdzającym zgodność dostawy z 
przedmiotem Umowy. W przypadku niedostarczenia materiału i w/w 
dokumentów w terminie, Zamawiający traci prawo do jakichkolwiek roszczeń 
względem Wykonawcy za wady powstałe w trakcie obróbki oraz opóźnienia w 
realizacji Umowy, w tym prawo do złożenia reklamacji.  
28. Jeżeli w trakcie wykonywania usługi na powierzonym materiale, pojawią się 
wady materiałowe takie jak pęknięcia, wtrącenia materiałowe, itp. 
uniemożliwiające dalszą obróbkę, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
wstrzymaniu obróbki mechanicznej i obciąży go kosztami operacji 
technologicznych, które zostały zrealizowane do momentu pojawienia się tych 
wad. 
29. Złożenie reklamacji jakościowej nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku 
terminowej zapłaty za otrzymany towar.  
30. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty 
Zamawiającego, w tym w szczególności nie odpowiada za koszty utraconej 
produkcji etc. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wad w towarze 
ograniczona jest w każdym przypadku do wartości wadliwej części przedmiotu 
Umowy. 
31. Zamawiający nie może przenieść praw i obowiązków z tytułu realizacji 
Umowy na inny podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy. 
32. Do wszystkich Umów, których część składową stanowią niniejsze OWS, 
stosuje się prawo polskie, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej. Wyłączone jest 
stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży 
towarów i Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów. 
33. Wszelkie spory wynikłe z Umów pomiędzy Stronami rozstrzygane będą przez 
sąd powszechny właściwy dla siedziby Wykonawcy. 
34. Wykonawca ma prawo zmiany niniejszych OWS w każdym czasie, bez 
podania przyczyny. 
35. Niniejsze OWS obowiązują od dnia 15.10.2019 roku.  
 


